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TRANSKRIP WAWANCARA KEY INFORMAN I
TAHAP I

Narasumber

: Leovhaty Augusta A.H.B.

Profesi

: Brand Manager Mister Potato dan Smax

Usia

: 27 tahun

Waktu Wawancara

: Sabtu, 17 Januari 2015 pukul 15.12

Tempat Wawancara : The Coffee Bean, Central Park
Jenis Wawancara

: Tatap muka

A: Selamat sore Bapak Leo. Terima kasih atas kesediaannya untuk
diwawancara untuk keperluan skripsi saya. Langsung saja ya kita mulai
wawancaranya. Menurut Bapak, apa pentingnya brand bagi Mister
Potato?
B: Pentingnya brand, ya. Brand itu sendiri menurut saya sebenarnya sesuatu
yang gimana yah, memang harus given, yang istilahnya harus sudah
terkandung di dalam setiap produk yang kita buat. Nah, dalam Mister Potato
sendiri itu brand sangat penting, karena itulah yang membedakan antara
Mister Potato dan produk-produk sejenis. Istilah yang bisa saya bilang
produk-produk sejenis adalah juga mungkin dengan komposisi yang sama
dengan keripik kentang ataupun dengan kemasan yang tidak jauh berbeda.
Brand itulah yang membedakan antara Mister Potato dan produk-produk itu.
Jadi buat saya, Mister Potato tanpa brand itu istilahnya, saya gak akan bisa
bilang kalau Mister Potato itu akan ada kalau saya tidak menganggap bahwa
brand itu penting untuk kita punya, seperti itu.
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A: Lalu, apa memangnya beda produk Mister Potato dengan produkproduk sejenis lainnya?
B: Ini berkaitan dengan pertanyaan yang pertama yang Bu Jessy tadi juga bilang,
kalau tanpa brand, Mister Potato itu akan hanya sama dengan produk-produk
sejenis lainnya. Karena mungkin kalau kita bisa bilang, keripik kentang itu
sangat banyak macamnya ya, saya tidak perlu menyebutkan kompetitor kita
satu per satu, tapi dengan berbagai macam brand dan berbagai macam produk
itu, maka kalau kita tidak ada brand ya istilahnya sudah ada satu aja keripik
kentang. Nah, Mister Potato sebagai brand, saya bisa bilang yang kita
unggulkan dari Mister Potato itu adalah yang pertama kualitas. Kita sangat
yakin dengan kualitas kita karena kita gak main-main dengan kentang yang
kita pilih. Kentang yang kita pilih terutama untuk yang Mister Potato kaleng
itu kentang yang berasal dari New Zealand, yang mana kita memang benarbenar kentang bermutu tinggi yang kita pilih secara selektif. Itu yang pertama.
Nah, dari kualitas kemasan pun kita juga gak main-main, karena kemasan kita
juga kemasan yang istilahnya kita selalu ada pengecekan, pengecekan kita
berkali-kali di pabrik kita, kita lakukan supaya produk kita itu tidak bocor di
lapangan ketika sudah sampai di konsumen. Itu yang pertama. Jadi itu dari
segi kualitas.
Nah kalau dari segi komunikasi, kita satu arahkan brand Mister Potato kita
itu untuk konsumen-konsumen kita kalangan remaja hingga ke young adults.
Young adults itu maksudnya adalah pria wanita yang meskipun umur mereka
tua tapi mereka masih berjiwa muda, seperti itu. Kita sering melihat di
berbagai macam tempat, tempat nongkrong dan sebagainya itu juga banyak
kan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sering nongkrong dan sebagainya, itu juga
target kita. Jadi kemasan kita pun kita taruh kemasan kita yang fun, yang
catchy, dan istilahnya juga sangatlah young gitu. Sangat young dan sangatlah
istilahnya menarik untuk secara outlooknya seperti itu, sih. Jadi, dari segi
dalamnya kita utamakan kualitas. Dari segi luarnya kita juga sangat
mengandalkan menariknya dari desain produk kita sendiri.

Strategi Interactive..., Jessy Selasih, FIKOM UMN, 2015

A: Lalu bagaimana konsumen atau calon konsumen yang melihat produk
Mister Potato mengetahui value-value yang disebutkan tadi?
B: Nah pentingnya, menurut saya itu pentingnya public relations dan marketing
ya. Karena, kita mungkin bisa bilang kalau produk kita enak, kalau produk
kita itu bermutu tinggi, produk kita itu desainnya bagus dan sebagainya, tapi
selama tidak ada komunikasi ke konsumen, percuma. Konsumen juga tidak
akan tahu. Begitu banyak produk yang tersebar. Kalau misalnya Bu Jessy ke
supermarket atau ke minimarket aja pasti sekali masuk itu sudah banyak
sekali brand-brand dan sebagainya ga mungkin Ibu hafal satu per satu. Itulah
gunanya marketing. Itulah gunanya public relations. Gunanya adalah kita
yang mengkomunikasikan ke konsumen apa sebenarnya produk kita.
Darimana kita bisa komunikasi, ya entah dari promo-promo yang kita
lakukan, atau misalnya kita banyak melakukan banyak aktivasi-aktivasi, baik
di sekolah atau aktivasi di tempat-tempat hangout, atau komunikasi di
berbagai tempat, lah. Di pasar pun sekalipun kita juga akan komunikasi. Buat
apa? Karena istilahnya kita harus terus meremind konsumen apa aja sih
sebenarnya keunggulan Mister Potato seperti yang tadi pertanyaan
sebelumnya apa sih keunggulan Mister Potato dari segi kualitas ataupun dari
segi luarnya, segi desain, dan segi added value yang kita berikan itu,
sebenarnya itu yang lebih penting. Istilahnya gimana caranya untuk
mengingatkan konsumen ya itu dia tugas kita adalah kita terus
mengomunikasikan aktivitas marketing yang kita lakukan agar pesan yang
ingin kita sampaikan, pesan yang ada dalam Mister Potato ini bisa terserap
dengan baik oleh konsumen.
A: Apa pesan inti dari Mister Potato. Soalnya kompetitor mungkin saja
menyebutkan kalau mereka pun juga berkualitas gitu.
B: Kita punya tagline. Sudah lama kita konsisten dengan tagline kita. Tagline
Mister Potato itu “No Compromise”. Apa sih sebenarnya “No Compromise”
itu? Ya itu tagline yang tetap kita pegang terus, pegang teguh dari awal
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Mister Potato kita launching ya, baik di Indonesia maupun di overseas, di
negara-negara lain. “No Compromise” itu seperti yang saya bilang tadi, “No
compromise” secara quality, “no compromise” secara added value, “no
compromise” secara kualitas produk, “no compromise” dari segi aktivitasaktivitas marketing yang kita lakukan, dan istilahnya kita akan berikan yang
terbaik untuk konsumen kita. Selama ini kalau mungkin Ibu atau Bapak
misalnya kalau memang Ibu Jessy memang sering amatin ya, atau sering
googling Mister Potato di google dan sebagainya pasti Ibu sangatlah jarang
lah ngelihatin ada hal-hal yang kontroversial yang terjadi lah misalnya
masalah di produk kita, atau hal-hal jelek yang dialami Mister Potato.
Kenapa? Karena kita tuh gak kita sebar dulu ke konsumen kemudian ada
masalah baru kita baru coba tanganin secara darurat. Gak. Kita bahkan
sebelum sampai ke konsumen kita coba buat pastikan kalau produk kita ini
benar-benar yang bermutu tinggi. Ini adalah produk terbaik yang bisa
dikonsumsi oleh konsumen. Sehingga yang kita inginkan apa sih sebenarnya.
Yang kita inginkan adalah konsumen puas ketika menerima produk kita,
seperti itu.
Yang bikin bedanya, ya mungkin saya bisa bilang kalau dari kita sendiri, dari
tim Mister Potato sendiri secara satu perusahaan semuanya itu adalah tim
marketing. Jadi semuanya dari segi saya sebagai marketing di perusahaan
saya ataupun di pabrik, orang pabrik pun dia juga berusaha agar gimana
caranya agar kita bisa kasih yang terbaik nih untuk para konsumen sehingga
tidak ada keluhan-keluhan yang terjadi ketika barang ini sudah ada di pasaran
seperti itu.
A: Jadi berarti value dari perusahaan sudah diterapkan di internal
perusahaan sendiri?
B: Betul, karena itu maksudnya mungkin kalau bisa dibilang, Ibu tadi tanya
sebenarnya diferensiasi apa. Nah untuk produk, selain rasa orang-orang . bisa
bilang kalau rasa kita itu kualitas terbaik, rasa kita itu yang terbaik. Saya bisa
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klaim seperti itu yah. Tapi gak semua konsumen, maksudnya sebagai
konsumen pasti merasa itu mungkin cuma klaim-klaim yang dikeluarkan
perusahaan. Oleh karena itu, sebenarnya apa yang penting dari brand,
kembali ke pertanyaan pertama. Sebenarnya, bukan apa yang kita coba kasih
lihat ke konsumen itu, yang penting dari brand. Tapi apa yang dipersepsikan
oleh konsumen terhadap produk kita. Itu sebenarnya gunanya brand. Oleh
karena itu, komunikasi yang kita lakukan banyak. Ya seperti aktivitasaktivitas yang kita lakukan, promo-promo yang kita lakukan. Bahkan kita
baru-baru ini, kita sekitar tiga tahun ini secara berturut-turut kita sebagai
Official Snack Partner dari MU, Manchester United. Sebenarnya gunanya apa
sih. Gunanya seperti itu kita kan bukan komunikasikan rasa. Untuk rasa, oke,
kita sudah yakin dengan rasa kita. Tapi gimana caranya biar konsumen tuh
merasa bahwa, “Wah, brand ini gue banget”. “Brand ini lah yang sebenarnya
menggambarkan citra gue, menggambarkan jati diri gue”. Nah itu dia gimana
caranya biar kita bisa eager konsumen biar akhirnya lebih memilih produk
kita dibanding produk-produk yang lain.
A: Apa filosofi dari perusahaan Pacific Food Indonesia?
B: Kalau filosofi perusahaan kita jadi, perusahaan Pacific Food ini sendiri
afiliasi dari Mamee Double Decker Malaysia. Sehingga filosofi kita pun
masih inline dengan mother company kita yang di Malaysia. Filosofi kita sih,
kita adalah, perusahaan memberikan yang terbaik untuk konsumen, dimana
target kita kedepannya menjadi juara satu atau dua di negara manapun kita
memasarkan produk kita, seperti itu sih. Istilahnya kita ingin menjadi big fish
di setiap negara yang kita masuki, seperti itu.
A: Nah, apakah filosofi tersebut sejalan dengan apa yang diterapkan pada
brand Mister Potato?
B: Sangat sejalan. Karena apa yang kita sudah capai terutama di Indonesia,
karena saya pegang di Indonesia. Sekarang sih kita sudah mulai selangkah
lebih maju daripada kompetitor. Apa buktinya? Di tahun 2014 ini kita sudah
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dapat Top Brand Award sebagai produk potato chips, di kategori potato
chips, yang terbaik lah. Kita sudah dapat Top Brand Award. Dan baru-baru
ini, di Januari ini kita juga dapat Superbrands untuk kategori produk chips
and crisps, istilahnya mengalahkan produk-produk sejenis di kentang.
Saingan kita sebenarnya bahkan bukan di produk keripik kentang. Saingan
kita di perusahaan snack, di produk-produk snack yang mungkin Bu Jessy
juga tahu lah snack apa yang banyak, yang sangat-sangat lagi besar di sini.
Cuma, seperti yang saya bilang tadi, kita untuk menjadi penguasa pasar, itu
sudah mulai sejalan. Karena sekarang secara omset dan secara brand image
untuk Potato Chips, Mister Potato sekarang berada di posisi tiga besar. Jadi
istilahnya sekarang yang harus kita lakukan adalah gimana caranya biar kita
bisa konsisten dengan award yang sudah diberikan itu, dengan brand image
yang sudah ada, yang sudah menancap di konsumen, jangan sampai impresi
mereka terhadap produk kita makin menurun kalau kita gak terus rutin untuk
mengomunikasikan produk kita ke mereka.
A: Siapa saja target dari Mister Potato?
B: Target kita, seperti tadi ya di awal saya sempat sampaikan, target kita
sebenarnya adalah remaja dan young adults. Jadi dari umur 12 tahun
sebenarnya anak-anak yang menginjak remaja hingga 30 tahun sih
sebenarnya. Tapi saya gak ingin terjebak dalam range umur seperti itu.
Bahkan untuk orang tua pun, yang berjiwa muda pun itu juga pasar kita,
seperti itu. Target kita sih sebenarnya sangat luas, dari umur 12 sampai tak
terbatas, sampai siapapun yang berjiwa muda. Cuma kita lebih fokus di
Social Economic Status di kelas B, C, D. Istilahnya untuk Mister Potato ini
kan rangenya dari harga Rp 5.000,00 sampai harga Rp 20.000,00. Jadi, kita
mau grab pasar kita adalah orang yang mempunyai pocket money,
mempunyai uang jajan dimana mereka mau mengeluarkan uang dari 5.000,00
sampai Rp 20.000,00 per minggu untuk membeli snack sebagai kebutuhan
sekunder mereka. Jadi itu lah target kita sih.
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A: Mengenai program yang belakangan ini dilakukan Mister Potato, apa
sih latar belakang dari program “Inggris Gratis”?
B: Latar belakang “Inggris Gratis” itu sebenarnya sejalan dengan campaign
marketing kita di tahun 2014 kalau kita ingin meng-grab pasar yang lebih
luas lagi untuk Mister Potato. Mister Potato selama ini sudah terkenal lah ya,
sebagai keripik kentang yang berkualitas tinggi. Cuma, konsumen masih
bingung, apa sebenarnya keunggulan lain yang ditawarkan Mister Potato.
Kita ingin image Mister Potato lebih terangkat, istilahnya ketika orang makan
ini, harga diri mereka pun terangkat gitu. Secara tanda kutip harga diri
mereka terangkat. Nah konsep awal “Inggris Gratis” itu ya kita mencoba
mengakomodir itu. Kita mengakomodir dimana kita adakan program yang
hadiahnya itu adalah hadiah yang istilahnya dari orang yang kelas C, D,
sampai kelas A pun merasa kalau hadiah ini worthed buat mereka, seperti itu
sih. Dan apalagi kita juga amati sebagian besar orang Indonesia itu suka
travelling. Nah kenapa kita ga bikin nih, program travelling yang unik, yang
beda dari yang lain. Istilahnya kita menambahkan lagi added value kalau
Mister Potato itu unik dan anti mainstream lah istilahnya gak ingin mengikuti
program-program yang sama dengan program-program yang dilakukan oleh
produk lain. Jadi dengan program yang unik itu, dengan diferensiasi yang
seperti itu, kita harapkan konsumen juga akan lebih memberikan atensi untuk
produk kita. Oh, ada produk seperti ini ya, ada program seperti ini ya, siapa
sih yang ngadain. Oh, ternyata Mister Potato. Jadi, secara nggak langsung
brand awareness-nya produk Mister Potato pun terangkat.
A: Apakah

ada

objektif

khusus

dari

program

ini

selain

untuk

meningkatkan awareness?
B: Jelas, objektif khusus kita dari sisi marketing tujuan kita untuk meningkatkan
brand awareness. Tapi di sisi lain kita juga ingin meningkatkan omset sales
kita. Karena itu, program yang kita adakan juga bukan program-program
yang istilahnya gak ada tujuan gak ada targetnya, gak ada target spesifiknya.
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Target kita sih tetap sama. Kita selain meningkatkan active traffic di social
media kita, karena untuk program “Inggris Gratis” ini kita adakan dua macam
program di online dan offline. Kalau di online memang tujuan kita untuk
meningkatkan traffic kita. Dan tujuan lainnya adalah di setiap lombalombanya itu kita sisipkan dimana mereka harus beli Mister Potato. Dan pada
akhirnya itu juga jadi target kita lainnya adalah kita ingin setiap orang yang
ikut program ini mereka juga beli produk kita. Jadi brand awareness
terangkat, sales kita juga terangkat.
A: Bagaimana peran public relations dalam program “Inggris Gratis” ini?
B: PR, sebenarnya PR ada berbagai, beberapa hal sih sebenarnya yang
signifikan, yang esensial lah. Kenapa? Karena menurut saya, sebagus apapun
aktivitas marketing, kalau tidak ada komunikasi ke konsumen itu percuma.
Oleh karena itu, kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas melibatkan orangorang komunikasi dan orang-orang PR di sini, dimana mereka bertugas untuk
menyampaikan pesan yang memang ingin disampaikan Mister Potato ke
konsumen. Terlepas dari isi program, kita juga ingin komunikasikan kalau
produk kita, ini bukan cuma program sih, ini juga bukan cuma soal menang
ke Inggris. Kita ingin PR, para orang-orang PR itu juga memberitahu ke
konsumen, bahwa tanpa program ini, Mister Potato pun mereka layak buat
beli gitu, dengan kualitas rasa dan sebagainya. Itu sih sebenarnya. Jadi secara
langsung kita ingin agar program ini sampai langsung ke konsumen, sampai
langsung ke target kita, terutama di social media, meningkatkan traffic
followers-followers kita ataupun di Facebook untuk fanpage kita juga. Tapi di
sisi lain kita juga ingin menekankan bahwa terlepas dari program ini, Mister
Potato ini sebenarnya kamu banget, Mister Potato ini sebenarnya produk yang
istilahnya “Lo gak akan nyesel lah buat beli ini”.
A: Mengapa dalam mengomunikasikan program ini memilih social media?
B: Kita gak boleh lepas dari teknologi ya sekarang. Kita gak boleh lepas dari
aktivitas apa yang lagi happening sekarang. Apalagi saya sebagai marketing
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sendiri istilahnya ga mau terjebak sama kolotnya dunia marketing kemarin.
Marketing kemarin itu marketing tanda kutip di tahun 90an dan awal-awal
2000an dimana semua merasa tuh kalau yang penting dari marketing itu
TVC, iklan, dan sebagainya. Sekarang iklan itu sangatlah mahal ya. Istilahnya
kita harus ngeluarin bahkan berpuluh-puluh M untuk mendapatkan iklan
yang bagus secara konsep dan bisa tersebar di berbagai stasiun TV dan di
peak hour. Cuma kan sebagai orang marketing juga kita harus tahu, efisiensi
dari budget kita. Sebenarnya apa sih tools ataupun media yang sebenarnya
murah, yang gak terlalu mahal, tapi efektif dan efisien untuk kita jalankan.
Nah, di tahun-tahun sekarang lagi hype-nya, lagi populer dengan social
media. Social media itu sangatlah lagi tenar-tenarnya. Dari jaman mulai ada
Friendster, Facebook, dan kemudian sekarang Twitter, Path, Instagram, dan
sebagainya, social media itu lagi masa-masa populernya. Lagi masa-masa
dimana mereka lagi dipuji-puji lah istilahnya, kalau saya bisa dianalogikan.
Nah, kenapa gak kita coba manfaatkan itu. Saya belajar dari produk-produk
yang sudah sempat sukses di social media, seperti Pocari Sweat, seperti
Maicih. Saya belajar dari berbagai produk seperti itu, dimana terutama
Maicih. Dia gak mengeluarkan banyak budget untuk social media, eh, untuk
promosi marketing. Cuma, mereka bisa dapat impact yang sangat besar dari
social media. Nah, kenapa kita sebagai produsen, sebagai perusahaan yang
cukup besar kenapa gak kita coba untuk ubah pola pandang, tapi kita gak mau
ikut-ikutan. Oleh karena itu, pemilihan kita ke social media pun kita gak
bikin program yang sejenis, yang serupa dengan produk lain. Ketika kita
punya social media pun, kita lakukan semulus mungkin agar ini efektif dan
tepat sasaran. Itu sih kenapa kita merasa kita harus masuk ke social media
untuk mempromosikan program yang kita jalankan. Dan so far saya puas sih
dengan hasil yang kita dapatkan untuk program “Inggris Gratis”.
A: Bagaimana sebenarnya program “Inggris Gratis” ini?
B: Program ini gini, ini sebenarnya kita sudah coba develop dari awal 2014, kita
ingin mengadakan consumer promo. Bukan hanya Mister Potato sebenarnya,
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kita juga ada kan untuk Smax, karena produk unggulan kita di Indonesia
adalah Smax dan Mister Potato. Cuma sebenarnya fokus promosi ini memang
di Mister Potato. Nah kita dari awal sudah lakukan berbagai riset, berbagai
FGD juga untuk mengetahui sebenarnya konsumen Indonesia paling suka
jenis promosi seperti apa. Kemudian kita adakan riset dan sebagainya. Pilihan
utama mereka sih uang tunai, kalau misalnya mereka dikasih hadiah dan
sebagainya. Pilihan kedua itu, 50:50 lah antara travelling dan barang
elektronik. Nah yang keempat dan sebagainya banyak lah, beasiswa, dan
sebagainya, kayak misalnya hadiah emas, banyak lah. Cuma kita baca di sini,
sebenarnya orang Indonesia suka travelling. Kenapa kita gak memilih uang
tunai, karena kita coba analisa. Ketika misalnya orang ditanya, sebenarnya,
kamu paling senang dikasih apa, sih? Uang tunai atau diajak jalan-jalan, pasti
mereka jawab uang. Tapi ketika mereka dikasih program yang benar-benar
mendapatkan uang, mereka akan hitung nih untung ruginya. Effort yang
mereka keluarkan sebanding gak dengan apa yang mereka dapatkan. Nah itu
yang berpengaruh sehingga sebenarnya apa yang mereka senangi belum tentu
apa yang akan mereka lakukan. Nah, untuk travelling ini, kalau kita kemas
dalam paket tur yang menarik, yang mereka belum pernah dapatkan kalau
mereka jalan-jalan sendiri, mereka gak akan lagi menghitung uangnya,
mereka gak akan hitung lagi value dari harga dari tur itu. Tapi mereka akan
hitung, “Wah, kalau gue bisa ikut ini, gue akan bisa dapatkan tur yang
menarik jih, yang gak bisa gue dapatkan kalau cuma jalan-jalan sendiri. Itu
sih yang kita andalkan. Jadi effort orang akan lebih untuk ikut program ini.
Akhirnya kita pilih travelling. Awalnya kita bekerja sama dengan Manchester
United. Cuma untuk satu dan lain hal, terutama mengenai kontrak dan
sebagainya, akhirnya kita batalkan. Kita memilih apa program tur yang bisa
menarik konsumen. Kita sempat berpikir untuk kita ikut Piala Dunia, apalagi
kemarin sedang populer Piala Dunia. Tapi ternyata Piala Dunia itu sudag
banyak dilakukan oleh brand-brand lain juga. Nah seperti yang saya bilang,
Mister Potato itu unik, kita tidak mau menjadi me too product yang mengikuti
program yang dilakukan brand-brand lainnya. Akhirnya kita adakan program
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yang unik, kenapa gak kita coba satukan antara wisata olahraga, apalagi
produk kita kemarin sempat menjadi sponsor Mister Potato. Dan kita juga
bisa akomodir orang-orang, konsumen kita yang senang jalan-jalan. Yang
mereka gak suka olahraga tapi mereka suka ke tempat-tempat eksotis untuk
jalan-jalan. Kita adakan program ke Inggris, dimana Inggris negara yang
paling populer selama riset yang paling ingin dikunjungi oleh anak-anak
muda Indonesia, dan kita kasih tur yang benar-benar memorable karena
mereka bisa mengunjungi 7 stadion sekaligus. Kalaupun orangnya gak suka
bola, mereka bisa kunjungin ke stadion-stadion itu, mereka bisa pamer ke
teman-temannya. Sekarang kan orang Indonesia paling senang pamer lah. Itu
yang kita pikirin, sih. Anak muda Indonesia suka pamer, selfie dimana-mana,
tunjukin foto makanan dimana-mana. Itulah yang ikita pikirin, akhirnya
orang-orang yang gak suka olahraga pun akan senang ke stadion. Kemudian
mereka belanja dan sebagainya. Mereka juga bisa ke tempat-tempat unik,
seperti ke Big Ben, Stasiun Harry Potter, itu kan belum ada, belum pernah
dijalankan. Jadi kita memang milih tempat iconicnya itu yang unik-unik.
Dalam satu paket mereka bisa ke semua tempat, yang kalau mereka pergi
sendiri mereka gak ke semua tempat-tempat itu. Itu awal mula kita putuskan
untuk “Inggris Gratis”.
A: Berdasarkan program itu, terutama bagi konsumen yang mengikuti
program ini, bagaimana mereka bisa dapat merasakan value yang ingin
disampaikan oleh brand Mister Potato?
B: Oke. Awalnya kita kasih beberapa keunggulan untuk mereka. Kita berikan
hadiah yang sangat menarik untuk mereka, yang akhirnya mereka rasa bahwa
effort mereka tidak akan sia-sia. Tapi kita juga harus memikirkan hal lain,
sebenarnya kompetisi seperti apa sih yang ingin kita lakukan, sehingga orang
yang mendapatkan hadiahnya benar-benar orang yang layak. Kita main di
social media, kenapa kita tidak hanya soal foto-foto produk, atau selfie, atau
misalnya cuma kirim-kirim SMS dan ketemu pemenang, kita gak mau seperti
itu karena tidak ada effort. Karena pemenangnya hanya sekedar orang yang
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beruntung, bukan orang yang layak. Kemudian kita pikir kenapa gak kita
coba angkat lagi blog. Blog sempat populer di 2-3 tahun lalu, apalagi ketika
masih ada Friendster. Orang-orang yang senang nulis, bisa terakomodir
dengan program ini. Karena kalau misalpun mereka tidak menang, tulisan
mereka akan bisa dibaca orang, mereka akan bisa nulis lagi, bisa
menumpahkan uneg-uneg, dan sebagainya. Kita ingin menyampaikan kalau
terlepas dari hadiah yang kita kasih, kita punya wadah loh untuk ceritain
pengalaman ke orang-orang lain. Itu sebenarnya take a risk juga, resiko
tinggi, karena suatu saat blog pada 2014 ini sudah mulai turun, apakah ini
akan berhasil tidak ya. Cuma dengan strategi yang matang, kita juga gandeng
blogger-blogger terkenal yang masih bisa membuat blog mereka di saat
momen seperti ini masih dibaca orang, kita undang mereka dan sebelum ada
acara program itu kita sempat kasih tips bagaimana menulis yang baik di
account social media kita, di account Mister Potato. Awalnya target kita
dalam sebulan itu cuma sekitar 500 submission doang, 500 orang yang
mengirimkan blog. Ternyata hasilnya sangat luar biasa, lebih dari 2000 blog
masuk ke kita selama sebulan itu. Itu belum termasuk yang lewat dari jangka
waktu yang kita tentukan yah. Ternyata orang Indonesia itu masih senang
nulis, cuma mereka gak ada yang mau, atau gak ada wadah untuk
menyalurkan prestasi mereka itu, menyalurkan karya mereka itu. Karena
mereka ga tahu, di media mana yah saya bisa nulis dan tulisan saya mungkin
bisa dibaca banyak orang. Mister Potato kasih wadah itu.
A: Karena program ini sudah berakhir, menurut Bapak apakah kegiatan
ini berhasil membantu positioning dari Mister Potato?
B: Sangat membantu, sih. Karena bahkan sampai sekarang kalau misalnya
diamati ya, tagar/hashtag “Inggris Gratis” itu masih dibicarakan. Kalau Ibu
coba buka di Google pun Inggris Gratis pasti yang muncul awal Mister
Potato. Jadi secara brand awareness kita sangat terangkat sih. Dari
sebenarnya kalau cuma secara instan, total followers, total di Facebook
Mister Potato itu 2 hingga 3 kali lipat sejak awal program, dan itu sangat luar

Strategi Interactive..., Jessy Selasih, FIKOM UMN, 2015

biasa. Sehingga sebenarnya program ini secara brand sudah benar-benar
meningkatkan brand Mister Potato. Ini dengan anggapan bahwa di waktu
ketika program dijalankan kita tidak melakukan TV Ad/TV Commercial
sama sekali. Jadi kita coba lihat apakah efektif program kita bisa dijalankan
melalui social media. Dan ternyata hasilnya sangat membantu sales kita juga.
Jadi secara brand awareness Mister Potato makin dikenal, dan secara sales
ternyata program ini sangat membantu omset penjualan kita.
A: Bagaimana peran endorser, apakah mereka mengomunikasikan value
atau positioning dari brand Mister Potato sendiri?
B: Untuk endorser, saya bisa bilang ada poin plus dan negatif. Pemilihan
endorser ini gak bisa main-main. Kita belajar dari Mister Potato ini kita harus
mengambil endorsernya apakah bisa mencerminkan citra yang ingin
disampaikan oleh Mister Potato. Untuk endorser yang kita pilih pun
sebenarnya memang lebih banyak bukan artis terkenal yang sudah banyak
iklan yang mereka mainkan, tapi karena yang kita angkat adalah wisata dan
olahraga, endorser yang kita angkat adalah ada satu sisi yang kita angkat
karena kegilaannya akan sepakbola dan olahraga, ya fans bola lah. Seperti
Amrazing, dia sangat suka MU, kemudian Joshua Suherman, dia juga
penggemar Liverpool, dan sebagainya. Dan juga ada blogger-blogger seperti
adelaite, kalau saya gak salah. Dari agency kita juga propose. Yang ingin kita
lihat track record mereka, dan kecintaan mereka terhadap campaign yang kita
berikan ini, yang satu sepak bola, yang satu travelling itu, seberapa populer
mereka di mata followers mereka. Kalau mereka cuma banyak fansnya doang,
followersnya doang tapi komunikasi di media tidak konsisten, mereka tidak
melakukan pembicaraan yang spesifik, dan followers yang cuma ingin
melihat mereka doang karena tampang, kia tidak pilih itu. Kita maunya yang
followersnya yang fanatik mereka yang mengikuti, yang memang senang
sama artikel-artikel yang mereka keluarkan. Sama tweet-tweet yang mereka
berikan. Endorser ini kita benar-benar pilih. Cuma kalau ditanya apakah
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peran endorser penting atau gak, itu penting, cuma harus benar-benar selektif
kalau kita ingin melakukan campaign.
A: Apakah pesan yang disampaikan mereka berhubungan dengan brand?
B: Kalau pesan memang sudah kita arahkan ya sejak awal, kita memberikan
kebebasan mereka untuk berkreasi, kata-kata kita gak berikan kata-kata
spesifik yang mereka harus copy paste nggak. Tapi kita minta mereka, ini
campaign Mister Potato, inti pesannya ini, silakan kalian kembangkan
bagaimana. Kemudian itu pun juga saya pantau. Jadi ketika misalnya ada
endorser yang mulai tidak spesifik dalam menyampaikan pesan, dan ketika
mereka menyampaikan pesan Mister Potato terus kemudian melenceng tweettweet selanjutnya, itu saya selalu ingatkan ke agency. Sehingga ketika
program ini harus dipantau endorsernya.
A: Apa pesan yang disampaikan oleh para endorser?
B: Sebenarnya inti program ini, instruksi program dan kenapa konsumen kita
harus mengikuti program itu. Terlepas dari produk Mister Potato, mereka
harus menjelaskan positioning dari Mister Potato, value Mister Potato, itu di
lain hal lagi. Tapi kita ingin endorser menjelaskan ke konsumen kalau
program kita itu seperti apa, keuntungan apa, dan apa menariknya untuk ikut
program kita.
A: Apakah kegiatan “Inggris Gratis” ini sudah dikategorikan berhasil dari
segi perusahaan?
B: Jujur saya belum puas. Saya sih belum puas, karena saya masih berharap
lebih. Cuma bisa dibilang ini langkah yang cukup revolusioner untuk Mister
Potato di Indonesia karena sebelumnya kita gak mengadakan program seperti
ini. Selama ini kita mengandalkan program-program offline, yang hadiahnya
pun cuma terbatas dari uang tunai, barang elektronik, dan sebagainya. Dan
kita juga melibatkan konsumen kalau beli ada kemungkinan buat dapat.
Cuma untuk program yang engage dengan konsumen seperti ini, yang
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menekankan engagement sama konsumen, komunikasi dua arah dengan
konsumen, ini program pertama yang kita lakukan. Jadi, secara program
menurut saya masih bisa lebih baik lagi, kelemahan, celah di sana sini yang
kita dapatkan di program pertama itu, tapi ini sudah, adalah langkah yang
bagus kita sudah mulai bisa jalankan campaign marketing yang terbaru,
sudah mulai menggunakan social media sebagai langkah promosi kita. Jadi
saya cukup puas dengan hasil kerja ini karena saya yakin akan bisa kita
jalankan, bisa jadi pembelajaran kita supaya bisa lebih baik lagi di tahun ini,
di tahun 2015.
A: Menurut Anda, selain peningkatan brand awareness tentunya, apakah
image Mister Potato ini naik?
B: Bu Jessy harus mulai arahkan kalau brand awareness ini pada akhirnya gak
akan bisa dilepaskan dari image produk. Karena ketika kita ngomong brand,
tentu image yang ingin kita angkat. Karena percuma kita ngomong soal
kesadaran brand, tapi negative perception yang ada di masyarakat. Maksud
saya, memang ketika kita menjalankan program ini saya berhati-hati agar
image yang muncul di sini adalah image yang baik, image yang positif.
Karena saya gak mau Mister Potato, oke, orang-orang kenal Mister Potato
tapi negatif tahunya. Ini gak bantu kita apapun. Brand terangkat, Cuma image
buruk. Jadi kalau Ibu tanya apakah berpengaruh atau gak? Sangat
berpengaruh. Arahnya kemana? Arahnya kita ingin arahkan ke yang positif,
seperti itu.
A: Apakah harapan ke depannya dari program-program Mister Potato?
B: Program ke depannya sih, ini sudah one step ahead dari program marketing
yang sempat dijalankan marketing perusahaan ini. Jadi untuk program
selanjutnya, rencana saya memang kita ingin lebih inline antara program yang
dijalankan, secara online, secara distribusi, di pasaran, dan program yang
mengandalkan social media atau program yang mengandalkan kekuatan
internet, untuk perkembangan teknologi. Kita ingin lebih inline. Untuk 2014
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ini mungkin sedikit celah adalah program antara social media, promosi
berbasis teknologi dan promosi berbasis distribusi belum berjalan seiringan.
Jadi untuk 2015 ini kita ingin program berjalan seiringan, sehingga ketika
orang membeli produk kita secara offline, mereka juga bisa mengikuti
program online kita, seperti itu sih. Jadi pihak online dan pihak offline kita
bisa berjalan lebih baik lagi, lebih solid lagi. Itu yang saya harapkan.
Pembelajaran di 2014 saya harap saya bisa lakukan di 2015 perbaikannya.
A: Oke sekian begitu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih banyak atas
waktunya. Selamat sore.
B: Sore.
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TRANSKRIP WAWANCARA KEY INFORMAN I
TAHAP II

Narasumber

: Leovhaty Augusta A.H.B.

Profesi

: Brand Manager Mister Potato dan Smax

Waktu Wawancara

: Sabtu, 11 Juli 2015 pukul 13.14

Jenis Wawancara

: Email

Pertanyaan:
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Jawaban:
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TRANSKRIP WAWANCARA KEY INFORMAN II

Narasumber

: Vivi Listandary

Profesi

: Business Director Yluva Brand Communication

Usia

: 40 tahun

Waktu Wawancara

: Selasa, 20 Januari 2015 pukul 13.27

Tempat Wawancara : Kantor Yluva Brand Communication
Jenis Wawancara

: Tatap muka

A: Selamat siang Ibu Vivi.
B: Siang.
A: Terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi informan dalam skripsi
saya mengenai Program Inggris Gratis. Untuk pertanyaan pertama nih Bu,
menurut Ibu, apa sih PR itu?
B: Public Relations itu sebenarnya mencakup dari awal yah. Jadi bukan cuma
hubungan sama customer, sama user, tapi lebih dari pas awal produk itu dibikin,
hubungan dengan supplier, dengan distributor, dan pada akhirnya dengan
konsumen dan maupun public secara umum gitu. Jadi relation ya semua link dari
awal ke akhir gitu.
A: Kemudian untuk Mister Potato secara khusus, Bu.
B: Ya.
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A: Bagaimana pentingnya brand bagi Mister Potato menurut Ibu Vivi, yang
dimana Mister Potato sekarang menjadi salah satu brand yang top di
Indonesia?
B: Kalo Mister Potato ini sendiri kan memang dari internasional, ya. Jadi brand-nya
itu mungkin ada di Indonesia sendiri branding ya kita lakukan ya memang harus
branding. Ya emang harus penuh ya jadi semua effort nya karena pengenalan
brand nah ini efeknya kan dari kita promosi ada, kemudian distribusi dan
kemudian kita pake sama Manchester united waktu itu pernah 3 tahun
belakangan yah sebelumnya. Nah itu baru pada akhirnya branding-nya mulai
terlihat gitu. Jadi memang kerja yang panjang sih kalo untuk branding, ga bisa di
stop ininya, dan itu memang penting banget karena di snack loyal semuanya. It’s
brand.
A: Kemudian menurut Ibu, bagaimana pentingnya Public Relations dalam
membantu marketing dari Mister Potato sendiri?
B: PR lebih ke loyalty, jadi kan ada unsur yang kita bilang ada tangible sama
intangible. PR ya termasuk yang intangible. Jadi kenapa customer itu bisa keep
buying produk yang sama gitu kan. Nah itu ada branding dan ada PR nya itu juga
gitu. Jadi ya erat sekali hubungan ininya ya, antara 2 ini. Kalo aku bilang sih
agak sulit untuk dipisahkan PR-nya yang dilakukan di branding itu bukan PR
yang ke jurnalis atau ke media tapi lebih ke user dan public.
A: Kemudian apakah nilai atau value dari Mister Potato ingin disampaikan
kepada target audience melalui PR tersebut?
B: We have a no compromise product, affordable price, and so much fun. Dia lebih
ke situ, a good quality.
A: Kemudian masuk ke program Inggris Gratis nih bu. Sebenarnya apa sih
yang melatarbelakangi program ini?
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B: Awalnya itu karena kita mau, kan kita punya sponsorship sama Manchester
United (MU), dan sudah 3 tahun waktu itu kan. Tahun 2013 itu malah kerjasama
sama Nidji juga kita bawa. Nah, yang untuk 2014 sendiri waktu itu kita plan-nya
melakukan sesuatu untuk co-branding dengan Manchester United, tapi pada
akhirnya karena ini brand-nya juga internasional approval dan lain-lain yah ada
approval, ketersediaan produk dan lain lain. Itu kita agak lag waktunya. Jadi
sudah terlalu mepet dengan berakhirnya kontrak MU. Nah kita tidak bisa
menggunakan itulagi jadi kita mengubah sedikit proposalnya tetap menggunakan
Inggris, dan justru kita lebih menaikan ini lagi. Bukan cuma sekedar MU, tapi
kita naikkan lebih ke klub–klub yang lain. Kan kita tahu di Inggris itu klub sepak
bolanya top semuanya gitu kan. Kita ambil di situ, kita masuk dari situ. Intinya
hadiah yang menarik yang bagi para consumer Mister Potato dari 7 klub yang di
Inggris. Terus untuk yang non sepak bola fans, kita ada juga 7 iconic places. Jadi
kita combine, jadi bukan cuma meng-grab satu pasar sepak bola fans, tapi secara
umum karena Mister Potato juga bukan yang penggemar sepak bola saja yang
makan gitu. Jadi bisa secara umum pun gitu. Dan sampe anak-anak sampai teens
juga sebenernya bisa, kita ada range product-nya yang bisa.
A: Kemudian objektif apakah yang ingin dicapai dengan program Inggris
Gratis ini?
B: Awareness pertama. Jadi setelah sempat dua tahun agak low di beriklan jadi di
tahun 2014 itu kita masuk 2014, kita masuk iklan sedikit baru. Terus kita push
dengan consumer promo ini dan kita masuk di social media-nya untuk
menaikkan awareness dan lebih kompetitif di kompetitor juga gitu jadi lebih
bersaing.
A: Kemudian dalam program ini, apakah ada pesan khusus yang ingin
disampaikan pada target audience?
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B: Ya sesuai tagline, No Compromise. Nah itu berarti, consumer promo yang kita
adakan juga No Compromise ya. Dari sisi hadiahnya No Compromise, dari sisi
fun-nya No Compromise, gitu. Dari sisi experience-nya No Compromise. Itu jadi
subliminal messages No Compromise itu dialami oleh yang berangkat pemenang
yang ikut serta gitu dan public juga secara keseluruhan jadi supel aja messagesnya kita. Kalau bikinnya Mister Potatonya ya seperti apa ya yang No
Compromise gitu. Quality-nya No Compromise eventnya juga No Compromise
sampe semuanya gitu, jadi atas sampe bawah umbrella-nya nyampe.
A: Lalu apakah peran Public Relations dalam program Inggris Gratis ini?
B: Aku tidak memisahkan sendiri Public Relations dengan marketing gitu, jadi kita
samakan di marketing dan di social media-nya kita juga banyak pake buzzer
juga, key opinion leader dan buzzer nah itu sebenernya di lingkup itu mereka
yang seperti akan lebih banyak Public Relations karena mereka melayani kan ada
yang nanya gimana caranya ininya gimana? Produknya dapet dimana? Apa
segala nah itu boleh bilang peruntukan perpanjangan tangan dari company dan
product dari sisi Public Relationsnya juga sih dan waktu itu kita kebetulan ada
event juga di PRJ terus banyak pertanyaan untuk itu juga itu kita menjadikan
semua sales team juga sebagai ambassador nya juga sebagai PR dari campaign
ini. Jadinya jadi aku tidak pisahkan PR itu harus ini sendiri tapi kita tidak
mengirim PR ke rilis ke media yah jadi lebih ke promosi social digital sama
above the line below the line aja.
A: Kemudian mengapa memilih social media dan website sebagai channel yang
utama dalam program ini?
B: Karena social media dan website itu sekarang, ini ya, memang lagi tren di sana
ya. Terus pengguna aktif banyak sekali dan 2014 kita juga mulai lebih objektif
kita juga lebih meng-grab loyalty community sama user sama consumer kita yang
disana aja ya kita kepake backbone-nya. Disana itu untuk menaikan sekaligus
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memperkenalkan channel-nya kita disana, FB, Twitter, websitenya benar-benar
diperkenalkan berbarengan dengan ini
A: Kemudian dengan program Inggris Gratis ini apakah sudah dikategorikan
berhasil?
B: In term of masukan dari entry participant sama entry awareness, yes. Iya sangat
berhasil sih datanya nanti bisa di cek yah. Jadi yang awareness, jadi yang share
seberapa, reach sekitar berapa, kemudian yang participant juga berapa dari sisi
digital dan social media. Iya sangat berhasil.
A: Kemudian apakah program Inggris Gratis ini berhasil membantu
positioning atau image dari Mister Potato sendiri?
B: Aku masih, untuk data masih kita research, ya. Kita masih mengerjakan final
report. Dari image ya, kita cukup bergaunglah di social media sama untuk
awareness sama image nya iya.
A: Apakah awareness dari konsumen itu sesuai dengan apa yang diharapkan,
yang sesuai dengan No Compromise yang tadi misalnya?
B: Iya sih, yang kita beberapa sempet interview malah ada yang nanyain lagi. “Ini
kapan yah promo kaya gini lagi? Atau apa gitu. Jadi image nya ga main-main
dengan consumer promo, dengan kuis event-nya. Sebenernya kan kita
memperkenalkan channel untuk social media juga yah nah itu juga sekarang
cukup rame ya. Sekarang kita banyak menerima insight, banyak menerima kritik
saran apapun, boleh dibilang channel itu sudah mulai established.
A: Kemudian apa peran endorser dalam program ini yang paling penting?
B: Aku kalo endorser itu untuk coverage, karena akun resmi Mister Potato itu
waktu awal tahun 2014 itu masih kecil sekali. That’s why kita butuh key opinion
leader, endorser ato buzzer untuk mempromosikan akun ini dan campaign ini.
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Jadi coverage jadi lebih banyak untuk program itu aja gitu. Jadi kan kalo
misalnya akun aku cuma 10.000, berarti kan begitu kita blast hanya sepuluh ribu
orang tapi dengan kita pake key opinion leader ada cross dari follower mereka
dan follower dan followernya lagi, gitu kan kita bisa mencapai itu sampai jutaan
impresi. Jadi snowball effect gitu coverage-nya. Gede banget jadinya.
A: Kemudian apakah endorser tersebut mengomunikasikan value dari Mister
Potato?
B: Oh iya, harus. Value, product knowledge, flavour juga sampai distribusi ke
channel distribusi dan promosi yang ada. Tapi kalo untuk beberapa endorser,
endorsernya soalnya kita ada beberapa tipe jadi ada beberapa yang hanya meng
endorse program kampanye, tapi ada juga yang lebih dari itu. Jadi yang
mengomunikasikan value dan lain-lain gitu, jadi ada dua tipe.
A: Dan kemudian apakah peran endorser tersebut sudah sesuai dengan yang
diharapkan?
B: Oh iya, ya.
A: Cukup sekian ya Ibu Vivi. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.
B: Okay.
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TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN AHLI

Narasumber

: Ujang Rusdianto

Profesi

: Konsultan, Trainer, Writer Corporate Communication

Usia

: 27 tahun

Waktu Wawancara

: Kamis, 4 Juni 2015 pukul 19.43

Tempat Wawancara : Starbucks Flavor Bliss Alam Sutera
Jenis Wawancara

: Tatap muka

A: Selamat malam Pak Ujang. Mohon diceritakan sedikit mengenai latar
belakang Bapak?
B: Oke. Saya Ujang Rusdianto. Saya lulusan dari komunikasi S2 di Mercu
Buana. Kajian saya lebih ke korporat komunikasi. Saya sebelumnya di Public
Relations, di bidang pertambangan. Sekarang saya konsultan komunikasi di
berbagai perusahaan, khususnya terkait masalah CSR dan advertising.
A: Kemudian Bapak kini aktif sebagai apa, Pak?
B: Sebagai consultant, trainer, sama writer ya.
A: Menurut Bapak, apakah sebuah program di media online, dalam hal ini
website dan social media, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap
sebuah brand?
B: Oke. Sekarang semua komunikasi sudah mengarah kepada online, seperti itu,
karena bagaimanapun brand harus tetap tumbuh, gitu ya, baik itu kepada
khalayak, seperti itu. Atau lebih spesifik kita masukkan ke dalam
konsumennya mereka, seperti itu. Nah, ketika konsumen mengetahui program
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tersebut, melalui online misalnya seperti itu, jelas, secara perhatian konsumen
kepada produk itu semakin meningkat. Nah, lalu kemudian perusahaan juga
bisa mengenalkan, mengenalkan mereka lebih jauh, apa lebih jauh kepada
konsumen mereka.
A: Kemudian apakah penerapan strategi juga taktik PR dapat mendukung
tujuan marketing?
B: Kita akan melihat dari beberapa produk. Tentu tidak semua seperti itu. Dalam
arti seperti ini. Saya ibaratkan seperti ini. Produk-produk yang di dalam
kategorikan sebagai yang memiliki keterlibatan tinggi, itu ya. Produk-produk
yang memiliki keterlibatan tinggi ini yang saya maksudkan adalah produkproduk yang dalam secara fisiknya mungkin seperti itu, salah satu misalnya
properti, gitu ya. Lalu kemudian seperti otomotif. Nah, maka akan banyak
pesan yang dikomunikasikan. Nah, produk-produk seperti itu saya kira untuk
berkomunikasi melalui media, social media khususnya seperti itu saya kira
sih kurang efektif. Tapi sebaliknya, produk-produk yang memiliki
keterlibatan rendah, contoh manufacturing, food and beverage, seperti itu,
dengan menggunakan social media seperti itu akan cukup mendukung ya dari
sisi penjualan. Gitu.
A: Kemudian seberapa penting penggunaan taktik dan strategi PR dengan
menggunakan

sarana

online

untuk

mencapai

tujuan

marketing

khususnya di bidang yang tadi Bapak sebutkan, yang memiliki koneksi
rendah dengan konsumen?
B: Oke. Jadi ketika produk yang dikomunikasikan oleh Public Relations di sini,
perhatiannya kan lebih kepada sisi khalayak. Khalayak online itu kan bisa
dilihat spesifik, gitu kan. Pertama berkaitan sama minat mereka. Gitu kan.
Karena bagaimanapun kita melihat bahwa banyak media sosial, seperti itu.
Nah, setelah kita melihat dari minat-minat mereka pada media sosial, lalu
kemudian kita bicara juga terkait masalah adopsinya. Adopsi ini apakah
konsumen tadi dia juga ini ya, misalnya contoh tidak semua orang
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menggunakan Facebook, seperti itu. Tidak semua orang bisa menggunakan
Twitter, seperti itu. Ada orang yang hanya menggunakan Facebook saja,
Twitter saja. Atau mungkin sebagian semuanya digunakan. Nah, di saat
seperti itu maka PR mendekatkan produk melalui social media tadi juga perlu
melihat dari sisi khalayaknya tadi. Nah sehingga di situ mereka perlu
memperhatikan target khalayak tadi, lalu kemudian pesan apa yang
dikomunikasikan, gitu kan. Karena jelas setiap produk dia akan, apa itu, yang
dikomunikasikan tentu akan berbeda-beda, gitu kan. Karena yang dikejar dari
sisi social media dengan adanya komunikasi yang dilakukan oleh PR kan
adalah ininya, apa tu, word of marketing-nya, gitu kan. Karena dengan adanya
WOMM tadi, word of marketing.
A: Word of Mouth atau Word of Marketing, Pak?
B: Word of Mouth Marketing. Itu akan mendukung produk secara tidak
langsung. Jadi ada responden, karena bagaimanapun kalau misalnya kita di
social media, itu akan lebih mudah, karena bisa di-share, comment tadi, bisa
di-share seperti itu. Nah pada akhirnya respon-respon yang diberikan oleh
khalayak online tadi itulah yang akan akhirnya membentuk brand tersebut.
Seperti itu.
A: Jadi menurut Bapak apakah melalui sarana online dapat efektif dalam
meningkatkan brand awareness sebuah brand di FMCG, terutama di
pasar makanan ringan, Pak?
B: Oke, kalau di brand awareness pastinya, saya mungkin sedikit agak sepakat
ya social media bisa untuk melakukan brand awareness dengan produkproduk. Nah hanya saja dalam tanda kutip yang perlu dibatasi adalah
mungkin dari sisi ekonominya menengah ke atas. Dari sisi pendidikannya
baik, dalam arti dia mungkin sudah cukup ini ya, cukup layak dari sisi
pendidikannya, seperti itu. Sehingga dia dapat menggunakan pesan-pesan
yang dijangkau. Kemudian yang ketiga terkait masalah gaya hidup. Gaya
hidup yang sifatnya lebih fleksibel dan dinamis otomatis dia juga akan
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mempengaruhi kepada teknologi yang digunakan mereka, seperti itu.
Sehingga ketika untuk menjangkau dari sisi brand awareness, saya kira sih
cukup ini ya, cukup bisa, gitu, social media bisa meningkatkan dari sisi brand
awareness suatu produk. Hanya saja mungkin tanda kutipnya tadi adalah
segmen-segmen tertentu, seperti itu.
A: Menurut Bapak, bagaimana perencanaan strategi dan taktik PR dengan
menggunakan sarana online di Indonesia? Apakah sudah baik?
B: Secara generalis mungkin kita tidak bisa ini ya, secara, tidak bisa kita
generalisir,

gitu

ya.

Bahwa

ada

beberapa

produk

yang

sukses

mengomunikasikan produknya melalui media online, banyak. Oke kita ambil
contoh misalnya Maicih, ya seperti itu. Itu mungkin bisa dijadikan sebagai
best practice, tapi juga tidak semua konsumen, apa itu, produsen atau
perusahaan yang berhasil mengomunikasikannya. Di sana yang paling
penting adalah perhatiannya terkait masalah social budaya, kita perlu
perhatikan. Kemudian yang kedua mengenai masalah etika dari komunikasi
online itu sendiri. Gitu ya. Kita ambil contoh misalnya produk yang
dikomunikasikan oleh Indosat. Kalau tidak salah itu headlinenya itu adalah
Liburan ke Australia itu lebih mudah daripada Bekasi. Pada akhirnya itu
menimbulkan bully ya di antara konsumen. Nah itu berkaitan dengan social
budaya tadi yang saya maksudkan, sehingga perhatian PR, kembali lagi, dia
harus memperhatikan kepada target khalayaknya itu siapa.dengan dari target
khalayak ini siapa. Paling tidak dia bisa memetakan pesan apa yang layak
untuk dipublikasikan dan memperhatikan kode etik. Kemudian dari sisi
etikanya, seperti itu. Atau mungkin juga terkait bahkan ketertarikan dari
khalayak tadi, mungkin bisa menjadi suatu apa ya, pemicu dari pesan-pesan
yang ingin dikomunikasikan PR, seperti itu.
A: Menurut

Bapak

seberapa

penting

kah

analisis

merencanakan sebuah program PR?
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situasi

dalam

B: Jelas penting ya. Karena bagaimanapun itu fase awal yang harus dilewati oleh
PR. Pertimbangan pada situasi, seperti tadi, yang sudah kita singgung bahwa
di sana ada Strength, kekuatannya seperti apa yang dimiliki oleh perusahaan
untuk

mengomunikasikan

program-program

mereka.

Kemudian

ada

weakness, seperti itu. Opportunitynya seperti apa, nah threatnya. Strength
weakness mungkin orang tahu pada sisi internal, seperti itu. Opportunity dan
threat kita melihatnya dari sisi eksternal. Nah, bagaimana keduanya ini bisa
menjadi suatu potensi bagi perusahaan, gitu kan. Tentu ada pertimbangan
logis yang dilakukan oleh PR, di samping juga terkait masalah tadi,
khalayaknya siapa. Saya kira sih cukup penting dari khalayak.
A: Kemudian untuk perencanaan pesan, Pak. Apakah penting juga?
B: Untuk perencanaan pesan jelas di awal, setelah kita lakukan dari sisi, kita
sudah mengerti bagaimana dari target khalayak kita, harus bisa menyusun
pesannya. Setelah kita mengetahui bagaimana demografi dari khalayak kita,
range usia dari khalayak kita, lalu kemudian minat, tadi ya, atau gaya hidup
mereka seperti apa. Paling tidak kita bisa mendapatkan, bisa mendapatkan
clue-clue nih. Apa yang menjadi minat bagi konsumen, seperti itu. Tentu
perencanaan pesan itu perlu dilakukan, melalui riset melalui kepada target
khalayak tadi.
A: Berbicara mengenai penelitian saya Pak, dimana Mister Potato
menggunakan media online seperti website, social media Facebook dan
Twitter, serta Youtube dalam menerapkan strategi dan taktik PR
dengan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan brand
awareness. Apakah yang dilakukan Mister Potato tersebut sudah tepat
untuk dapat mencapai peningkatan brand awareness Mister Potato?
B: Oke. Jelas dari masing-masing media tadi itu memiliki fungsi yang berbeda.
Gitu ya. Dilihat dari sisi konten yang ditampilkan, gitu ya jelas, kalau
misalnya kita melihat dari yang ditampilkan oleh melalui social media seperti
itu ya, seperti apa tuh, Facebook dan Twitter, lalu kemudian Youtube,
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basisnya melalui video, jelas itu ada orientasi konten yang berbeda dari sisi
pesannya, gitu ya. Paling tidak bisa saya garis bawahi, paling tidak
perusahaan ketika ingin membangun suatu produk melalui media sosial,
paling tidak dia harus bisa menjamin bahwa website mereka good. Lalu
kemudian kedua, itu tadi, pendukung dari komunikasi melalui website tadi itu
akan bisa membangun interaktivitas dengan khalayak yang lebih luas melalui
social media. Jadi dalam arti social media itu adalah pendukung bagaimana
website perusahaan, itu dibentuk. Seperti itu. Karena kategori dari website itu
sendiri sebenarnya lebih bersifat one way, satu arah. Nah, sementara social
media itu bisa menjembatani adanya two way, dua arah. Sehingga ketika itu
diklopin, itu akan saling melengkapi saya kira. Nah, hanya saja memang
kecenderungannya para PR di Indonesia seperti itu, dia lebih senang
menggunakan social media daripada merawat website. Itu saya kira cukup
memprihatinkan. Melihat dari dampak yang dimiliki ketika dia bisa mampu
mengembangkan website, saya kira potensinya akan lebih, seperti itu. Karena
bagaimanapun ya kita tahu bahwa media sosial, apa, website tadi adalah yang
developer, lalu pengembang sistem, sama semua itu adalah internal kita
sendiri. Itu kita harus bisa membentuk sesuai dengan keinginan kita,
dibandingkan dengan media sosial.
A: Lalu menurut Bapak apakah penting penentuan pesan dalam social media
sebagai bagian dari program PR?
B: Saya kira penentuan pesan ini juga cukup penting ya, buat ini ya. Kita
kembali lagi, dalam arti gini, apa yang dimaksud oleh friend dalam Facebook,
lalu kemudian ada followers yang di Twitter, mereka pasti tetap memiliki
karakteristik yang berbeda, gitu kan. Bagaimana kemudian PR bisa
mendefinisi, mengategorikan dari khalayak mereka, yang jelas ini menjadi
kata kuncinya, seperti itu. Dalam arti misalnya seperti ini, ketika masyarakat
atau

konsumen

mereka

itu

dengan

pendidikan

yang

rendah.

Kecenderungannya apa. Tagline-tagline produk-produk yang tagline-nya
menengah ke atas, dia menggunakan bilingual. Nah jelas dari situ aja
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mungkin susah untuk ditangkap. Dalam arti penentuan pesan ini sendiri, saya
akan melihatnya dari siapa target khalayak lalu kemudian tujuannya untuk
apa. Apakah untuk menjual produk seperti tadi atau mendorong penjualan
seperti itu. Kalau misalnya orientasinya kepada menjual produk, otomatis
pesan yang disampaikan langsung, gitu ya. Ketika dia untuk mendorong dari
sisi penjualan, jelas orientasinya pesan-pesan yang disampaikan tidak
langsung secara direct, tapi melalui soft. Nah itu karakteristik dari Public
Relations, seperti itu.
A: Termasuk juga mengomumikasikan program yang sedang dijalankan,
Pak?
B: Ya, kalu misalnya untuk pengaplikasian dari program itu, gini. Media sosial
ini

pada

dasarnya

kan

sebagai

pendukung

dari

kegiatan,

untuk

mengomunikasikan program-program PR. Jelas dilihat dari sisi biaya, social
media itu free. Nah, sehingga dalam arti untuk menghemat anggaran, itu saya
kira cukup efisien ya, seperti itu. Nah, tapi ketika berbicara dari sisi efektif,
kembali lagi kita melihat bagaimana target khalayaknya tadi. Ketika memang
khalayak yang dijangkau adalah utamanya adalah masyarakat atau khalayak
online, jelas saya kira cukup efektif ketika digunakan media social, seperti
itu.
A: Oke. Baik, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Selamat
malam, Pak.
B: Ya.
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DOKUMENTASI PENELITI BERSAMA INFORMAN

Dokumentasi dengan Key Informan I, Leovhaty Augusta A.H.B

Dokumentasi dengan Key Informan II, Vivi Listandary
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Dokumentasi dengan Informan Ahli, Ujang Rusdianto
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POSTING FACEBOOK, TWEET, KONTEN
WEBSITE

Layout Website misterpotato.co.id
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Tweet Teaser di Twitter
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Posting Facebook Dokumentasi Perjalanan
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Posting Kuis Merchandise dari Inggris
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Daftar Endorser dan Buzzer

@aMrazing | Followers: 467k | Quantity: > 30 Tweets

@jojosuherman | Followers: 363k | Quantity: 10 Tweets

@wowkonyol | Followers: 487k | Quantity: > 30 Tweets

@misteeerius | Followers: 137k | Quantity: > 30 Tweets
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@MemeCOMIK | Followers: 281k | Quantity: 20 Tweets

@shitlicious | Followers: 529k | Quantity: 15 Tweets

@KartuPos | Followers: 46.8k | Quantity: 20 Tweets

@gennasatria | Followers: 19.4k | Quantity: > 30 Tweets
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@ikramarki | Followers: 25.5k | Quantity: > 30 Tweets

@vabyo | Followers: 43.1k | Quantity: 10 Tweets

@OmAbdi | Followers: 49.8k | Quantity: 15 Tweets

@jonathanend | Followers: 39.1k | Quantity: 10 Tweets
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@unitedarmyfc | Followers: 80.6k | Quantity: 75 Tweets

@venustweets | Followers: 15.5k | Quantity: > 30 Tweets

@myARTasya | Followers: 29.6k | Quantity: 10 Tweets

@adelladellaide | Followers: 342k | Quantity: > 30 Tweets
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@marischkaprue | Followers 192k | Quantity: 10 Tweets

@rahneputri | Followers: 79k | Quantity: 10 Tweets

@JennyJusuf | Followers: 17.6k | Quantity: 10 Tweets

@Raesaka | Followers: 21.6k | Quantity: 10 Tweets
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@windyariestanty | Followers: 24.7k | Quantity: 10 Tweets

@infosuporter | Followers: 293.9k | Quantity: 15 Tweets
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JURI BLOG COMPETITION

Juri Tengah Blog Competition Inggris Gratis

Azza Waslati
Wanita berzodiak Gemini ini adalah seorang
mantan Senior Editor majalah Her World,
majalah Cita Cinta & majalah MTV Trax.
Saat ini Azza mengelola blog Bantuin Yuk!
(bantuinyuk.blogspot.com)

yang

sudah

menghasilkan beberapa social movements.

Zulika Citraning Wulan
Zulika Citraning Wulan adalah seorang Social Media
Officer di salah satu digital advertising di Jakarta.
Pernah membuat karya berupa antologi cerpen
berjudul Pindah yang diterbitkan oleh penerbit
Media Kita.
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Mustika Treisna Yuliandri
Perempuan yang akrab dipanggil Thicka ini adalah
seorang mantan editor di sebuah majalah lifestyle di
kota Medan.
Selain itu, Thicka juga merupakan penulis dan
kontributor untuk majalah lokal dan nasional.

Iit Sibarani
Merupakan seorang

penyelia Malam

Puisi

Indonesia. Bekerja sebagai Marketing Media &
membuat event review untuk majalah-majalah
event di Bali.
Iit juga pernah terpilih menjadi Perempuan
Blogger Menginspirasi 2014 dan memenangkan
lomba menulis online seperti #PeopleAroundUs,
#Cerita24Jam, dan #PestaNulis1.
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Juri Utama Blog Competition Inggris Gratis

Valiant Budi Yogi
Valiant Budi Yogi atau Vabyo (lahir di
Bandung, 13 Juni 1980) adalah penulis novel
Indonesia. Karya-karya novelnya yang berjudul
Joker, Ada Lelucon di Setiap Duka GagasMedia
(2007) & Bintang Bunting (2008) dirilis ulang
pada 2012; mengukuhkannya sebagai salah satu
penulis terlaris di Indonesia, menyusul buku
nonfiksi pertamanya yang menjadi best seller
nasional: Kedai 1001 Mimpi.
Valiant Budi pernah bekerja sebagai Creative Director, Penyiar Radio,
Editor, dan Barista di Saudi Arabia. Pengalamannya sebagai TKI ini ia
tulis dalam buku Kedai 1001 Mimpi.
Valiant Budi juga ikut bergabung dalam buku kompilasi surat cinta;
Kepada Cinta; True Love Keeps No Secret. Sebuah buku nonfiksi The
Journeys; Kisah Perjalanan Para Pencerita, Perkara Mengirim Senja.
Pada awal 2014, Valiant Budi menerbitkan buku terbarunya, yang
merupakan lanjutan buku Kedai 1001 Mimpi, bertajuk Kedai 1002
Mimpi.
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Christian Simamora
Bernama

lengkap

Christian

Mangampin Samuel Simamora, pria kelahiran
9 Juni 1983 ini merupakan seorang full-time
writer yang saat ini fokus di novel untuk
target pembaca dewasa.
Beberapa karya yang dihasilkan dalam
bidang kepenulisan antara lain: Jangan Bilang
Siapa-siapa

(2006),

Boylicious

(2006),

Kissing Me Softly (2006) menggunakan pseudonym Ino Crystal, Coklat
Stroberi (2007) yang telah diangkat ke layar lebar, dan sebuah buku hasil
kolaborasi dengan auditornya, Windy Ariestanty, berjudul Shit Happens.
Selain itu, Christian juga menulis sebuah series
bertajuk #jboyfriend dengan buku-buku berjudul: Pillow Talk, Good
Fight, With You (proyek Gagas Duet bersama Orizuka), All You Can Eat &
Guilty Pleasure.
Karyanya yang lain berjudul Come On Over, dan As Seen On TV
yang akan segera terbit.
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Windy Ariestanty
Windy Ariestanty, lahir pada April
1978, adalah seorang penulis Indonesia.
Karyanya antara lain: Studying Abroad,
The Journeys: Kisah Perjalanan Para
Pencerita, The Journeys 2, The Journeys
3 dan sebuah buku catatan perjalanan
bertajuk Life Traveler yang masuk ke
dalam nominasi Anugerah Pembaca
Indonesia 2012.
Windy juga pernah berduet dengan Christian
Simamora dan menghasilkan novel berjudul Shit Happens yang
dianugerahi sebagai The Best Local Book 2007 oleh sebuah media.
Juga novel berjudul Kala Kali, hasil duetnya bersama Valiant Budi.
Saat ini Windy merupakan editor sekaligus
Pemimpin Redaksi GagasMedia. Bukunya yang akan segera terbit
adalah Memoar Ibu Robin Lim: CNN Hero 2011.
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TULISAN PEMENANG BLOG COMPETITION

Senja dan Mimpi di Kaleng Roti
Rika Yudani
@Riexyu (no. 1543)

Kepada senja aku bercerita. Tentangmu Bunda.
Katamu, senja selalu jadi teman kita yang paling setia. Tidak seperti fajar yang
bergegas mengejar-ngejar, tidak seperti siang yang memanggang, tidak seperti
malam yang kelam temaram. Senja menanti dalam tangan terbuka, menghiasi
jingga cahayanya, menghangatkan akhir hari yang melelahkan, tidak peduli kita
tak pernah berhenti untuk memperhatikan.
Di setiap senja, aku akan menunggumu di teras ini, dengan cangkir teh - dan jika
kita punya uang - mungkin sepiring kue bolu sederhana dari toko kelontong di
ujung gang sana. Kau lelah, kau penuh keringat, dan kau kehabisan tenaga;
dahimu berkerut, dan bibirmu berat mengukir tersenyum. Namun, matamu
berbinar melihatku di beranda.
Lalu kita akan berbincang. Tentang apa saja. Tentang pelajaranku di sekolah,
tentang ibu guru baru, tentang ketakutanku pada matematika, tentang kecintaanku
pada tarian Jawa. Terkadang, kau pun akan berbagi tentang harimu. Ada bos yang
pemarah dan bos yang baik hati, ada tumpukan pekerjaan yang tak berhenti, ada
pula sopir bis yang sepanjang jalan mengomeli kernetnya. Kita tertawa. Kita
bercanda. Lalu kita menengadah memandang bintang yang mulai bermunculan.
Dan mulai berbagi mimpi.
Jika suatu hari nanti kau punya uang berlimpah Nak, pergilah melihat dunia.
Mengapa?
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Di luar sana tak terbayangkan luasnya. Dan sebuah perjalanan akan mengubah
caramu melihat

dunia. Menghangatkan hati

dan mempertajam

nurani.

Mengajarimu tentang cinta dan tentang mimpi. Mensyukuri apa yang Tuhan
ciptakan. Lalu, jika nanti kau kembali ke sini, bersama Bunda, kau akan paham
bahwa rumah itu ada di sini, di hati kita.
Aku terdiam.
Menurut Bunda, ke mana aku harus pergi?
Inggris, tentu saja.
Mengapa?
Karena itu tempat yang juga selalu Bunda inginkan. Bunda ingin melihat Old
Trafford, di Manchester. Katanya, ini salah satu stadion termewah di dunia. Bunda
ingin tahu, stadio mewah itu seperti apa ya, Nak.
Lah, kenapa Bunda ingin ke sana? Kan Bunda nggak suka sepak bola.
Memang tidak. Tapi ayahmu kan suka. Ayahmu juga sangat ingin pergi ke sana.
Aku ingat saat itu kau tertawa Bunda. Matamu berbinar jenaka, menerawang,
seakan ada canda yang terekam di benakmu dan tak kuasa kau bagi dengan orang
lain.
Saat itulah aku paham, Ayahlah yang membangun pondasi mimpimu. Mungkin
dahulu, kau juga sering berbincang dengannya, seperti kau berbincang denganku
kini. Dan kau masih ingin mewujudkan mimpi Ayah itu.
Tapi Bunda, ke Inggris kan mahal. Gimana bayar tiketnya, gimana makan dan
tidur di sana, di sini saja kita …..
Kata-kataku terhenti. Menunduk. Tak kuasa aku melanjutkan.
Masih kuingat senyummu saat memandangku, Bunda, seakan itu baru terjadi
kemarin.
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Nak, when you want something ….
Katamu pelan, tapi kuat. Sekuat tekadmu.
….. all the universe will conspires in helping you to achieve it.
Sambungku. Sepenuhnya paham. Bahwa semesta punya kuasa.
Kita berpandangan. Kita tersenyum. Mencintai setiap kata dalam kalimat Paulo
Coelho itu, yang sudah sekian lama menjadi mantra ajaib kita. Yang selalu kita
ucapkan saat kita merasa takut dan merasa lelah.
Dan, entah kau menyadarinya atau tidak Bunda, pondasi mimpi yang sama, juga
telah aku bangun untuk diriku sendiri.
Hari demi hari, Inggris mulai menjadi topik favorit obrolan kita. Aku mulai
banyak bertanya. Tentang stadion impian ayah, tentang Istana Buckingham dan
kisah Putri Diana dan Pangeran Charles, kisah kesukaanku. Lalu kita coba
membanding-bandingkan alun-alun Yogyakarta dengan Trafalgar Square. Kita
juga berangan-angan tentang ambisiku pergi ke King Cross Station.
Nanti kalau aku bisa menembus Peron 9 ¾ trus pergi ke dunia sihir, Bunda sedih
tidak?
Tentu tidak. Kan kalau kangen, kamu bisa langsung ber-abrakadabra pulang ke
rumah, Nak.
Duh, bukan abrakadabra, Bunda, namanya Apparate-Disapparate. Abrakadabra
mah udah ketinggalan jaman.
Kemudian penuh semangat aku bicara tentang Diagon Alley, Grimmauld Place
Nomer 12, dan St. Mungo di London. Aku tahu kau tidak mengerti sepatah kata
pun, tapi kau tersenyum mendengarkan. Kau paham, kadang aku jadi kekanakan
saat bicara tentang buku kesayangan.
Lain waktu, aku bertanya tentang jam raksasa Big Ben. Lalu tentang London Eye
- dan aku ingat aku menggodamu, Bunda, beranikah kau naik hingga ujung
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angkasa? Dan ada pula saat tiba-tiba kau memutar sebuah lagu dan bernyanyi:
And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me, shine on until
tomorrow, let it be. Detik itulah aku jatuh cinta dengan Beatles. Kau pun bercerita
tentang mereka. Dan memutar lagu lainnya. Lalu kita pura-pura berdansa.
Berputar-putar. Dan tertawa. Dan tertawa.
Aku bertanya segalanya tentang Inggris, karena sepertinya kau tahu semua
jawabannya. Hanya, aku tidak pernah bertanya tentang Ayah. Sudah pernah
kulakukan satu kali dahulu, dan binar di matamu langsung padam. Aku tak ingin
lagi menjadi air yang memadamkan api hidupmu.
Aku hanya ingin jadi bara yang mampu menghangatkanmu. Menceriakanmu.
Karena, Bunda, aku tahu, di balik punggungku, kau menyimpan pedih dan sedih.
Maka aku meminta kita meniru Carl dan Ellie, menabung receh demi receh untuk
pergi ke Inggris.
Kita pake celengan dari kaleng roti itu saja, Bunda, ga usah buang uang beli
celengan baru lah. Pasti lama-lama cukup kok buat ke Inggris.
Aku ingat kau tertawa. Kemudian mengacak-acak rambutku.
Tahu tidak Bunda, saat itu aku berjanji pada diri sendiri, untuk benar-benar
membeli celengan cantik yang sangaaaat besar, untuk menabung mimpi kita pergi
ke Inggris. Lalu kita pasang di ruang tengah yang sempit itu.
Janji itu belum terwujud hingga hari ini. Entah kenapa. Hingga aku
menemukanmu siang ini. Terbujur kaku. Kaku dan Kaku. Wajah dingin, senyum
dingin, tangan dingin, jemari dingin. Ranjang dingin, ruang dingin, udara dingin.
Aku menggigil.
Orang berlalu lalang, tampak hanya kilasan warna di sekelilingku. Orang bicara,
hanya terdengar sebagai gumaman tak berarti. Aku mengangguk. Aku
menggeleng. Aku tak peduli. Aku hanya ingin suaramu Bunda. Bukan yang lain.
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Hatiku dingin. Beku, yang tak akan pernah bisa mencair. Beku. Sekeras apapun
aku memanggil, sesakit apapun aku berteriak, kau tak bangun. Selama ini kau
selalu datang kapanpun aku membutuhkan, Bunda, selalu memastikan bahwa aku
aman dan bahagia. Dan jika saat ini aku menangis sedemikian hampa, kau masih
terdiam, tahulah aku, bahwa kau memang sudah pergi.
Kita bahkan tak sempat mengucapkan selamat tinggal. Aku bahkan tak sempat
mengatakan terima kasih. Begitu banyak yang belum terucap dariku.
Dan sore ini, tahulah aku, di balik lemari pakaianmu, ada kaleng roti jelek itu,
yang aku pikir sudah kau buang. Setengah isinya koin-koin, yang bergemerincing
ramai dalam pelukan dan guncangan tangisku. Aku tahu Bunda, kau selalu punya
mimpi untuk kita. Untuk aku.
Hidup kita tak mudah bukan Bunda? Selalu saja ada tagihan untuk dibayar, selalu
saja ada kekhawatiran, tapi aku ingat, aku tak pernah takut akan masa depan.
Karena kau mengajariku untuk meletakkan harapan pada secuil doa, lalu
menerbangkannya ke langit. Katamu, jika saatnya tiba nanti, doa itu akan
mewujud jadi nyata, dan merangkul kita dengan bahagia.
Saat ini, di ujung beranda dan dinaungi senja, aku tahu, suatu hari nanti aku akan
bisa ke Inggris, Bunda. Aku yakin. Aku janji. Aku akan mewujudkan mimpi
Ayah, mewujudkan mimpimu, mewujudkan mimpi kita. Aku akan berdiri di
hadapan Old Trafford dan mengenang ayah. Aku akan mengunjungi The Beatles
Story dan mengenangmu. Dan aku akan berdiri di Peron 9 ¾ mengenang obrolan
indah kita, dan senyummu, dan tawamu, dan cintamu. Dan bahagia kita dulu.
Aku harus pergi ke Inggris demi mimpi kita, Bunda. Karena, kita selalu percaya
pada kekuatan semesta.
Dan semesta punya janji yang belum tertunaikan untuk kita.
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KARYA PEMENANG FOTO BERCERITA

My British Freak Daddy
Tony Thamrin, @tontham
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ITINERARY TRIP
MISTER POTATO & SMAX
09 HARI / 06 MALAM
Hari 01: JAKARTA – SINGAPORE SQ 963: 19.05 – 21.40 (01 Jam 35 Menit)
22 OCT SINGAPORE - LONDON SQ 322 : 23.30 – 05.55 (13 Jam 25 Menit)
16.00 : Berkumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta
Hari 02 : LONDON
23 OCT ( Makan Siang dan Malam (Cash Back) )

By Bus

07.00 : Tiba di LONDON Meet & Greet
10.00 : Mengunjungi CHELSEA FOOTBALL STADIUM (TOUR STADIUM)
12.00 : Makan siang
13.30 : Mengunjungi ARSENAL FOOTBALL STADIUM (TOUR STADIUM)
15.00 : LONDON BRIDGE (Photo Stop)
15.30 : LONDON EYE (Anda dapat melihat keindahan kota London dari
ketinggian)
17.00 : Free Program di OXFORD STREET (BERBELANJA)
18.00 : Makan malam (cash back – bebas makan masing – masing di

Oxford Street)

19.00 : Check-in Hotel

 Akomodasi : HILTON LONDON OLYMPIA
Hari 03 : LONDON
24 OCT ( Makan Pagi, Siang dan Malam )

By Bus

06.30 : Morning Call di Hotel
07.30 : Santap Pagi di Hotel
08.30 : Peserta jalan dari Hotel untuk City Tour di London
09.00 : Mengunjungi KING CROSS STATION (Photo Stop)
09.45 : Mengunjungi PADDINGTON STATION (Photo Stop)
11.30 : Mengunjungi TOTTENHAM FOOTBALL STADIUM (TOUR
STADIUM)
13.00 : Makan siang
14.15 : Mengunjungi WESTMINSTER CATHEDRAL (TOUR GEREJA)
15.15 : Mengunjungi BUCKINGHAM PALACE (Photo Group)
16.00 : Mengunjungi BIG BEN (Photo Stop)
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16.50 : Mengunjungi HARRODS (BERBELANJA)
18.30 : Makan malam
20.00 : Kembali ke Hotel untuk beristirahat

 Akomodasi : HILTON LONDON OLYMPIA
Hari 04 : LONDON
25 OCT ( Makan Pagi, Siang dan Malam )

By Bus

07.00 : Morning Call di Hotel
08.00 : Santap Pagi di Hotel
09.00 : Bus menuju dan mengujungi 221 BAKER STREET
09.45 : Mengunjungi ST. PAUL'S CATHEDRAL
10.30 : Mengunjungi TRAFALGAR SQUARE
11.00 : Mengunjungi LILY WHITES
13.00 : Makan siang
14.00 : Mengunjungi PICCADILLY, ST. JAMES CATHEDRAL & HYDE PARK
18.30 : Makan malam
20.00 : Tiba di hotel untuk beristirahat

 Akomodasi : HILTON LONDON OLYMPIA
Hari 05 : LONDON – BIRMINGHAM - LIVERPOOL
26 OCT ( Makan Pagi, Siang dan Malam )

By Bus

06.00 : Morning Call di Hotel
07.00 : Santap Pagi di Hotel
08.00 : Bus transfer menuju LIVERPOOL lewat BIRMINGHAM
12.30 : Makan siang
17.00 : Tiba di Liverpool Anda akan mengujungi HARBOUR
18.30 : Makan malam
20.00 : Tiba di hotel untuk Check – in dan beristirahat


Akomodasi : THISTLE LIVERPOOL HOTEL

Hari 06 : LIVERPOOL - MANCHESTER
27 OCT ( Makan Pagi, Siang dan Malam )

By Bus

06.30 : Morning Call di Hotel
07.30 : Santap Pagi di Hotel
08.30 : Bus menuju Liverpool City Tour
09.30 : Mengunjungi LIVERPOOL FOOTBALL STADIUM (TOUR STADIUM)
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11.10 : Mengunjungi EVERTON FOOTBALL STADIUM (TOUR STADIUM)
13.00 : Makan siang
14.40 : Mengunjungi BEATLES MUSEUM
16.30 : Transfer to MANCHESTER
18.30 : Makan malam
20.00 : Tiba di hotel untuk Check-in dan beristirahat

 Akomodasi : CROWNE PLAZA MANCESTER CITY HOTEL
Hari 07 : MANCHESTER
By Bus
28 OCT ( Makan Pagi, Siang dan Malam (Cash Back) )
06.00 : Morning Call di Hotel
07.00 : Santap pagi di Hotel
08.00 : Photostop MANCHESTER CITY STADIUM
09.30 : Melewati TOWN HALL, CATHEDRAL dan lain – lain
12.00 : Makan siang
13.40 : Mengunjungi MANCHESTER UNITED FOOTBALL STADIUM (TOUR
STADIUM)
14.50 : Mengunjungi MEGASTORE (Untuk berburu oleh-oleh khas
Manchester United Club)
16.30 : Free time for shopping & makan malam bebas (cash back)
20.00 : Kembali ke Hotel untuk beristirahat

 Akomodasi : CROWNE PLAZA MANCESTER CITY HOTEL
Hari 08 : MANCHESTER–SINGAPORE SQ 327: 08.45 – 07.40 (14 Jam 55
Menit)
29 OCT ( Makan Pagi )
04.30 : Menuju Airport untuk kembali ke JAKARTA via SINGAPORE
Hari 09 : SINGAPORE-JAKARTA
30 OCT

SQ 956 : 09.30 – 10.15 (01 Jam 45 Menit)

10.10 : Tiba di Jakarta
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Curriculum vitae

“I consider myself as enthusiastic, techy, have willing to learn in
challenges and project, and work well in a team.
Being able to adapt to new enviroment and situations.
Love getting new information from anywhere around the world.”

Personal Information
FIRST NAME / SURNAME
ADDRESS

Jessy Selasih
Cluster Michelia 3 Blok 11 No 3
Gading Serpong, Tangerang 15810

TEL

EMAIL

0819 0758 8899
Jessy.selasih@gmail.com

NATIONALITY

Indonesian

DATE OF BIRTH

05.23.1993

GENDER

Female

PAGE 1- CURRICULUM VITAE OF Jessy Selasih
Strategi Interactive..., Jessy Selasih, FIKOM UMN, 2015

Curriculum vitae
Work Experience
DATES
POSITION
RESPONSIBILITIES

November 2013
Liaison Officer
Toko Mobil (TOMO) Bridgestone 25th Anniversary Gathering
And Gala Dinner
- Person In Charge of Kalimantan and Sulawesi’s Participants
for 3 days
- Handling complaints and offering solution

EMPLOYER / ADDRESS
TYPE OF BUSINESS

DATES
POSITION
RESPONSIBILITIES
EMPLOYER / ADDRESS
TYPE OF BUSINESS

DATES
POSITION
RESPONSIBILITIES

Angela Cindy Event Organizer
Event Organizer
October 2013 - October 2014
Private Teacher
Teaching and assistance student to do tasks and learn for quizes
Private Student
Education
December 2013 – May 2014
Founder, Production Manager
- Organising the production of tickets, posters, and other
printed media
- Preparing presentation and output materials
- Works closely with experts or technicians to ensure all production
equipment is operating efficiently

EMPLOYER / ADDRESS

AIUE Organizer

TYPE OF BUSINESS

Event Organizer

DATES
POSITION

RESPONSIBILITIES

December 2014 – May 2015
Account Executive Internship
- Managing coordination between client and the agency
- Presenting creative work to clients for approval or
modification
- Undertaking administration tasks
- Monitoring work progress and keeping in contact with clients
at all stages
- Developing strategic and creative ideas for clients

EMPLOYER / ADDRESS
TYPE OF BUSINESS

Yluva Brand Communication
Brand Communication Agency
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Curriculum vitae

TYPE OF BUSINESS

Education

Formal Education

DATES
QUALIFICATION AWARDED
PRINCIPAL STUDIES
INSTITUTION

DATES
PRINCIPAL STUDIES
INSTITUTION

September 2011 - present
Bachelor of Communication
Public Relations
Universitas Multimedia Nusantara
July 2008 - April 2011
Natural Sciences
SMA Katolik Kesuma Mataram

DATES

July 2005 - June 2008

INSTITUTION

SMP Pius Pekalongan

DATES

July 1999 – June 2005

INSTITUTION

SD Pius Pekalongan

Non Formal Education
DATES
PRINCIPAL STUDIES
INSTITUTION

DATES
PRINCIPAL STUDIES
INSTITUTION

2003 - 2008
English
Impress English Course Pekalongan
October 2009
Journalism Training
SMP Katolik Kesuma Mataram
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Curriculum vitae
Skills and Competences
LANGUAGE SPOKEN
OTHER LANGUAGE(S)

COMPUTER SKILLS AND
COMPETENCES

Indonesian & English (Written and Oral)
Hokkien
- Microsoft Office
- Early Stage Level on Using Adobe Photoshop, Illustrator, and
InDesign

ORGANIZATIONAL EXPERIENCE

- OSIS SMA Katolik Kesuma Mataram
- Event Division of Music Festival Nusa Tenggara Barat
Province by Presma Kesuma Senior High School (July 2009)
- Treasurer, Editor, and Writer of T-Magz, Kesuma Senior
High School In-house magazine (2009 – 2010)
- Pre-Events Division, FIKOM Night 2011: Carnivaland Charity For Kids
- Permission Division of Music Charity by Rencang, a social
unit of students activity in Multimedia Nusantara University
(2011)
- Secretary of Blood Donation ‘Sharing, Caring, Helping’
Rencang (2012)
- Decoration Division of Communication Festival 2012
- Art and Design Coordinator of YOURS (Young
Entrepreneurs Association) Multimedia Nusantara University
(2012)
- Secretary of Rencang (2012 – 2013)
- Person in Charge (PIC) OMB (New Students Orientation)
Multimedia Nusantara University (2013)
- Event Division Rencang Night 2013
- Coordinator of Event Division, Kathina Celebration
Dharmadhara Buddhist Community 2013
- Secretary of Corporate Social Responsibility celebrating
Mothers’ Day ‘Berbagi Ceria Berbagi Cinta untuk Bunda’
2013
- Treasurer of Youth Association of Dharmadhara Buddhist
Community 2014 - 2015
- Coordinator of Communication Media Division, Sekber
PMVBI Banten (2014 – 2015)
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Curriculum vitae

- Publication Division of Friendship Day “Better Together” by
Dharmadhara Buddhist Community September 2014
- Comitee of Musyawarah Nasional Sekber PMVBI December
2014 in Jakarta
- Event Division of Sarasehan & Temu Karya Daerah Banten
Province by Sekber PMVBI Banten 2015

Achievements
DEBATE

- 4th Winner of Universitas Mataram Debating Championship
2010

NON ACADEMIC

- Bronze Medal Women Basketball, Pekan Olahraga Daerah
Jawa Tengah, Junior High School Level 2007
- 1st Winner Smansa Basketball League 2008
- 1st Winner, Buddhist Art Competition, Sippa Dhamma
Samaja West Nusa Tenggara Province 2010
- 3rd Winner, Keba Basketball Competition 2010
- Gold Medal Women Basketball, Pekan Olahraga Provinsi
Nusa Tenggara Barat 2010
- 3rd Winner, Basketball Compertition, West Nusa Tenggara
Governor’s Trophy 2011
- 2nd Winner Flash News Competition, National Meeting and
Gathering by Sekber PMVBI, December 2013
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