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Johanes: Selamat sore mas Kani, maaf ganggu waktunya.
Kani: Iya ngga apa apa kok.
J: Kita mulai aja ya mas wawancaranya, boleh jelasin tentang program sarapan
sehat ini awalnya gimana mas?
K: Program ini ada karena awalnya kita cari insight gimana caranya kita dapet
empathy yang bisa meningkatkan pertumbuhan market share kita. Kita lebih fokus
ke perencanaan movementnya, ya komunikasinya juga tapi eksekusinya itu pake
agensi. Itu kan tentang what to say sama how to say gitu yah. gimana kalo
misalnya what to saynya bagian marketing, how to saynya bagian agensi gitu kan.
Nah pertama ini kita kemaren tuh jadi kita tuh ketika masuk ke brand harus
pahami tiga hal, jadi competitive setnya gimana. route of growthnya gimana.
product lifecyclenya gimana. Competitive set itu maksudnya apa? Jadi sekarang
misalnya contoh energen, dia itu market leader, apa challenger, apa niecher gitu
kan. Casenya itu kan sekarang adalah market leader. Nah setiap competitive set
ini tugasnya beda-beda, kalo challenger mending fokus ngambilin market
sharenya yang leader ya kan, kalo misalnya market leader tugasnya bukan
ngambilin market sharenya si second player atau third sebenernya, dia bagaimana
mengembangkan kategorinya. Sekarang energen ini tugasnya bukan ngambilin
share dari Koko Krunch misalnya ya atau dari.. produk sereal yang lain tapi kita
fokus nih gimana orang yang dari sebelumnya tidak makan sereal di pagi hari
sekarang jadi makan. gtu, jadi atau emang yang biasanya ngga sarapan sekarang
jadi sarapan, dan hopefully sarapannya kita gtu. Jadi kita coba analisa mindset kita
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as market leader dulu. Nah jadi market leader ini dia bisa dua rute nih, kalo
misalnya kita mau ngembangin, mau mengembangkan apa namanya. mau
mengembangkan…
J: Jumlah konsumen?
K: Iya antara dua kan, mau mengembangkan kategorinya si sereal ini either
merubah orang yang ngga makan jadi makan which is penetration atau orang yang
sebenarnya udah makan tapi kita naikin lagi biasanya seminggu sekali sekarang
seminggu tujuh kali misalnya yah. Nah ini harus kita decide nih kita mau ke arah
yang mana nih untuk expand the category. Nanti kalo challenger juga ada
beberapa strategi. Misalnya challenger itu bisa tiga strategi, kalo misalnya kita
punya strong differentiation head to head aja sama first player misalnya ya. Kalo
misalnya kita. aa mau pake strategi flanking, ini nyerang dari samping jadi
misalnya kalo yang first market leadernya di area tertentu, kita nyerangnya jangan
di area tertentu itu, tapi di area yang lain, jadi kita. melipirlah istilahnya ya atau.
bullying third player jadi kita ngga nyerang yang nomer satu tapi nyerang yang
below kita. Nah kita kan kalo energen fokus di sini nih ya cuma kita harus milih
yang mana nih. gitu kan. Nah yang ketiga. Nanti satu-satu saya bahas yang jadi
basic. Yang ketiga memang kita harus memahami. Ini pasti belajar lah ya kalo
udah belajar marketing, jadi kan setiap brand itu ada introduction, ada growth, ada
maturity, ada decline.
J: Iya, product lifecycle
K: Betul, lifecycle, nah kita kan sekarang lagi di maturity nih. Nah kalo maturity
ini yang paling penting apa? Kalo di fase maturity. Nah di maturity ini kan hal
yang paling penting itu impact dan empathy gtu. Jadi bukan lagi kita. kalo produk
baru nih kan communication. ohh produk ini gunanya ini, produk itu gunanya itu,
itu communication. Nah tapi kalo misalnya empathy ini, gimana ini brandnya, oh
energen itu ternyata baik ya, oh energen itu peduli sama kita ya. Nah empathy itu
yang coba kita inject di fase ini, gtu. Nah dari tiga hal tadi kita bikin program ini,
sarapan sehat sebelum jam Sembilan. Nah dari framework yang tiga tadi, yang
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pertama kita analisa, pertama dari segi ini adalah jualan kita, volume sales, nah
volume sales kita itu tumbuhnya single digit, 5%, 5%, 5% gitu.
J: Itu per tahun mas?
K: Per tahunnya. Padahal kan kita pengennya ya walaupun market leader
numbuhnya double digit lah. Nah oke dari sini. kita stagnant nih dan kita nomer
satu berarti posisi kita nih tadi mature kondisinya untuk si energen, produk
puluhan tahun, growthnya udah tinggal single digit. Competitive setnya udah clear,
kita leader kan. Nah oke terus kita mau growing the category nih. Directionnya
kemana? Nah, kita punya data. Kita uhh survey ke 524 ibu-ibu gtu kan. tentang
konsumsi energen. Pertama dari segi penetration oh ternyata pas kita tanya ke 524
ibu-ibu ini, pas kita dateng ke rumahnya 89% tuh udah ada energen di rumahnya.
Jadi penetrationnya itu udah 89%. Tapi pas kita tanya ke 89% ini, Ibu makannya
gimana oh ternyata 53% udah bilang saya tiap hari konsumsi energen, tapi masih
47% yang ngga tiap hari, seminggu sekali aja misalnya. Nah dari sini kita ngeliat
opportunity yang di sini nih, karena ini udah tinggi sekali penetrationnya, udah
89% jadi ngejer 11%nya itu tough lah. Makanya instead of kita nyari user baru,
Kita mau meningkatkan user yang sekarang konsumsinya ngga tiap hari jadi tiap
hari gtu. Jadi itu basic strategynya. Nah caranya gimana nih, caranya
meningkatkan frequency of use gitu kan. Nah kita bedah, jadi ini. Yang merah ini
adalah mereka yang mengkonsumsi tiap hari, yang biru ini adalah yang tidak
mengkonsumsi tiap hari. Nah kalo kita liat ini paling banyak gapnya itu hal-hal
yang terkait dengan nutrisi. Jadi intinya ini, orang yang makannya jarang-jarang
mereka liat energen itu cuma untuk pengganjal lapar, atau misalnya yah kalo
misalnya ngga ada susulah ya jadi akhirnya mereka makannya jarang-jarang, tapi
kalo orang yang menganggap energen nutrisi itu mereka berpikir oh ini salah satu
yang harus dikonsumsi anak saya sebelum berangkat sekolah karena dia yakin
dengan nutrisinya kan. Nah jadi yang kita lakukan, di. campaign ini adalah
gimana merubah perception dari energen yang cuma mengenyangkan dan praktis
yang dikonsumsi sesekali menjadi energen yang complete nutrition yang bisa
dikonsumsi setiap hari. Nah kalo konsumsi setiap hari ini sebagai apa, sebagai
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sarapan gtu kan, karena sarapan kan tiap hari. Caranya gimana, gimana caranya
kita meningkatkan nih secara attitude gimana kita meningkatkan nutrition image
perceptionnya tentang si energen gitu, dan in the end kita pengen frequency of
consumptionnya naik. Caranya gimana, nah kalo kita ngomong energen bernutrisi,
kan kalo kita yang ngomong kan ngga dipercaya, nah gimana caranya yang
ngomong ini adalah third party, either expert, nutritionist, atau government, atau
masyarakat, lewat testimonial. Jadi kita membangun acknowledge energen
nutrition dan gimana caranya tiga hal ini, itu direport oleh media yang ngga kita
bayar, itu yang functionnya PR. Karena beda kalo misalnya kita bayar mah, ah ini
bayarannya energen, tapi kalo ini dimasukkin ke berita jadi something yang
sincere gitu ya, tulus.
J: Itu media dikirim press release, atau langsung dipanggil buat ngeliput
eventnya?
K: Iyah, nanti saya jelasin. Jadi uhh. Ini kita bikin movement framework namanya,
paling penting sebenernya. Jadi kan kita punya fakta, 7 dari 10 anak Indonesia
kekurangan gizi sarapan, ini hasil kita discuss dengan para nutritionist. Nah kita
ngeliat yang namanya sarapan sehat itu ada dua hal: yang pertama yang
dimakannya harus sehat, yang kedua waktu makannya juga harus bener. Jadi kalo
di atas jam 9 itu kata nutritionist masuknya udah snacking udah bukan sarapan.
Jadi lu bisa dibilang sarapan baik kalo yang lu makan baik dan waktunya ngga
telatlah intinya gitu. Makanya kita berangkat dengan sarapan sehat sebelum jam 9.
J: Terkait sama tujuannya itu kan buat meningkatkan jumlah orang yang kurang
sarapan gitu yah?
K: Tujuan dari kita itu sebenernya kan untuk meningkatkan perception imagenya
si energen, nutrisinya kan. Nah kita, caranya kita adalah dengan datang sebagai
solusi memenuhi si sarapan sehat ini gitu.
J: Tapi kalo ditarik secara luas itu, masyarakat itu taunya energen ini mau ngadain
gerakan itu untuk meningkatkan kesadaran sarapan secara keseluruhan atau.
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K: Yang itu bener.
J: Ohh. Tapi ngga harus lewat energen gitu maksudnya?
K: Iya tapi kan nanti kita buat di PR, misalnya ketika nutritionistnya bilang
sarapan itu harus sehat, di belakang nutritionistnya ada tulisan energen, gitu kan.
Terus misalnya nanti ada tulisan kita ayo sarapan sehat sebelum jam 9, ngga ada
tulisan energennya tapi gelasnya gelas energen gitu, jadi indirectly. Nah kita ada
beberapa testimoni-testimoni orang yang bilang, iya saya baru sadar sarapan itu
penting yah, harus yang sehat tapi bajunya ada energen. Nah ini adalah cara
gimana, tadi empathy. Kita ngga terlalu. apa ya namanya. norak gitu kan,
ngomong energen, wah harus sarapan energen yang sehat gitu kan. Itu sih nanti
iklan tematik aja. Di sini gimana cara menyampaikan energen sarapan sehat
dengan cara yang tidak norak, kesannya gitu lah, supaya membangun empathy.
Nah kita pun ada fasenya nih ketika kita ngebuild si movement ini, yang pertama
kita ada educate the problem dulu. Jadi kan yang namanya movement itu harus
ada musuh bersama. Nah ini kita bikin dulu musuh bersamanya, dan yang bilang
ngga boleh kita tapi. (Menunjukkan video iklan sarapan sehat). Ngga ada logo
energen kan. kecuali terakhir. Jadi gitu energen menyampaikan pesan ini, di
iklannya ngga ada energen, tapi sebenarnya, sebenarnya kalo diliat, diperhatikan
kita itu di iklan tematik kita. jadi selain iklan yang tadi. (Menunjukkan video iklan
tematik energen). jadi kita sambung dengan iklan kita, kita airingnya pisah, nah
coba perhatiin ada adegan yang sama. Jadi kita emang coba hubungkan indirectly
karena emang si professor juga ngga boleh ngomong energen dan kita juga ngga
mau dia ngomong energen, karena kalo dia ngomong energen tuh kan langsung
turun credibilitynya, tapi ada beberapa scene yang antara TVC tematik kita sama
TVC yang tadi kita namanya PSA ya. Public Service Ads nya ada scene yang
sama yang bisa disconnect. Nah pas kita udah educate nih ada problem nih, 7 dari
10 anak kurang gizi sarapan, kita undang. (Menunjukkan video iklan ajakan
gerakan sarapan sehat). Kita udah bikin problemnya, kita udah undang untuk
bareng-bareng menyelesaikan masalahnya, baru ini hari Hnya, yang tadi kamu
tanya kita undang wartawan juga pas eventnya. Nah ini, jadi ini hasil semua kita
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undang wartawan. (Menunjukkan video media coverage gerakan sarapan sehat
energen). Jadi ini semua media yang di sini itu ngga. Kita ngga placement gitu.
Liat di video ini orang ngga ngomong energen tapi di belakangnya energen,
bajunya energen. Ini yah, targetnya ada family, ada pers ini yang kita undang. Nah
kita juga pas eventnya ngga sekedar event konser-konser, joget-joget, jadi kita ada
empat bagian, jadi orang tuh kalo mau membuktikan untuk komitmen sarapan
sehat, jadi mereka sarapan dulu, abis itu mereka buktikan nih setelah sarapan
dengan jalan sehat, oh ada energinya ternyata gitu kan. Nah terus kita ada edukasi,
di sini dijelasin bener kan ibu-ibu tadi jalan sehatnya semangat, mereka udah
dapet manfaatnya udah dijelasin, mereka bikin komitmen sarapan sehat gitu. Jadi
ada flownya lah. Nah ini sales growthnya meningkat 30% (Menunjukkan grafik
sales sebelum dan setelah campaign) di tahun yang sama 2015. Yang tadinya
naiknya Cuma 5%, nah ini kita langsung loncat naiknya bisa ke 30%. Nah dari sisi
konsumennya juga kita riset lagi, ada kenaikkan nih dari yang tadinya complete
nutritionnya 68% yang bilang energen bernutrisi sekarang udah 82% nih yang
bilang energen bernutrisi. Nah terus consumption frequencynya juga naik, tadinya
cuma 53% yang konsumsi setiap hari sekarang jadi 87% yang konsumsi setiap
hari. dan udah banyak juga yang tiap hari makannya sehari dua kali. Jadi kita bisa
merubah attitudenya which is image nutrisinya, attitude and behaviornya yaitu
nambah frequencynya.
J: Itu semua hasilnya setelah adanya event ya?
K: Ya. kalo ini setelah event. tapi event yang pertama ya. kalo yang selanjutnya
udah ngga kita pikirin sebenarnya, karena efektifnya impact yang kita mau sudah
tercapai. untuk ditingkatkan kan semakin sulit, gitu. harus pake cara lain. event
selanjutnya jadi kaya tambahan aja. beda seperti yang pertama.
J: Tapi evaluasinya setelah event-event berikutnya tetap ada ngga mas?
K: Ada. setelah yang di November itu perception image kita naik jadi 84% dan
consumption frequencynya jadi 89%. terus ada. yang tahun ini. jadi 85% di
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perception image sama 90% di consumption frequency. ngga terlalu efektif seperti
yang saya bilang.
J: Itu udah mencapai target semua mas?
K: Target. gimana ya. sebenernya sih kita ngga terlalu strict untuk targetnya itu ya
mas. soalnya kita juga tau kan kalo ini bukan sesuatu yang mudah diukur, gitu.
apa lagi pas pertama kali dulu. jadi sebenernya selama impactnya kena ke
masyarakat, dan dari segi image nutrisi sama consumption frequencynya itu kita
ada peningkatan, itu udah kita bilang mencapai target.
J: Untuk market sharenya mas?
K: Market share kita itungnya per tahun ya, untuk tahun ini kita belum sih.
J: Mungkin sedikit tentang energennya itu aja ya mas, apa sih yang jadi
pertimbangan energen ini untuk melakukan program ini tapi diliatnya dari SWOT
produknya, kan pesaingnya kan ada yah, yang lain yang ngadain program serupa
juga, kenapa energen berani masuk gitu untuk menyaingi mereka?
K: Iya, gini yang pertama ini kan dari. survey kita kan jadi anak-anak itu kan
emang ketika berangkat sekolah. Saya dateng sendiri kan ke SD-SD, memang
anak-anak itu somehow berangkat sekolah itu ngga mau sarapan, alesannya
banyak misalkan takut sakit perut kalo harus buang air besar di sekolah wcnya
kotor misalnya yah atau simply mereka ngga punya taste sarapan gitu. Nah kita
liat ada worrinessnya si ibu nih, yang sebenarnya dia udah nyiapin sarapan tapi
anaknya ngga mau makan. Nah strength produk kita di mana nih, produk kita
adalah produk yang disukai anak-anak, dibandingin ibu-ibu harus bikin nasi
goreng, yang which is udah dibikin kadang-kadang anaknya ngga mau, kan
energen praktis juga. Nah energen ini bisa jadi penyelamat ibu-ibu itu. At least
melepaskan anaknya itu ngga feeling guilty lah daripada melepaskan anaknya
dengan perut kosong, nah sekarang ketika berangkatnya nih udah ada energen. Itu
yang dari segi disukai anak, yang kedua dari sisi memang kita kan indirectly
compete dengan susu. Jadi kita temukan nih memang banyak yang sarapan hanya
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dengan susu. Makanya kita selalu kalo di komunikasinya kita kan kaya tadi ‘yang
lebih dari susu’ ada sereal, multivitamin dan blablabla gitu kan. Jadi dua kekuatan
itu yang menurut kita, better dibanding susu in term of sarapan gitu.
J: Kalo untuk kelemahannya sendiri yang jadi pertimbangan?
K: Kelemahannya itu yang tadi mas, lebih ke persepsi orang bahwa energen itu
cuma ngenyangin doang tapi nutrisinya ngga ada.
J: Berarti dari persepsinya aja ya, karena mereka belum tau secara detail gitu ya?
K: Iya he eh, itu kan kelemahan dari segi persepsi. dari kita kurang kuat gitu
kayanya. nah makanya sekarang di produknya kita jelasin nih, kita ngga cuma
sereal loh, ada susunya juga ada multivitaminnya juga gitu, ada telurnya juga.
J: Opportunity sama threatnya gimana mas?
K: Opportunitynya. gini walaupun orang tuh belum. masih mikir energen cuma
ngenyangin doang tapi ngga ada nutrisinya, tapi mereka itu udah suka sama
produk kita. keliatan kan dari market share, kita udah jadi leader. di situ kita pasar
kita semakin meluas. jadi yah ngga jauh-jauh dari konsumen senengnya sama
produk kita segimana. demand produk kita juga naik terus, sama penjualan. udah
gitu kan Mayora kan besar yah mas. kita juga kan ngadain gerakan semacam ini.
enak disupportnya. gitu.
J: Kalo threat produknya?
K: Yah itu mas. pesaing kita kan banyak, bukan dari kategori sereal aja. susu.
yang bisa gantiin posisi kita sebagai produk sarapan kan banyak. persaingannya
bukan di sereal kita aja sereal mix, jadi luas banget lah kompetisinya. produk kita
udah mature, udah jadi leader, udah stagnant lah yah pertumbuhannya. tadi 5%
5% gitu. kalo kita ngga cari insight buat naikin ini. kita bisa jatuh. gitu.
J: Terus kalo dari segi bisnisnya, dibandingin kompetitor, ada ngga sih
keuntungan yang energen dapatkan selain dari keuntungan penjualan dari
diadakannya program ini?
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K: Yang pasti sih empathy ya.
J: Ke image berarti ya.
K: Ke image. Orang ngeliat oh energen ini bukan sekedar jualan nih tapi peduli
sama isu-isu di masyarakat, dalam hal ini isu sarapan.
J: Mungkin ada kesulitan atau tantangan gitu dari. program ini?
K: Ya tentu tantangannya yang paling susah itu menentukkan ininya mas,
framework movement ini, keliatannya gampang gitu kan. Tapi gimana kita
menciptakan movement yang

matching dengan isu masyarakat, kita punya

common enemy, nah tapi at the same time matching dengan produk kita gitu. Jadi
kan kadang-kadang kita nemuin masalah nih, tapi apa hubungannya sama produk
kita gitu kan. Nah jadi ini somehow beautifully dia menjawab permasalahan di
masyarakat tapi indirectly juga connect ke produk kita. Jadi maksudnya ini
misalnya kita ganti misalnya sarapan sehat sebelum jam 9 diganti sama let say mi
goreng, dia jadi ngga terlalu connect kan. Misalnya diganti sama susu, oh susu aja
energinya relatif kurang gitu. Jadi semakin unik suatu movement semakin
brandnya irreplaceable gitu ya dengan brand lain itu semakin kuat campaignnya
nanti, gitu sih.
J: Kalo dari competitornya misalnya let’s say nestle, unilever, Frisian flag kan
ngadain juga program serupa gitu ya tentang sarapan sehat, itu menurut Anda uhh.
gimana gitu tentang mereka, program mereka itu, bagus kah?
K: Nah yang kita liat mas, kalo namanya ibu-ibu yah, yang namanya apa. harus
dibangkitkan yang tadi common enemynya. Kalo kaya misalnya blueband, atau
yang lain dia langsung: ‘hei aa. sarapan sehat sarapan sehat’ gitu. tapi tuh yang
namanya ibu-ibu itu kita harus. bukan menakuti ya tapi hei ada fakta yang harus
aware nih 7 dari 10 dan kasih angka supaya oh ternyata banyak yang kondisinya
sama seperti kita. Nah itu yang menurut saya sih sangat katru, sangat unik
dibandingkan campaign-campaign yang lainnya. Contoh kalo Frisian Flag
ngomongnya cuma Bulan sempurna, gitu. Bulan sarapan sempurna, kan dia juga
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ngga menghighlight problemnya kenapa kita perlu sarapan sempurna gitu kan,
seberapa urgent gitu. Karena ini, kita juga berangkat dari data bahwa orang yang
sarapan belum tentu terpenuhi gizi sarapannya. Jadi orang yang tiba-tiba secure
nih ‘ah gue udah ngasih anak gue sarapan nih’ ternyata kita kasih fakta ‘eh man, 7
dari 10 anak udah sarapan tapi belum terpenuhi loh gizi sarapannya’. Uhh
mungkin itu sih yang paling katru ya saya liat yah dibanding dengan unilever atau
yang lain. Saya ngga tau kalo yang lain impactnya bagaimana kalo kita kan udah
sangat clear nih impactnya sangat bagus dan ngga tau kalo yang lain impactnya
seperti apa ya.
J: Ngga merasa terancam gitu, kan mereka kan duluan ngadain program ini, kaya
maksudnya masyarakat mungkin, ‘ah ini mah sama aja kaya itu, sama aja kaya
unilever sama aja kaya nestle’ gitu?
K: Nah makanya mas yang harus jadi pembeda itu ininya nih sarapan sehat
sebelum jam 9. Itu yang paling membedakan. Nah terus terang memang waktu
kita mau bikin campaign sarapan ini kita juga learning dari blueband, learning dari
koko krunch, kira-kira mereka nih udah campaign sarapan nih, tapi kok gitu-gitu
aja gitu kan. maksudnya ngga membuat sarapan itu menjadi something yang wow
gitu kan. Ya in the end mereka menyampaikan sarapannya itu ya ngga
menjadikannya itu sebagai movement, yang membedakan kan kita rubah menjadi
movement. Ada common enemy, ada kita ajak masyarakat untuk berkontribusi
gitu kan, yang tadi ada ajakan segala macem. Jadi kalo merasa terancam, ya
sebenarnya sih, anyway market share kita udah 97% jadi uhh. ngga terlalu
khawatir juga sih sebenarnya.
J: Tapi kalo dari segi kompetitor sebenernya bukan di kategori sereal aja ya? Roti
gitu juga termasuk kompetitor?
K: Iya, makanya sekarang kita expand, kita lebih ke susu lah ya. Susu, roti, karena
masing-masing ya ada kelemahan dan kekuatan. Sebenarnya kan kalo kita bisa
dibilang kaya roti campur susu lah gitu, nutrisinya ada dari susu, tapi kenyangnya
atau energinya ada dari sereal, gitu. Itu yang membuat produk kita sangat unik sih.
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J: Bisa dibilang gini ngga sih mas, energen kan harganya juga low nih,
dibandingkan sama kompetitor, ini kalo beli harus di atas 10.000 gitu kan
istilahnya, sedangkan kalo energen itu kan satu bungkusnya bisa terjangkau lah
intinya apalagi ibu-ibu gitu kan, yang kalo liat harga itu, kalo liat murah dan liat
oh ini ada manfaatnya nih harganya juga murah, yaudah gue beli banyakan. itu
salah satu keuntungan buat energen juga ngga sih setelah ada campaign ini?
K: Iya jadi sebenarnya kan itu keuntungan, tapi kan ya itu juga sebenarnya bisa
jadi kelemahan, makanya kita growthnya cuma 5% 5% aja kan. maksudnya kalo
memang itu jadi keuntungan, pasti uhh. kita ngga usah campaign lagi. Nah
pointnya sekarang dengan harganya itu murah, image orang kan jadi ‘ah ini
produknya masa sih ada produk bernutrisi tapi murah’ gitu kan. Nah itu yang ngga
boleh kita jawab, yang jawab yang tadi, professor, masyarakat, yang udah
menemukan manfaat produknya secara langsung.
J: Market share yang 97% itu dibandingin di kategorinya?
K: Sereal, sereal mix yah. kalo digabungin sama Koko Krunch, jadi sereal itu ada
sereal mix, ada breakfast sereal, nah kalo digabungin sama koko krunch dan yang
lain market share kita 70%. Oh iya salah satu kekuatan kita yang kita mau
campaignkan juga adalah kita satu-satunya produk sarapan yang bisa sarapan
bareng sekeluarga, jadi kalo koko krunch kan udah terlalu image anak-anak lah ya
dan dia dingin. orang Indonesia itu ngga pernah ada yang suka sarapan dingin. dan
ya itu, banyak konsumsi energen itu ya ibu-ibunya juga sama bapak-bapaknya,
kalo mau berangkat.
J: Programnya ini kan kegiatan utamanya dari event yah, yang movement itu,
yang diadakan di 4 kota besar, 5 kota besar itu. Output dari eventnya itu apa sih
yang diharapkan?
K: Yah jadi kalo tahun kemaren kan yang pertama kalo dari jumlah pengunjung
kita target 20.000, yang datang sesuai MURI sekitar 25.000, nah kalo press
releasenya ada sekitar lebih dari 50 media yang ngeliput kita total valuenya 8
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milyar PR valuenya. Dan yang paling penting kan output yang tadi, perubahan
dari segi attitude dan imagerynya.
J: Untuk media coveragenya itu, jumlah medianya, kalo diliat dari PR valuenya
udah melebihi target juga ya?
K: Udah melebihi target, di luar ekspektasi kita malah. kita pasang target emang
sekitar 50an media. tapi ternyata melebihi itu. campaignnya juga sukses. Di
Mayora salah satu campaign yang paling sukses. Cuma ya itu nemuin
frameworknya ini yang susah. saya harus nemuin beberapa nutritionist gitu kan.
dateng ke beberapa SD.
J: Mas ini sebagai pencetus idenya yah?
K: Yah hasil diskusilah ya sama nutritionist itu tapi. ya hasil diskusi akhirnya
karena nutritionistnya bilang. ya setengah-setengah lah, misalnya iya sarapan itu
harus sebelum jam 9 loh gitu kan. saya ingatnya kan saya mau komunikasiin
energen sarapan sehat nih dan terus saya propose ke atas. dan disetujui.
J: Perencanaannya udah dari berapa lama mas? Direncanakannya.
K: Saya tuh megang energen September ya mas.
J: 2014?
K: Iya, sekitar 5 bulan lah.
J: Berarti dari septembernya itu ya, dari pertama masuk?
K: he eh.
J: Pihak luar yang terlibat itu selain nutritionist itu mungkin ada yang lain?
K: Ada governmentnya, bu Risma, walikota. dan tentu kita ada agensi PR ya.
J: Agensi PR itu perannya untuk apa?
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K: Yang mengundang wartawan, membagikan press release dan memastikan press
releasenya tersampaikan kan kadang-kadang kita bagiin press releasenya belum
tentu diliput gitu. tentu ada EOnya juga kan yah yang mengeksekusi eventnya.
J: Sempet nemu ehh. kendala karena ini ngga si mas. kalo dari lingkungan saya
sendiri nih, dari keluarga dan lingkungan saya sendiri kan orang sarapan kan
sebenernya belum tentu susu segala macem kan. habitnya dominan orang kan
sarapan yang penting gue makan gitu kan istilahnya kan. makan nasi sama lauk
kaya biasa yang kita makan pas siang kan gitu. Sempet ketemu gitu ngga si mas,
pas lagi jalan campaign ini ‘ah energen doang emang cukup kan biasa gue makan
nasi.’?
K: Sebenarnya kita tidak mau mengconvert yang sudah nasi dan lauk-pauk dan
sayur, itu udah bagus lah. kita juga ngga mau, kalo udah bagus ngapain kita rubah.
nah tapi yang coba kita tanamkan itu kadang-kadang kan orang Indonesia ini.
ngga punya kebiasaan makan sayur di pagi hari. jadi biasanya nasi telor kan. jadi
akibatnya itu banyak sekali yang dia defisiensi mikronutrisi di sarapan. Itu yang
mengilhami kita ada mikronutrisinya yang kita sebutnya sigmavit. gitu jadi bukan
kita berarti menggantikan sarapan yang udah bagus, ngga. dilengkapi nih dengan
mikronutrisinya ada di energen misalnya. kalo orang yang sarapannya susu doang
supaya lebih ada energinya nih ada energi dari serealnya. kind of gitu sih ya.
karena ya itu kita menimbulkan empathy, kalo kita ngasih fakta yang. itu sering
ditanyain. bagusan mana. energen apa sarapan dengan nasi goreng misalnya.
maksudnya kalo kita emang mau jahat kan dan sok tau bilangnya ya bagusan
energen tapi kan justru menimbulkan antipati tuh. siapa elu gitu kan. beda kalo
yang ngomong jangan kita tapi nutritionistnya. dua-duanya bagus tapi sebenarnya
saling melengkapi. makanya kita bikin FAQ lah ya gitu, bagusan mana energen
sama nasi sarapan. oh kalo misalnya gini kita jawabnya bilang aja melengkapi,
karena kalo kita jawab menggantikan kan antipati. tapi kalo dia baru minumnya
susu, kita bisa bilang ini bisa menggantikan karena udah ada susunya plus
energinya, gitu.
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J: Kalo komunikasi lanjutannya itu dikomunikasikan lewat apa mas? Social media
kah atau. FAQ nya itu maksud saya, ditaruh dimana?
K: Ohh ngga itu si narasumbernya, jadi ketika PR agency ini ngedatengin
wartawan. harus apa nih FAQnya. Contoh misalnya ditanya, berapa budget yang
dibutuhkan untuk campaign ini. kita udah nyiapin beberapa strategi jawabannya
misalnya. waduh iya yang kita keluarin itu udah luar biasa besar lah, tapi ngga
akan cukup nih budget kita untuk mengedukasi sarapan seluruh Indonesia gitu
makanya kita

butuh

bantuan dari temen-temen wartawan untuk ikut

menyebarluaskan message ini. Jadi intinya kita wartawan, ya wartawan mungkin
nyebutnya cuma sarapan sehat sebelum jam 9. ngga ada energennya misalnya yah.
tapi kan orang udah tau yang punya campaign ini. energen. Kan jadi orang
walaupun di koran cuma nulis sarapan sehat sebelum jam 9 ngga nulis energen,
tapi orang tau oh ini energen.
J: Dengan program ini itu energen itu ingin disebut pure sebagai produk sarapan
atau gimana mas?
K: Ya jadi mas, kalo misalnya sarapan itu termasuk kasta yang tertinggi jadi kalo
misalnya produk ini udah dianggep produk sarapan apalagi untuk lunch atau
untuk dinner itu udah sangat-sangat boleh. tapi produk-produk yang lain belum
tentu. contoh misalnya mie, yah bisa untuk siang atau malem, tapi untuk sarapan
mungkin question mark gitu. karena sarapan itu kaya mau pergi perang harus
bawa bekal kan, udah ultimate gitu.
J: Mungkin sama kaya produk-produk lain yang tulisannya aman untuk bayi gitu
ya. kalo udah aman untuk bayi berarti untuk dewasa aman gitu ya?
K: Iya bener. jadi kita apa maksudnya ngga khawatir energen ngga dianggep cuma
untuk sarapan. mungkin kan itu pertanyaannya. kita jawabnya ngga, gitu karena
tadi.
J: Masih dikomunikasiin lanjut ngga sih mas sampe sekarang, sarapan sehat
sebelum jam 9 ini?
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K: Masih ya. cuma ya itu namanya marketing itu ya harus ada something new.
cari lagi tiap tahun apa. nah kemaren mungkin karena ngga dapet idenya juga
makanya kita pake ini lagi, tapi ya impactnya udah beda jauh lah dari awal. Yah
selalu gitu ya. untuk yang kemaren anlene sepuluh ribu langkah anlene juga
sukses taun pertama tapi taun keduanya. wajar lah ya kita juga nonton TV juga
udah season ke berapa juga udah bosen. Terus orang bertanya-tanya dari dulu 7
aja dari 10. ngga turun-turun gitu kan padahal udah ada edukasi.
J: Pas perencanaan pertamanya itu mas ini sama tim ya sama nutritionist juga itu
yang ngerencanain awalnya?
K: Iya, kita advise tim, tapi nutritionist kan bukan tim kita.
J: Oh ngga terlibat perencanaan implementasi eventnya?
K: Ngga, ini kaya apa ya. kaya kita ketemu dosen lah ya. pak ada ide ngga ya gini
gini gitu.
J: Uhh. ini kan tadi 7 dari 10 anak Indonesia kurang sarapan gitu ya. maksudnya
dengan pernyataan itu tuh, targetnya lebih ke anak-anak aja atau keluarganya
gitu?
K: Ya kita sih lebih. karena keterbatasan data yah yang kita punya adalah data
anak-anak. gitu jadi makanya kita nyebutnya anak-anak. Inginnya sih kita ke
keluarga waktu itu. Cuma ya again dari satu sisi ada bagusnya juga. karena tuh
kalo orang udah menikah tuh kan merasakan maksudnya. kalo jadi ibu-ibu gitu
kan, kalo suami gue ngga peduli lah lu makan apa tapi kalo anak dia kan khawatir
banget tuh gitu. makanya 7 dari 10 suami kurang gizi sarapan ngga ada yang
peduli kayanya.
J: Udah gitu mungkin karena anak-anak paling gampang ngerengek juga kali ya,
‘udahlah ma, sarapan energen aja lah.’ Mungkin ibu-ibunya jadi terpengaruh ya?
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K: Bener-bener, jadi in the end sih ini sebenarnya kita pengennya itu uhh. anak
suka ibu percaya gitu. Karena kita udah punya anak sukanya nih energen, kadang
ibunya menghalang-halangi.
J: Berarti target audiencenya keluarga secara keseluruhan ya?
K: Yah kita family kalo energen.
J: Untuk keluarganya sendiri ada. ininya lebih spesifiknya mungkin. SESnya gitu?
K: Ngga sih kita cukup. karena kita produk juga mass ya mas yah. kita ABC sih
sebenernya.
J: Apa aja ya. siapa aja.
K: Cuma kalo kita jadi challenger nih. kalo challenger emang harus tajem
marketnya. market leadernya. yang mana nih yang mau kita ambil, wavenya gitu
kan. tapi kalo udah market leader udah thinking wide aja.
J: Uhh. kalo lingkup pemilihan khalayaknya itu, audiencenya itu. kan diadainnya
di 4 kota besar ya yang taun pertama, program pertama itu. kenapa milihnya di 4
kota besar itu, kenapa maksudnya kalo concernnya kurang sarapan kan, kenapa
ngga di daerah-daerah terpencil ngadain eventnya?
K: Ya jadi sebenarnya ini, uhh. kita eventnya itu cuma kaya ujungnya aja mas. di
luar itu kita udah banyak yang di secondary city yang kita tuh ngetok-ngetok
langsung. jadi pertama banget tuh kita lewat door to door. kita nyebutnya
serangan fajar. Jadi jam 5 pagi nih. sebelum anak-anak berangkat sekolah, kita
ngetok-ngetok rumah, kita kasih edukasi, kita kasih sarapan Energen. bu ini
sarapan ya. besoknya kita datengin lagi. Jadi. ada yang sifatnya gerilya gitu door
to door. dan itu kita udah lakukan berbulan-bulan. tapi kan kita butuh yang mass.
nah kalo yang mass ini kan kita butuh di kota besar. plus wartawannya bisa dateng,
gitu. jadi kombinasi lah. ngga berarti kita yang secondary citynya kita ngga
edukasi. kita edukasi juga cuma dalam bentuk yang lain. yang lebih mengena gitu.
J: Jadi kaya ngadain roadshow gitu ya, keliling-keliling di seluruh daerah?
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K: Iya, kita dari kampung ke kampung, door to door. (Menunjukkan video door to
door approach). jadi sebelum berangkat anak-anaknya. bu harus sarapan dulu, gitu.
J: Tiba-tiba dateng ngetok-ngetok gitu ya?
K: Ngga, kita izin dulu. tadi kan kaya udah ditandain rumahnya. jadi kita tandain
yang punya anak. yang belum terbiasa sarapan.
J: Ini yang terlibat di serangan fajarnya orang energennya atau volunteer mas?
K: Awalnya kita pake energen, nah pas kita udah kerja sama sama nutritionist,
mahasiswa. ini waktu saya bikin video ini masih orang energen. nah jadi kita
ngadain ini kurang lebih di 30 kota. cuma kita perlu big bangnya. ya kalo dari sini
kan karena. door to door yah. jadi kan cakupannya ngga bisa luas banget. kita
butuh yang massive juga.
J: Selain melalui event sama edukasi door to door ini, ada kegiatan lain mungkin?
K: Banyak ya mas yah. kalo kegiatan lain dari mulai. ya kalo ini kan big bangnya.
ada yang door to door. kita juga seminar-seminar gizi kita ikut. bulan puasa juga
kita kan edukasi sahur sehat. banyak sih kalo dipretelin.
J: Kalo seminar gitu tetep untuk keluarga atau ke sekolah gitu?
K: Seminar sarapan ya. ini yang kita adain. kita melakukan edukasi ke SD-SD
juga. (menunjukkan foto edukasi di sekolah-sekolah dasar). Nih ini kalo ini udah
mahasiswa nih mas. mahasiswa IPB, dia edukasi sarapan di SD-SD, muridmuridnya sama mahasiswa di edukasinya, gurunya ini sama profesornya. kita
kasih juga produk kita. jadi ada edukasi juga terkait itu yah.
J: Kalo yang bulan puasa itu juga sama?
K: Ya itu kita lebih, modelnya sama ya cuma kita lebih ngasih sahur yang sehat
lah.
J: Seminar-seminarnya diadainnya?
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K: Sama di sekitar 30 kota juga. itu kita sekalian sama door to door yang tadi.
J: Untuk eventnya sendiri perencanaannya dari berapa lama mas?
K: Kalo. diskusinya sih mulai awal Desember kalo ngga salah. dari situ kita dapet
approve dari atas, langsung deh kita kontakkin agensinya.
J: Berarti untuk eventnya itu 3 bulanan lah ya perencanaannya.
K: Iya.
J: Kalo liat dari eventnya yang 25.000 peserta itu. apa sih upaya yang dilakukan,
kenapa bisa ngajak peserta sebanyak itu. apa yang memotivasi pesertanya juga,
masyarakatnya untuk ikut?
K: Ya itu mas, kita harus ngebuat common enemy itu, jadi kita punya musuh
bersama, kita ajak ayo perangi bersama-sama gitu. jadi mereka pun datengnya ada
tujuan lah. ya tentu di luar itu kita ada beberapa inilah ya. ada penyanyi juga ada.
doorprizenya juga ada. jalan sehatnya juga ada.
J: Setelah eventnya pertama kali dilaksanakan, masih ada edukasi ke daerahdaerah itu?
K: Oh itu masih. setelah itu masih kita lanjut terus kalo yang ke daerah. tapi
belakangan mungkin udah jarang ya.
J: Pesan yang disampaikan itu, key messagenya yang disampaikan berulang-ulang
itu untuk disampaikan itu?
K: Iya yang tadi mas. Ayo Sarapan Sehat Sebelum Jam 9. karena itu key message
kita lah. indirectly orang walaupun ngga ada kata energennya. ya indirectly orang.
oh iya ini. ininya energen gitu.
J: Itu sesuai sama taglinenya energen sendiri ya?
K: Ngga sih ya. tagline energen kan Minum Makanan Bergizi atau Nutrisi Setiap
Hari. tapi again yang namanya tagline, yang namanya komunikasi itu not
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necessary sama sama tagline ditaruh di mana-mana gitu kan. in the end mau
komunikasi nutrisi setiap hari, mau sarapan sebelum jam 9. tujuannya kan sama,
naikkin imagenya Energen Nutrition, gitu.
J: Tapi yang pasti masyarakat tau ya kalo energen itu produk sarapan.
K: Iya karena kalo udah dipercaya sebagai produk sarapan, ya pasti udah dianggap
produk yang bernutrisi. dan tadi kita kan ingin men-drag orang supaya
konsumsinya setiap hari. kalo dia konsumsinya ngga sebagai sarapan, misalnya oh
sebagai cemilan di siang hari. contoh menjelang siang. mereka akan. ya kalo gue
butuh cemilan aja. tapi kalo udah jadi sarapan, tiap hari itu nanti.
J: Terus mas, namanya ini Gerakan Sarapan Sehat Sebelum Jam 9 yah. yang saya
liat di pemberitaan-pemberitaan juga itu sih. ada sebutannya ngga. kependekan
atau nama kerennya?
K: Oh ngga ada sih. Sarapan Sehat Sebelum Jam 9. emang panjang.
J: Jadi masyarakat juga nyebutnya sarapan sehat gitu. sarapan sehat sebelum jam
9?
K: Iya.
J: Lumayan panjang yah.
K: Karena itu bukan tagline sih. lebih ke message. orang misalnya inget cuma jam
9nya doang, cuma inget sarapan sehatnya doang ya ngga masalah juga buat kita
sih. gitu yang penting mereka. oh itu yang ada Sembilan-sembilannya itu tuh.
imagenya tapi kan sehat. punyanya energen.
J: Iya maksudnya aware yang ngadain energen.
K: Iya, karena bukan tagline ya. saya ngerti kalo tagline kan emang harus catchy
gitu.
J: Terus siapa aja si mas yang ikut terlibat di implementasi eventnya itu?
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K: Ya itu tadi. banyak sih ya mas yah. dari segi EO, agensi PR.
J: Uhh. kalo boleh tau, EOnya?
K: EOnya kita pake Metro TV langsung.
J: Metro TV?
K: Iya. agensi EO Metro TV. dia punya EO namanya. Citra yah. Citra Activation.
Agensi PRnya kita pake Dwisapta.. Terus apa lagi yah. stasiun TVnya pasti Metro
lah ya. udah lah ya.
J: Itunya, yang ngadain survey dampaknya gitu?
K: Oh itu kan risetnya pasti sama Nielsen yah.
J: Oh sama Nielsen. Itu minta, atau diriset sendiri sama Nielsen?
K: Oh ya pasti kita minta. kita kan emang ada tiap dua bulan riset namanya brand
tracking. jadi kita nanya ke 500an orang itu. nanya gimana sih pendapatnya
tentang nutrisi Energen. tapi emang tergantung kita mau nambahin pertanyaan apa
aja tinggal diselipin. jadi risetnya itu dari permintaan kita-kita juga buat improve
kita nantinya.
J: Terus pengaturan jadwalnya itu direncanain ya dari awalnya door to door, terus
diadain event itu, berjalan natural atau?
K: Sebenarnya ngga terlalu diplan kan juga sih mas. awalnya kan kita dari door to
door itu, terus kita ngerasa aduh kayanya kalo begini nih impactnya. akan lama
lah waktunya. gitu kan. jadi makanya kita butuh something yang bignya juga.
J: Oh jadi awalnya ngga direncanain kalo bakal ada event yang gedenya itu?
K: Ya akhirnya direncanakan karena kita ngerasa ada kebutuhan untuk something
yang big. dan kebetulan kan ada pekan sarapan nasional tuh di bulan Februari. nah
kita dapet momentnya lah. yaudah kita ngadain something big di pekan sarapan
nasional itu.
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J: Ngga diadakannya bersamaan sama pekan sarapan. kalo ngga salah Februari 14
atau 12. gtu ya?
K: Ya, sebenarnya sih sangat umum ya kadang ngga matching antara waktu
perayaan riilnya sama yang kita rayain. kemarin lebih kalo Februari kan lagi
musim hujan-hujannya tuh, jadi kita ngadain event tuh terlalu resiko. tapi it’s ok
lah, hari kesehatan juga ngga pernah pas.
J: Estimasi budgetnya mas. kalo boleh tau, kalo ngga dijawab juga ngga apa-apa
sih.
K: Iya. ngga bisa bilang saya sih. cuma gede lah pokoknya. cuma sih worth it lah.
J: Jadi untuk mengukur keberhasilan programnya ini. pure lewat surveynya
Nielsen aja gitu ya?
K: pure lewat surveynya. ya pasti data internal sales kita juga ya.
J: Ngga dari pihak energennya ngga nanya-nanya langsung gitu? Balik lagi ke.
misalnya langsung nyamperin ke masyarakatnya gitu.
K: Ya kita indirectly. tapi kan itu bukan kuantitatif ya. kualitatif. jadi misalnya pas
sambil jalan sehat saya juga ikut jalan sehatnya. sambil nanya sambil jalan bu
gimana energen. oh iya saya, misalnya anak saya nih dari kecil minum energen.
sekarang juara satu terus. ada yang ngomong gitu.
J: Menurut Anda ini, tujuannya semua yang ingin dicapai dari attitude,
behaviornya itu udah tercapai semua, udah sukses gitu?
K: he em. menurut saya sih termasuk yang sukses ya. walaupun tentu masih
banyak pembenahan ini dan itu ya karena program pertama. pasti banyak flownya
lah.
J: Menurut Anda ini harus. dari kesuksesan ini. perlu dilanjutkan atau mungkin
harus nyari insight baru untuk program.
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K: Iyah. yang perlu dilanjutkan adalah membangun image brandnya energen. nah
ya nanti bentuknya. harus selalu mencari yang baru. gitu. kalo sekarang sarapan
sehat sebelum jam 9. misalnya berikutnya apa nih. misalnya sarapan sehat
bersama keluarga. contoh ya contoh. tapi keluarga sehat bernutrisi selalu yang
harus, karena itu kan. brand essence yah.
J: Oh jadi yang penting nutrisi sehat tapi walaupun ngga. ke sarapan gitu?
K: Yang penting what to saynya clear. tinggal how to saynya yang kita tentuin
kan.
J: Oh oke, saya rasa cukup sih pertanyaannya.
K: Oke. Mudah-mudahan sih bermanfaat yah.
J: Mudah-mudahan mas. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya mas.
K: He eh. ngga apa-apa.
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Narasumber: Aryo Bawono
Tanggal Wawancara: 21 Juni 2016
Tempat Wawancara: Kantor Citra Activation
Waktu Wawancara: 14.00 WIB

Johanes: Selamat siang pak Aryo, maaf mengganggu waktunya.
Aryo: Ngga kok, ngga apa-apa.
J: Kita mulai aja pertanyaannya, pertama bisa jelasin, pak Aryo ini sebagai apa di
sini maksudnya bertanggung jawab di bagian mana, di bidang mana?
A: Kalau saya sebagai pelaksana produksinya, manajer produksi.
J: Sebenarnya Citra Activation ini bergerak di bidang apa sih pak? EO aja atau
spesialisasi di brand activation juga?
A: Uhh, lebih lengkap sih ya jadi bukan hanya EO tapi lebih ke konsultan juga.
Jadi kita juga buat konsep BTL, terus juga buat eksekusi juga, terus juga kalo
misalnya ke klien juga kita menawarkan integrated communication karena kita
berdirinya di under media kan, ada Media Indonesia, ada Metro TV jadi kita
kadang-kadang untuk ke klien pun ngga cuma sekedar activation tapi bagaimana
di medianya, terus bagaimana di televisinya, terus campaign di sosmednya juga
seperti apa, kalau rata-rata kan EO hanya cuma sebagai eksekutor tapi kalo kita
integrated semuanya.
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J: Citra Activation kan sebagai organizer campaignnya Energen yang sarapan
sehat, sejauh apa sih keterlibatan Citra Activation di situ?
A: Jadi gini, secara campaignnya nih ya kita lebih ke activation dari misalnya
memilih tempat-tempatnya, pelaksanaan venuenya mau seperti apa, terus
merencanakan bagaimana kita mendatangkan orang, misalnya kita ditarget 3000,
pendekatan apa yang kita lakukan untuk mencapai 3000 sampai 5000 bahkan ada
yang sampai 10000 satu kota. Jadi kita bikin strateginya, bagaimana pencapaian
campaignnya itu dari kita melakukan, langsung direct selling ke pasar, ada juga
kita kerja sama sama komunitas-komunitas. Juga kita membuka cabang-cabang
dengan komunitas itu.
J: Contohnya komunitasnya?
A: Contohnya komunitas itu ada komunitas suka jalan sehat, pelajar kita dekati
juga, terus macem-macem sih. Pokoknya komunitas yang suka.. komunitas senam,
jadi yang suka berkegiatan di pagi hari.
J: Itu di 4 kota, 5 kota itu Citra semua yang ngurus ya?
A: Iya.. semua under supervisi kita. Jadi dalam pelaksanaannya kita bikin
namanya “juklak” petunjuk pelaksanaan di masing-masing kota. Di tiap kota kita
akan kirim satu orang satu orang, kita akan bentuk tim lagi di daerah-daerahnya
nanti. Dengan karakter yang udah kita seleksi juga. Dari segi manpower, dari segi
mereka pengalamannya mereka. Kita akan pilih, tapi dari Citranya itu akan
dikirim 1 orang karena semuanya sama.
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J: Petunjuk pelaksanaan itu maksudnya apa pak?
A: Jadi dari sisi pertama yang mudah dulu, tiketnya harganya berapa, orangnya
dapat apa aja, terus tiket itu dapat dibeli di mana saja, terus nanti pelaksanaannya
pula nanti di pas acara hari H, rundownnya, urutannya mau seperti apa, terus
susunan layoutnya mau seperti apa, terus nanti hampir semuanya petunjuk
pelaksanaan, dari penempatan P.O.P. itu-itu kita yang atur semua jadi misalnya
branding, brandingnya harus seperti apa, susunannya, semua kita buat dalam satu
buku, kita sebar ke masing-masing kota.
J: Menurut bapak ini kegiatannya Energen ini termasuk brand activation?
A: Iya.
J: Apa sih yang diaktivasi?
A: Jadi sih ini sebenernya lebih ke memperkenalkan produk ya, sosialisasi,
memberikan edukasi ke masyarakat. Bahwa pentingnya sarapan sebelum jam 9
karena dari situ kita akan dapet juga ilmunya, kenapa kita harus sarapan sebelum
jam 9, efek apa yang kita dapet kalo kita ngga sarapan, itu kita dapet setelah kita
berbicara sama pakar-pakar, dari PERGIZI, terus kaya kemaren itu saya sama
guru besar UGM, bahkan efek kalo kita ngga sarapan itu ternyata bisa
menyebabkan kanker. Tapi itu efeknya ngga langsung, tapi 20 tahun yang akan
datang, jadi sarapan itu sangat penting. Jadi gitu, pesan dari campaign ini adalah
pentingnya kita sarapan sebelum jam 9.
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J: Oh jadi brand activationnya itu supaya masyarakat tuh tau pentingnya Energen
juga.
A: Pentingnya sarapan, Energen adalah produk, sebagai produk sarapannya atau
sebagai komponen dari sarapan dari eventnya itu. Pesannya kan udah dikasih,
perannya Energen di aktivasinya itu supaya masyarakat tuh bisa sambil ngerasain
gitu ntar di mindset mereka juga jadi kebentuk buat sarapan sehat bergizi,
produknya energen, jadi sinergis. Sekarang kan banyak juga yang ngikutin kan..
akhirnya Frisian Flag juga udah ngikutin. Beberapa produk lain juga.
J: Ini eventnya Citra sendiri yang ngurus atau ada pihak lain yang terlibat?
A: Maksudnya?
J: Uhmm misalnya ada agensi lain gitu yang ikut bantu atau mungkin Energennya
sendiri itu turun tangan, ngga cuma ngelepas ke Citra aja gitu.
A: Oh iya dia under supervisi kan dan kita ada local partnernya juga kita ngga
mungkin garap sendiri. Di daerah kita pake local partner, tapi leadnya di kita
semua, jobnya sendiri kan turun dari agensi sebenernya jadi supervisinya itu.
Ketika kita eksekusi bukan hanya Mayora, tapi agensi juga mensupervisi kita.
Udah gitu seterusnya kita mensupervisi local partner di daerah.
J: Local partner itu contohnya?
A: Ya EO juga tapi dia lokal.
J: Yang manggil hiburan-hiburan itu EO lokal juga?
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A: Konsep dari kita eksekusi bisa di mereka, bisa di kita.
J: Strateginya untuk menarik pengunjung sebanyak itu gimana sih? Apa yang
bikin menarik?
A: Di samping didorong, dipush sama iklan, kita juga melakukan pull strategy ya
bahasa komunikasi itu, jadi kita bagaimana menarik orang, untuk bisa hadir gitu,
ya tadi ke komunitas. Komunitas ada komunitas senam, ada komunitas sepeda,
ada komunitas orang yang seneng olahraga lah. Kita juga menggunakan jaringanjaringan keagenan, marketing, sales marketing.
J: Komunitas itu pendekatannya gimana, langsung dateng atau gimana?
A: Ya kita langsung ke pimpinan organisasi atau komunitas. Terus kita juga ada
kompensasinya, ada yang berbentuk value uang, ada yang berbentuk value kita
kasih dia space buat promo di acara kita macem-macem sih.
J: Yang penting supaya mereka tertarik gitu ya?
A: Mereka hadir, harus hadir. Di sini memang gimmicknya itu kan memang harus
dibuat semenarik mungkin, biasanya tuh hadiah. Kalo ngga ada hadiah juga
mereka kurang begitu interest dengan event-event begitu kan kalo cuma dateng
untuk nyobain sebuah produk, Energen begitu, tapi di situ ngga ada hiburan, ngga
ada hadiah-hadiah itu bahkan sampe yang paling unique itu adalah kaos, ada
orang yang dateng cuma karena liat kaos. Kaosnya jelek nih, ngga mau dateng
atau kaosnya sama aja. Jakarta contohnya kita baru selesai yang kemarin kan di
bulan Maret itu di Jakarta peminatnya ngga terlampau besar yang kemarin.
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J: Ngga seperti yang pertama?
A: Ngga seperti yang pertama dan ngga seperti yang di daerah lain, kenapa? Ya
cuma komplainnya, ini kaosnya sama, saya udah punya yang kaya gitu katanya.
Kenapa ngga bikin kaos yang lain, hanya hal kecil loh yang di luar perkiraan kita.
Sementara dari sisi Energen, kita kan branding. Kalo kita bicara branding, warna
baju harus sama, segala macem lah, desain harus sama. Tapi dari sisi market,
pasar, dia bukan hanya tujuan untuk dateng meramaikan tapi, gua pengen ada
koleksi kaos misalnya kalo kaosnya sama saya udah punya ngga usahlah ngga
usah ikut, simple itu alesan-alesan gitu.
J: Kalo iklannya itu konsepnya dari Citra?
A: Ngga, dari agensi, dari Dwisapta. Lebih yang general ya kalo kita turunannya
yang lokal. Jadi mereka media nasional, radio-radio lokal kita yang pasang, kita
yang atur bahasanya sesuai lokal.
J: Jadi kaya di koran lokal gitu ya.
A: Koran lokal juga ada, radio lokal yang pasti sih, kemaren tuh tiap kota 2 radio
lokal, ada juga yang sampe 3-4 radio kita pake. Itu biasanya dari pusat Dwisapta
cuma ngasih secara general, kita yang masukkin muatan-muatan lokal karena tiap
lokal kan beda-beda kontennya.
J: Bisa jelasin sedikit ngga sih pak tentang eventnya, susunan acaranya apa aja,
terus ada biaya pendaftarannya ngga, cara pendaftarannya.
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A: Jadi tiket pendaftarannya itu setiap kota itu di 15000 yang terakhir. 15000
peserta itu dapet Tshirt sama produk itu kalo ngga salah empat ya, saya agak-agak
lupa yang kecil-kecil itu pokoknya dapet produknya si Energen itu. Kebetulan
kalo yang taun ini lagi ada launching productnya dia yang rasa jagung jadi taun ini
dapetnya yang jagung. Terus kalo tiketnya yang ngurus agen kita. Setelah itu kalo
balik ke susunan acaranya, pasti pertama pagi itu kita sarapan bareng, jadi lebih
memberikan experience dulu kepada orang-orang yang dateng, nih kalo Energen
itu caranya minumnya gimana enaknya, jadi tim kita dari pagi-pagi jam 3 pagi itu
ada yang udah masak air panas karena pas ribuan orang itu dateng itu mereka
dateng sudah kita kasih Energen udah kita sajikan jadi pas jam 7 pagi kita ada tos
bareng jadi serentak, kalo yang pertama itu 4 kota, kemarin terakhir 5 kota kita
Livestreaming di Metro TV jadi semua orang kita taruh di depan panggung, terus
dibuka, dipimpin di atas panggung sama pejabat-pejabat daerah. kemarin itu pas
yang di Sumatra Utara gubernurnya, di Lampung itu wakil gubernur kalo ngga
salah. Di sini itu menteri Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup. Terus kalo di
Jogja itu walikota, Jember itu bupati sama ada Anang Hermansyah. Mereka semua
bareng-bareng pimpin, tos, terus minum bareng. Habis minum bareng, baru jalan
sehat. Abis jalan sehat terus balik lagi ke venue, abis itu ya macem-macem ada
entertain hiburan, ada senam bareng, terus ada band, beda-beda tiap kota ya. Tapi
yang penting bagaimana kita ngatur dari jam 7 sampai jam 11. Ada doorprize juga.
J: Ada semacam seminar edukasinya ngga di situ?
A: Uhh.. seminarnya lebih ke chit-chat. Karena gini, yang pertama kita pakai
talkshow, tapi tidak efektif karena di outdoor. Talkshow bener-bener ngga efektif.
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Jadi orang yang speech ngomong sendiri, yang di bawah panggung juga sibuk
sendiri, akhirnya tahun kedua kita hilangkan itu, tapi konten-konten kita
masukkan ke dalam games-games di MC, chit-chat di MC, jadi. product
knowledgenya lebih diserahkan ke MC. Ada juga di tenda-tenda yang kita siapin
ada games, ada juga periksa kesehatan gratis semua jadi orang-orang yang udah
ikut itu bisa ikut periksa kesehatan semua, jadi ada timbang badan, terus ada
pokoknya body mass index. Lebih ke situ sih sebenernya kalo pemeriksaan
kesehatannya, tekanan darah sama body mass index itu free kita jalanin.
J: Terus saya pernah denger ada Komitmen sarapan sehat ya..
A: Iya itu konsep diskusi bareng ya. Kita mau buat supaya orang yang dateng
aware sama acaranya, bukan cuma dateng buat hadiahnya doang supaya mereka
tau kan minimal mereka udah experience produknya, pentingnya sarapan sehat,
jalan sehat bareng juga, jadi intinya sih supaya mikir juga gitu pentingnya sarapan
sehat.
J: Acaranya ini sama ya kaya tahun lalu pak?
A: Konsepnya sih sama ya, yang beda paling di entertainnya aja. Daerahnya juga
beda, kecuali Jakarta. Sama ya itu, di yang tahun ini susunan acaranya ada kita
ubah sedikit konsepnya, yang tadi ya soal edukasi talkshow kita ganti jadi chitchat, games, sisanya sih sama.
J: Semua venuenya itu yang ngatur Citra?
A: Kita, dari sisi perizinannya, dari sisi ngelayoutnya, securitynya, semua di kita.
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J: Terus saya juga pernah liat sekilas ada yang jualan booth-booth jualan Energen
gitu itu juga diatur sama Citra?
A: Kita yang ngatur titiknya, cuma misalnya untuk jualan itu biasanya langsung
tim Mayora sendiri yang turun. Kita bikinnya loket-loket tempat ngasih
pengunjung Energennya, itu kita siapin dalam satu loket itu ada berapa jar. Jar itu
kaya termos.
J: Itu dikasihnya pas kapan?
A: Pas orang dateng misalnya ada orang dateng itu langsung kita arahkan ke
depan panggung supaya tos bareng, karena kan jam 7 itu kan pagi banget jadi
orang dateng itu harus kita kasih Energennya, siap minum.
J: Berarti dari pintu masuk udah dikasih ya?
A: Udah kita kasih jadi dari pintu masuk ada tempat buat kantong-kantongnya,
nanti kita masuk, terus kita arahin, di situ sih ya ribetnya paginya. Jadi lumayan
juga. Belom juga kita ngepasin ke semua kota, 5 kota kita arahin biar tosnya
bareng jangan sampe lagi tos yang satu lagi ngapain. Nah itu bener-bener di 5 kota
itu kontakannya harus bener-bener dapet.
J: Jadi itu otomatis kerja sama sama Metronya juga gitu ya?
A: Iya jadi Metro, produser-produser Metro jadi malem kita bikin GRnya. GR live
sama GR off air itu kita bedain. Kalo on air itu bagaimana kita ngitung countdown
karena selisihnya ada di 2 second, eh 3 bahkan. Kalo di sana ngitung 10, di area
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kita udah harus ngitung 7. Karena pas kita begini, nyampe Jakarta itu 3 detik
selisihnya. Itu bener-bener dites.
J: Pengaturan hiburannya itu, manggil artis itu konsep dari Citra sendiri atau?
A: Kita yang ngajuin tapi by approval mereka.
J: Energennya sendiri si Mayoranya itu ngga ada request ya?
A: Ya ada mereka sih ada request karena ada pertimbangan-pertimbangan juga
kan. Ngga asal artis, dia bisa attract orang ngga, ada fansnya ngga. Kalo cuma
sekedar artis, tapi artis itu ngga punya fans, tidak diminati sama audiens, ngga ada
impactnya, gitu ya ga akan dipilih. Yang berat kan waktu kita ditantang Anang.
J: Itu Anangnya didatengin?
A: Iya kita yang approach. Karena si klien nantang, bisa ngga datengin Anang.
Kelebihan kita karena kita under media jadi untuk pendekatan-pendekatannya itu
lebih gampang, kaya misalnya ke pejabat daerah gitu, gubernur, karena kita pake
pemberitaan di bawah Media Indonesia, pendekatannya lebih gampang gitu ke
mereka. Kalo Energen sendiri yang bergerak, itu approach pejabat itu ngga
gampang. Tapi dengan catatan ada beberapa pejabat yang ngga mau menggunakan
brandnya Energen karena dia mau netral kan, dia dateng hanya sebagai pejabat
gitu, menggunakan kostum sendiri padahal kan maunya kita dia pake kaos
Energen, tapi ada beberapa yang sangat-sangat sensitif terhadap brand. Tapi
artinya memang di sini tidak mudah untuk mengorganize, tidak semua EO bisa
gitu Jadi harus EO media, karena punya akses ke pejabat. Kedua dia punya
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kredibilitas, trust, dan punya experience. punya jaringan juga, gitu. di dalam
menentukan audiens itu penting, karena Key P I nya itu salah satunya adalah
berapa peserta dan berapa tiket terjual. kalau gimmicknya tadi ngga bagus kita
mendesainnya, hanya asal-asalan artis, kemudian penentuan harga juga salah,
kualitas kaos juga jelek, lokasi juga tidak strategis, jangan harap acara itu dapat
respon yang baik dari masyarakat. Itu pertimbangan-pertimbangan itu kan dari
awal harus kita susun sedemikian rupa. Sehingga pada waktunya ketika kita
publish, kita delivery, orang meresponnya dengan cepat, dengan gampang, jadi
ngga cape kita harus mobilisasi orang itu ngga gampang. 5000 orang aja udah
jumlah besar kan. Lokasi terutama ngga asal-asalan, jadi lokasi kalo kita ngajuin
ke klien juga, kita harus ngasih tau ukurannya berapa, aksesnya gimana, angkot
apa yang lewat situ, parkirannya gimana, itu biasanya kita research dulu. jadi
jangan sampe tempatnya kita target 5000 tapi tempatnya itu cuma buat 2000. Kita
udah prepare itu semua.
J: Eventnya ini kan udah berjalan 3 kali ya dari Energennya. Itu bisa bikin
masyarakat jenuh juga ngga karena udah 3 kali ini?
A: Kan kotanya ganti-ganti. Kecuali Jakarta ya.
J: Di Jakarta itu ada perubahan ngga gitu, makin dikit gitu pesertanya?
A: Iya, makin berat. Tapi sebetulnya ya mungkin bicara timing juga, bicara tadi
kaos dan lain-lain itu, bicara harga juga, mungkin ke depannya kita harus pikirin,
Jakarta itu harus ada sesuatu yang baru. Minimal gini lah, penyanyinya udah harus
yang paling top lah artisnya atau grandprizenya paling bagus itu pasti heboh.
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J: Itu doorprizenya beda-beda per kota?
A: Sama per kota. Mungkin Jakarta tahun depan mobil. kalo cuma motor, yah.
Kalo kemaren kan motor ya.
J: Motornya berapa buat hadiah?
A: 1 kota 2 motor..
J: Persiapannya berapa lama sih? Ngadain eventnya, misalnya eventnya kan Maret.
A: Saya survey dari Januari. Survey lokasinya. Tapi kalo dari proposal dan lainlain itu dari Desember udah mulai jalan. Kita harus survey dulu, kalo tinggal
ngelaksanainnya sih 1 bulan. Tapi 1 bulan itu dengan catatan semua toolsnya udah
lengkap, Tshirtnya, flyernya, di kota masing-masing itu udah lengkap.
J: Penyampaian pesannya itu disampaikan ke agensi atau Citra ada bantu-bantu
juga?
A: Iya kalo ATL udah pasti full di agensi, kita eksekusi aja BTL, sebar-sebarin
flyer juga, pasangin banner.
J: Ada koordinasinya gitu atau gimana?
A: Ya kita kan ada meeting, weekly meeting kita ada. Kita juga ada grup di WA
segala macem. Jadi komunikasinya itu juga intens, bisa dibilang setiap hari.
Ketemu muka ya seminggu sekali lah, itu harus. Karena kalo ngga kan ada miss
bahaya. Kadang-kadang warna di Jakarta dengan warna di Lampung bisa beda.
Warna cetakannya. Warna itu kan menentukan image juga kan, corporate color.
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karena kalo salah mesin di sana atau salah file bisa beda-beda. Jadi kadang itu dari
Lampung itu ngirim dulu pre print mereka ke sini. Kalau salah mereka harus cetak
lagi yang benernya kaya gimana atau yang lebih baik lagi cetaknya di sini baru
kita kirim. Macem-macem sih sebenernya itu, lebih ke teknis sih.
J: Terus publikasi eventnya pake media apa aja, selain Metro. televisi-televisi itu?
A: Kalo di luar Media Group itu arrangementnya dari Dwisapta. Tapi kalo yang
lokal, kita yang manage. Kalo media nasional Dwisapta.
J: Di luar eventnya itu Citra ada terlibat apa?
A: Maksudnya?
J: Uhh.. misalnya kan kalo saya liat ada edukasi ke daerah mungkin. Citra terlibat
gitu di edukasinya.
A: Ngga ada. Itu mereka lakukan sendiri. Yang ke kampung-kampung itu kan. Itu
dilakukan sendiri.
J: Target eventnya apa sih? Mungkin yang diberikan Energen atau ditentukan
Citra sendiri? Misalnya jumlah pesertanya harus berapa, jumlah tiket terjual.
A: Kalo dari mereka ke kita, kita lebih ditargetinnya lebih ke peserta sih ya. Jadi
peserta itu tiap kota itu di 5000, Jakarta 10000.. jadi total itu 30000 kemaren.. kalo
yang pertama itu kan 20000 kalo ngga salah.. eh 25000 sorry.
J: Pengukurannya supaya tau targetnya tercapai itu?
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A: Dari jumlah tiket yang terjual, kan dari tiket yang terjual itu kita balikkin lagi
ke mereka. Jadi misalnya kita jual tiketnya berapa, kita kembalikkan lagi ke pihak
Mayoranya. Jadi bukan buat tim pelaksana kita balikkan lagi ke mereka, dari situ
itungannya keliatan.
J: 15000, yang sebelumnya juga 15000 ya?
A: Iya sama. 15000 jadi kita hanya jual. Duitnya kita balikkan ke mereka, paling
kita potong 10% buat agen-agen kita yang bantu jualan.
J: Agennya itu dari Citra atau volunteer?
A: Kita cari volunteer-volunteernya tapi kan ada feenya 10% kita kasih ke mereka.
Tiap kota beda-beda ada yang 5 ada yg 10, maksudnya cabangnya ada yg 5
cabang, ada yang 10, bahkan kemaren kita di Jogja juga sampe ada yang 20. 20
agen kita pake buat naikkin penjualan, penyebaran tiket.
J: Saya rasa cukup sih pertanyaannya pak.
A: Cukup? Bener?
J: Iya pak haha.. terima kasih banyak ya pak Aryo atas waktunya.. maaf saya
merepotkan..
A: Iya ngga apa-apa hahaha. Sukses ya skripsinya..
J: Iya makasih pak.
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Narasumber: Pamela Ratnasari
Tanggal wawancara: 25 Juli 2016
Tempat wawancara: Meeting Room Dwisapta
Waktu Wawancara: 14.00 WIB

Johanes: Selamat siang mba Pamela, kita langsung mulai aja ya wawancaranya
biar ngga terlalu lama
Pamela: Oke
J: Mba Pamela ini di Dwisapta posisinya sebagai apa?
P: Aku sebagai account, account executive. Jadi kaya aku memfasilitasi
requestnya klien, dikemas dalam strategi komunikasi lewat Dwisapta, gitu. Aku
yang sebagai fasilitatornya bisa dibilang.
J: Sebenarnya Dwisapta ini bergerak di bidang apa aja sih mba?
P: Kita tuh bentuknya grup, itu kalo IMCnya sendiri itu kan brand agency dia
megang mulai dari advertisingnya, terus medianya, kemudian segala macam
bentuk komunikasi sih. Kita ada 11 sister company, salah satunya di sini ada
media, kemudian ada PR, EOnya juga ada, kemudian ada printing segala macem,
jadi 11 sister company di Dwisapta. Nah kalo aku sih brand agency ya, jatohnya
ke Dwisapta IMC, Integrated Marketing Communication.
J: Kalo dari programnya Energen ini, perannya Dwisapta di situ seberapa besar
sih? Apakah sebatas pengkomunikasian eventnya, atau komunikasi kampanyenya
secara keseluruhan gitu?
P: Secara keseluruhan, jadi selama per tahun yah. Per tahun dia mau ngapain aja,
kita brainstorm, discussion sama klien, ketemulah suatu bisa dibilang big idea,
satu tagline besar, nanti kita turunin bisa bentuknya event, activation, macem-
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macem sih. Strategi media, kaya gitu juga. Jadi suatu kampanye besar secara
keseluruhan, not only event, gitu.
J: Kalo menurut Anda, apa sih yang bisa dijelaskan mengenai program kampanye
Energen ini, tujuannya untuk apa?
P: Kampanye Energen secara keseluruhan? Ini sebenarnya kita punya suatu ide
besar, itu memang sekarang Complete Mom dan Complete Nutrition, which is
kita mau menghighlight Energen itu nutrisinya lengkap loh, jadi kita mau
mengedukasi seluruh masyarakat, bahwa Energen memiliki nutrisi yang lengkap.
Nah sekarang corenya Energen itu ada di sarapan. Kita juga kerja sama sama
PERGIZI PANGAN Indonesia, kita nemuin tuh fakta-fakta itu bahwa, kaya ada
fakta 7 dari 10 anak Indonesia itu kekurangan gizi sarapan. Nah itu kita gali lagi
di situ, nanti kita kemas jadi suatu bentuk komunikasi, dituruninlah ke event. Nah
eventnya itu sendiri, activationnya itu sendiri yang Sarapan Sehat Sebelum jam 9.
Nah kenapa Sarapan Sehat Sebelum Jam 9? Karena sarapan sehat itu bisa dibilang
ada dua kriteria, jadi sarapan sehat itu harus sebelum jam 9 dan dengan nutrisi
yang lengkap, which is dengan Energen tadi.
J: Mungkin ini ada kaitannya untuk meningkatkan imagenya Energen juga atau
sekedar ini semacem mau dibikin kaya CSR gitu?
P: Ngga sih, jadi Energen itu kan dia lebih mau ke nutrition gitu kan, ke health lah,
nah corenya itu emang di sarapan. Sebenernya secara market share, dia itu udah
market leader, jadi di cereal itu istilahnya udah ngga ada lawannya lah, jadi kita
finding lagi nih, jadi bahwa orang-orang itu sarapan ngga selalu dengan Energen
gitu loh. Pas kita cari tahu, itu ada yang susu, cuma susu menurut dia itu udah
lengkap. Jadi kita istilahnya cari lawan lagi kita findingnya di susu. Jadi kita
mengkomunikasikannya sekarang itu tidak hanya susu, jadi lebih dari susu, bukan
program CSR tapi lebih: ‘gw tuh nutrisinya lengkap’ orang-orang belum aware
dengan itu, mereka mikirnya Energen cuma ya pengganjal lapar, cuma buat
selingan. Jadi kita mau kasih tau ke masyarakat tuh, Energen tuh bukan
pengganjal sebenarnya, untuk konsumsi sarapan dengan nutrisi yang lengkap.
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J: Tapi itu otomatis meningkatkan imagenya Energen ngga sih secara setelah
adanya event?
P: Ada, itu ada sih secara data dia naik.
J: Menurut mba ini kegiatannya termasuk brand activation ya?
P: Iya activation.
J: Apa sih yang diaktivasi?
P: Iya jadi dia itu kaya menggerakan masyarakat. Anak-anak ngga tau, ibu-ibu
juga ngga tau bahwa sarapan itu harus dengan nutrisi yang lengkap, jadi bukan
hanya asal kenyang gitu. Ngga cuma kaya nasi uduk gitu, yang karbonya banyak,
tapi butuh juga vitamin, mineral. Nah komplementernya bisa dilengkapi dengan
Energen. Kita mau orang-orang sarapannya pake Energen, karena nutrisinya
lengkap, jadi lebih ke situ sih activationnya.
J: Apa saja yang diurus Dwisapta di program ini?
P: Dari secara media ya kita bikin TVC, invitation untuk eventnya kan, terus kita
handling medianya, jadi secara PR kita handling juga. Terus eventnya sendiri juga
kita buat secara konten, bakal ngomongin apa aja, gitu. Terus ada post eventnya,
kaya kita udah ngelaksanain di 15 kota, sekian ribu peserta, Rekor MURI gitu-gitu.
J: Yang rekor MURI itu Dwisapta yang invite MURInya?
P: Kita yang mengajukan, jadi kita kerja sama sama EO juga kan, jadi kita
mengajukan ada peserta terbanyak sarapan sehat gitu.
J: Kalo promosi Above the Line itu lebih ke TVC ya?
P: Iya lebih ke TVC. Itu kita bikin juga sih, iklannya itu, kita garap konsepnya,
eksekusinya.
J: Bukan dari Energen ya kalo konsep buat iklannya?
P: Jadi kita brainstorm sih itu hasilnya ada TVC, ada event.
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J: Kalo media coverage yang menjadi tanggung jawab Dwisapta itu, targetnya
berapa sih untuk jumlah media yang seharusnya meliput itu?
P: Biasanya Key PI dari Energennya itu 50 media. 50 media yang menayangkan.
Jadi misalnya kalo TV ada 13 media, itu baru 13 media secara keseluruhan, jadi
yang printnya ada Kompas dan sebagainya itu sebanyak 50 media yang
menayangkan, untuk Key PI nya. Kita ngundang banyak kan, tapi kadang dia
dateng tapi ngga nayangin gitu loh.
J: Itu Key PI itu kan target secara keseluruhan 50, kalo dari spesifiknya dari
Televisi berapa, dari cetak berapa?
P: Ngga sih, ngga ada target spesifiknya.
J: Itu sama, di setiap eventnya targetnya segitu, ngga ada perubahan dari event ke
event?
P: Kalo big event ya, kalo untuk event yang kecil-kecil kita ngga ada handling
untuk media coverage. Kalo yang kecil-kecil itu jadi bisa jalan sendiri jadi ngga
perlu coverage, gitu. Biasanya big event sih.
J: Jadi untuk pencapaian di setiap eventnya berapa media?
P: Kalo yang pertama sih, kalo ngga salah 70 media ya secara keseluruhan. Di
November itu sekitar 70 juga, kalo ngga salah 72 media deh ya. Nah yang
kemarin ini yang di 5 kota kita diliput total sekitar 80 media.
J: Untuk placement, baik TVC atau informasi tentang eventnya sendiri, itu ada
target spesifiknya ngga sih harus di TV-TV apa?
P: Ada, jadi kita ngga semua station kita pasang. Jadi memang bisa dibilang
sesuai dengan targetnya Energen lah ya, kalo yang news kita ngga pasang, kita
lebih ke yang kiddie, kaya MNC TV, RCTI, yang kita avoid itu yang news kaya
Metro TV, Kompas TV, NET kita ngga placement. Terus kalo TV One kita baru
sekarang nih ikut placement, soalnya dia ada Entrasol, Entrasol Quickstart kan dia
pasang terus tuh. Jadi ngga semua station kita pasang, kita placement.
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J: Yang pasti station yang jauh dari news gitu ya?
P: Kalo news kita kurangi lah, bisa dibilang ke yang coveragenya tinggi kaya
RCTI, SCTV dan juga ke kids yang kaya MNC TV terus ada ANTV segala
macem.
J: Dan itu diutamain di TV Nasional, ya kalo di lokal ngga sama sekali?
P: Ngga.
J: Khusus untuk TVC, segmen tayangnya dalam periode berapa lama sih?
P: Kalo sejauh ini sih Energen terus placement, jadi setiap bulan itu ada. Sampai
dengan September nih aku udah order secara placement nih ya. Dia ngga berhentiberhenti untuk placement sih.
J: Terlepas dari ada event atau ngga ya?
P: Iya terlepas dari ada event. Jadi kita tuh istilahnya punya dua konsep gitu loh,
satu tematik. Tematik itu bisa dibilang iklannya Energen lah, dua itu tactical. Itu
misalnya kaya kalo kita ada event atau ada apa, kita bikin invitation sendiri
pasang TV, jadi iklannya jalan terus, eventnya pun nanti ada undangannya sendiri.
Jadi ada dua, secara tematiknya Energen jalan terus sampe setiap tahunnya.
J: Terus secara lebih spesifiknya, sampe September itu berapa kali tayang sih?
Misalnya dalam sehari ditargetin berapa kali tayang?
P: Itu tuh dia kan ada perhitungannya sendiri, jadi satu kali tayang di TV apa,
duitnya kan beda-beda juga gitu. Jadi biasanya, Energen punya budget berapa nih
di bulan ini, kita pasang misalnya di 11 station, itu duitnya udah dibagi-bagi, jadi
ngga ada spesifik satu hari ini tayang di sekian spot di RCTI misalnya, ngga kaya
gitu sih. Jadi ada perhitungan sendiri dan ada key PI nya juga dari Energen,
dihitungnya dari situ, jadi ngga spesifik sih untuk berapa-berapanya.
J: Tapi jam tayang yang favourable itu bisa direquest yah?
P: Kalo jam tayang bisa, kita pokoknya dari pagi sampe maximal jam 10 malam.
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J: Ada iklan radio juga mungkin mba?
P: Radio ada, tapi lebih tactical sih, jadi kalo kita kemaren ada event baru kita
pasang, kalo tematiknya sendiri kita ngga. Lebih ke TVC sih, karena TVC ke
station itu lebih percaya, sekarang kan TV coveragenya tinggi dibanding media
lain, gitu. Makanya kalo placement lebih ke TV, kalo radio kan mungkin untuk
event, buat garap orang-orang daerahnya, makanya kita placement di radio, gitu.
J: Kalo iklan tacticalnya itu, dalam jangka waktu berapa lama sebelum event?
P: Biasanya dua minggu sebelum event.
J: Jam tayangnya juga sama ya?
P: Jam tayang lebih ke pagi dan sore, kalo pagi itu kaya orang lagi jalan ke kantor
atau berangkat sekolah, kalo sore itu setengah lima jadi pas jam pulang, jam-jam
prime timenya radio lah.
J: Itu kalo di TV, iklan tacticalnya ngereplace iklan tematiknya ngga sih?
P: Ngga, jadi istilahnya bikin plan lagi, bikin order lagi placementnya ke station.
J: Apakah Dwisapta menyebarkan sejenis flyer atau brosur juga sebagai bentuk
promosi?
P: Kalo event iya, kita bikin flyer, pasang baliho juga. Kita ada agent untuk yang
sebar flyer, jualan tiket, gitu-gitu.
J: Kira-kira flyer itu dibuat berapa cetakan sih mba?
P: Satu kota biasanya 4 rim yah, 1-4 rim. 1 rimnya kan 1000 pieces. Tergantung
kota itu gede atau kecil, biasanya kalo kaya Jakarta itu dia kan mass, gede, nah itu
4000, kalo kaya second cities misalnya Bekasi itu bisa cuma cetak 2 rim.
J: Di mana disebarinnya itu diserahin ke agent?
P: He em, biasanya kalo kaya di Jakarta pas CFD tuh, di CFD kita sebarin flyer, di
titik-titik rame sih, karena kalo door to door kan agak peer yah, jadi kita cari
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massnya di mana, ramenya di mana, kita turun di situ. CFD gitu-gitu, terus
mungkin nitip di Alfamart.
J: Itu juga dilakukan penyebarannya 2 minggu sebelum atau?
P: Satu bulan. Karena dia untuk narik crowd lah ya, untuk beli tiket segala macem,
itu satu bulan sebelum.
J: Terus untuk pengiriman press releasenya sendiri, itu berapa sih rilis yang
dikirimkan, untuk berapa media?
P: Untuk media sih semua kita kirim, cetak, online, TV. Kurang lebih 100 kita
kirim, tapi yang dateng ya ngga semua. 100 lebih sih ada kita kirim ke media.
J: Kalo ngga salah ada press conference gitu ya mba? Itu diadakannya kapan ya?
P: Pas hari H, pas event.
J: Itu pas lagi jalannya atau gimana?
P: Jadi biasanya kita kan punya main content itu, yang toast bareng itu loh, yang
sarapan bareng, nah setelah sarapan bareng, biasanya narasumber dan media
dialihkan ke tenda press con lah, bisa dibilang. Jadi rangenya itu kurang lebih
setengah 8 pagi sampe jam 8 pagi itu kita press con. Biasanya ada 3 narasumber,
dari pihak Energen, dari pihak PERGIZI, satu lagi tuh biasanya endorser dari
Mom, kaya kemaren kan kita Mona Ratuliu.
J: Jadi pas pesertanya lagi jalan sehat.
P: Iya, pas lagi jalan sehat, kita press con.
J: Itu sekali aja press connya pada saat event? Pas setelah eventnya ngga ada press
con?
P: Ngga sih, cuma sekali.
J: Di press conferencenya itu ada press kit yang dibagiin?
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P: Ada, kita bagiin rilis, terus abis itu sih karena kita kerja sama sama PERGIZI
PANGAN, kita punya cakram gizi. Jadi cakram gizi ini bisa buat ngukur tinggi
sama berat anak sampe umur 12 tahun. Jadi kaya tinggi berapa, berat idealnya
harus berapa. Itu sih buat edukasi ke media-media, terus sisanya paling produk
Energennya.
J: Konten press conferencenya kan udah diadakan di 3 event ya, itu sama
kontennya?
P: Secara main content iya, kita mau edukasi bahwa sarapan itu penting sebelum
jam 9, tapi narasumbernya kita bagi beberapa side gitu. Kemarin kita ada si
PERGIZI, si PERGIZI itu ngomongnya sarapan itu nutrisinya penting, gitu kan
yang lengkap gitu loh, harus menu apa aja blablabla itu si PERGIZI, tapi secara
Energen dia ngomong bahwa kita itu punya misi baik nih untuk kesehatan terus
untuk memerangi isu 7 anak Indonesia kekurangan gizi sarapan. Terus kalo si
Momnya itu, lu concern ngga sih sama sarapan anak lu, bahwa anak lu itu harus
sarapan yang kaya begini, gitu. Jadi kita ada 3 hal itu sih yang disampein, gitu jadi
sebenernya secara main contentnya sama ya sarapan sehat sebelum jam 9, tapi kan
kita ngomongnya kotanya beda nih, gitu.
J: Dan press con itu narasumbernya pasti sama ya, dari Energen, PERGIZI, sama
Mom itu?
P: Iya, cuma tokohnya beda-beda sih per areanya, gitu.
J: Dwisapta ngeluarin video news release gitu ngga sih, misalnya tentang seputar
eventnya ini ngapain aja, mungkin yang dipasang di youtube atau dikirim ke
media?
P: Ngga ada sih, kita ngga bikin untuk itu.
J: Ada bentuk placement, promosi, atau pengkomunikasian lewat internet atau
social media gitu ngga mba?
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P: Internet, kalo kita ada website sih, yang Sarapansehatsebelumjam9.com itu.
Lebih ke situ aja, jadi Energen kan secara target Moms gitu kan, nah moms nya
ini nih bukan moms yang digital gitu loh, jadi kita ngga terlalu banyak di digital
gitu, jadi kita lebih kaya PKK, lingkungan RT, sekolah, dan TV. Kalo digital, ada
tapi ngga banyak secara placement. Karena targetnya, kaya twitter, path sekarang
dia ngga main, dia mainnya malah facebook justru, itupun ngga terlalu heavy lah,
gitu.
J: Tapi untuk target yang begitu, sebenernya websitenya efektif ngga sih kalo
diukur, ngebantu ngga?
P: Sebenernya ngebantu, untuk coverage sih, cuma ibu-ibu gitu kan ngga buka
website, jadi untuk coverage aja sih lebih kaya kebutuhannya tuh bukan ke ibuibunya, lebih ke media, secara general kita bisa coverage di digital, di website gitu.
J: Tapi untuk social media ngga terlalu ya?
P: Ngga terlalu heavy.
J: Kan Energen mengadakan kunjungan ke kampung-kampung dan sekolahsekolah, dan kata mba juga tadi Dwisapta membantu Energen secara keseluruhan
kan ya, itu ada publikasinya ngga sih? Kalo saya lihat soalnya kaya terutama
berita yang di web ya, lebih fokus ke eventnya sih, kalo yang kunjungan saya
pernah liat yang dari website Dwisaptanya sendiri, tapi kalo untuk publikasi ke
media lain, kurang ya?
P: Ngga, dia emang kurang, jadi gini sih, kita ada rangkaian event kan, kita ada
Serangan Fajar yang ke kampung-kampung, terus ada goes to school yang ke
sekolah-sekolah, kita ngeliput big eventnya itu di sarapan sehat sebelum jam 9 itu
kan. Jadi pas saat big event kita ngomong gitu loh, bahwa kita udah mengedukasi
ke sekolah-sekolah, ke kampung-kampung, sekarang kita ngerayain nih sarapan
sehat sebelum jam 9 di big event ini. Jadi lebih ke rangkaian terus ke big event,
cuma kalo yang kecil-kecilnya dipublikasikan itu ngga. Tapi pada saat big event
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kita baru bikin summarynya, kaya gue tuh udah ke sekolah, gue udah ke
kampung-kampung, ke RT-RT gitu loh. Sekarang kita rayain bareng.
J: Jadi kalo publikasi secara khususnya itu ngga ada ya?
P: Ngga ada.
J: Tapi mba, atau orang Dwisapta lainnya dateng, ikut ke kampung-kampung gitu
ngga sih?
P: Ikut sih, aku ikut, istilahnya mensupervise lah, melihat secara konten
programnya, terus orang-orangnya kaya gitu-gitu.
J: Hmm, soal yang tadi, bisa disebutin ngga sih mba secara spesifik target output
pencapaian untuk masing-masing jenis medianya, dari TV berapa media, cetak
berapa media di setiap eventnya itu?
P: Nah itu, paling big eventnya itu 50 secara Key PI, tapi untuk penayangan, kalo
yang diundang kita bisa lebih dari 100, gitu. Tapi ngga ada spesifik per TV itu
berapa, ngga sih, tapi kalo TV itu 11-13 lah, itu bisa nayangin. Jadi kita minta
tolong sama media-media untuk meliput sekitar 11-13 TV sih biasanya, cuma itu
bukan Key PI, kaya oke Trans udah nayangin, ANTV udah nayangin, lebih ke situ.
Kalo Key PI ya 50 keseluruhan medianya, kita ngga jabarin dari masing-masing
jenisnya.
J: Kalo PR Valuenya ada perhitungannya?
P: Ada perhitungannya, sebenernya ngga ada target, cuma terakhir di event yang 5
kota kita itu valuenya 12M. Tahun sebelumnya kita nyampe 9M di yang bulan
Maret, yang kedua itu November sekitar 10M.
J: Di brainstorming bersama itu ngebahas apa aja sih mba?
P: Jadi sih sebenernya lebih ke si klien ini, Energen ini punya problemnya apa,
jadi kaya gue ini market leader nih, tapi gue harus apa lagi nih kalo udah market
leader. Jadi dia ceritain problem-problemnya dia, apa yang mau dicapai, dia
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kontak kita istilahnya mau diskusi gitu kan, nah kita bikinin proposal strategi kalo
udah gini, mau diapain. Kita sama-sama diskusi, setuju ngga, kalo setuju langsung
dikerjain, kalo ngga ya diskusi lagi. Kalo udah approve, itu langsung TVCnya kita
buat, BTLnya segala macem. Gitu sih proses bikin campaignnya.
J: Aktivitas BTLnya itu apa sih mba?
P Ya itu, edukasi ke sekolah-sekolah, kerja sama sama PERGIZI, itu masih sampe
sekarang. Dia bawa tools itu kan, cakram gizi, kadang ada cek gula darah juga.
J: Selama ngejalanin program ini ada hambatan ngga sih mba?
P: Hambatan ya ada aja sih, sebenernya Key PI untuk crowdnya dari klien seginisegini, itu jadi kesulitan. Terus kita kan edukasi terus kan, tapi belom tentu semua
orang memilih Energen untuk sarapan gitu loh, karena mereka tuh masih percaya
nasi goreng tuh lebih kenyang, nasi uduk tuh lebih kenyang buat anak gue, karena
anak gue tuh beraktivitas. Jadi secara goals, kita edukasi, nyampe sih pesannya
sarapan sehat itu sebelum jam 9 tapi pilihannya belom tentu Energen, jadi masih
harus ada pe er lagi nih supaya orang-orang milihnya Energen loh buat sarapan.
J: Sebenernya program ini itu mau dijalankan sampe kapan sih mba?
P: Biasanya untuk habits orang banyak, itu 3 tahun minimal, itu maksudnya biar
orang tau oke sarapan sehat sebelum jam 9 terus dengan Energen itu biasanya
minimal 3 tahun.
J: Dan itu dilakukan setahun 2 kali secara big eventnya?
P: He em, biasanya kita owning beberapa hari peringatan kaya Pekan Sarapan
Nasional, Hari Kesehatan Nasional, dan sekarang Energen itu kan lebih ke anakanak dan Mom, gitu makanya kemarin kita ngadain event kecil juga di hari anak
nasional. Bisa juga nanti kita pasang konsep lagi di Hari Gizi, ada juga. Jadi lebih
meng owning itu sih, ngga mesti setahun 2 kali.
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J: Tapi event yang udah diadakan selama 2 tahun belakangan dan rencananya
dibuat selama 3 tahun dengan konsep yang sama, itu ada kecenderungan
masyarakat bakal bosen ngga sih? Terbalik gitu efeknya.
P: Kita kan ekspansi ke kota-kota lain, kita roadshow lah bisa dibilang gitu.
Kemarin kan 5 kota, tapi kan beda-beda kan kotanya. Yang sebelumnya 4 kota
juga beda-beda, tapi secara konten sama. Jadi harusnya tidak bosen ya karena
crowdnya beda, cuma yang sekarang sih kita mau nonjolin kontennya ke anakanak dan moms sih, bonding mom and kids. Karena yang kemaren-kemaren jalan
kan kaya mass ya, familynya tuh kurang. Jadi kita mau garap kontennya itu yang
mom and kids gitu loh.
J: Menurut mba sejauh ini program Energen tergolong sukses ngga dari segala
macam segi, dari komunikasi, dari eventnya?
P: Jalan sih sebenernya, nama event kita kan Sarapan Sehat Sebelum Jam 9, itu
semua recall ke orang-orang tapi pe er nya itu dia, pilihannya belum tentu ke
Energen. Secara edukasi sarapan sehatnya sih udah recall dan orang-orang kena
gitu. Tapi ya pilihannya belum tentu jatuh ke Energen.
J: Dari program dan event yang udah berjalan ini, ada kekurangan ngga yang
dirasakan, yang harusnya bisa diperbaiki gitu?
P: Kekurangan kalo dari segi event ya, lebih ke ini sih ya, targetnya Energen kan
mom, penentu sarapan si anak. Faktor yang menentukan sarapannya si anak,
sementara problem kita kan 7 dari 10 anak Indonesia kekurangan gizi sarapan.
Jadi kita sekarang mau menggerakan mom and kidsnya, itu tuh yang belum dapet
dari event-event sebelumnya karena kemarin ngundangnya mass, belum
segmented ke targetnya mom and kidsnya Energen. Kendalanya lebih ke situ sih
ya, otomatis konten event juga perlu disesuaikan. Sebenernya udah recall sih
keseluruhan, cuma ya untuk mom and kidsnya itu perlu digodok lagi lah
istilahnya.
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J: Tapi kalo kontennya mau lebih fokus ke mom and kids, ada perubahan untuk
targetnya partisipan juga ngga nanti?
P: Harusnya ngga, itu lebih ke kontennya aja yang diadjust, kalo undangan disebar
itu tetap, cuma kita mau ngasih tau aja kaya ada lomba mewarnai, lomba ini, jadi
lebih fokus acaranya ke mom and kids, tapi untuk partisipannya ngga terlalu
dibatesin juga.
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Narasumber: Mexson Sitompul
Tanggal Wawancara: 14 Juni 2016
Tempat Wawancara: Kantor PowerPR Cityloft
Waktu Wawancara: 13.30 WIB

Johanes: Selamat siang pak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk
wawancara.
Mexson: Iya, sorry tadi balesnya lama, sedang telepon dengan klien.
J: Ngga apa-apa pak, oke langsung aja ya pak, biar ngga mengganggu waktunya
terlalu lama.
M: Oke.
J: Sebenarnya PowerPR ini perusahaan PR ya pak. itu bergerak di bidang apa
saja?
M: Kita itu PowerPR lebih ke strategic PR ya. semua yang berhubungan dengan
PR dan reputasi, kita tidak membatasi klien kita dari bidang industri apa saja. kita
cuma lihat pekerjaannya aja, apa yang dikasih ke kita, kita kerjain asal
berhubungan dengan fungsi PR yang dibutuhkan. Jadi istilahnya seperti dokter
tidak membedakan laki-laki atau perempuan, kita lihat pekerjaan yang harus kita
lakukan. kami itu strategic PR, ngga kaya marcomm biasa atau cuma launching
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product. kalo di PowerPR marcomm hanya sebagai tools kecil saja, intinya lebih
ke strategic PR. Kalau yang lain banyaknya ke marcomm, kalau kita tidak.
J: Aktivitas PR yang dijalankan PowerPR itu apa aja sih pak? Misalnya Investor
Relations, Campaign gitu-gitu.
M: Aktivitas PR kita ada Investor Relations, Financial Public Relations,
Reputation Management, Change Communications, itu bagian dari PR juga, kita
juga ada Issue Management, Publicity seperti buat buku. PR itu kan bagaimana
kita mengkomunikasikan klien kita kepada public, mengkomunikasikan itu kan
lewat media, jadi bisa buat buku, tujuannya bukan hanya untuk berbisnis, itu
untuk memPR kan klien kita. Kalau campaign ini aktivitas sebenarnya pada
dasarnya semuanya campaign ya, communication campaign. Kita buat publisitas
buat klien itu jatuhnya campaign juga. Kalau campaign gerakan gitu kita pernah
tapi jarang kita geraknya di bidang konsultan lebih ke bagaimana buat PR
strategis. Tentunya ya kita bisa buat perencanaan seperti campaign atau launching
product begitu. tapi kita di sini hanya menjual soft skillnya. Kamu datang ke saya
konsultasi PR kita bantu rancang strateginya gimana, publikasinya nanti gimana.
J: Menurut bapak perkembangan Public Relations di Indonesia itu sekarang
gimana pak? Ada peningkatan atau malah semakin jatuh gitu?
M: Dari industri sih kelihatan ya ada peningkatan. Sekarang ngga ada perusahaan
yang ngga bergantung sama PR, semua orang tahu PR itu penting kalau era dulu
kan iklan ya, buat masyarakat supaya tahu sesuatu itu pasti lewat iklan, semakin
banyak iklannya, semakin kreatif dibuatnya. Kalau sekarang ngga pakai yang
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begitu, iklan itu cuma sebagai pengingat biasanya, tapi ngga bisa buat kesan
seperti dulu. Makanya Public Relations sekarang yang maju, semua kegiatan
perusahaan biasanya pakai PR, dari konsultan atau bahkan perusahaannya ada
PRnya sendiri. Ditanya soal perkembangan, jadi gini. kalau kamu lihat berita.
sekarang ini berita yang murni cuma berita criminal. Berita di luar criminal itu
semuanya buatan ada konstruksinya buat kepentingan siapa, jadi PR itu bukan
cuma urusan perusahaan kaya Investor Relations, Issue Management. Sekarang
PR sudah dipakai di mana-mana. itu cara PR bisa buat publikasi ya salah satunya
begitu. dan yang pasti lebih efektif dibanding iklan ya.
J: Jadi bisa dibilang sangat penting ya pak?
M: Iya dong. sekarang semua butuh PR.
J: Menurut bapak PR yang baik itu seperti bagaimana sih pak?
M: Tergantung keahlian PRnya di mana, di bidang apa. kalau seperti kita
konsultan kan ekspektasinya kita bisa apa saja sesuai kliennya. walaupun yang
kita jual spesialisasi kita di itu Integrated Communications and Investment
Strategy.
J: Kalo kita bahas soal Marketing Public Relations nih pak. apa sih yang harus
dilakukan untuk. melakukan Marketing Public Relations yang baik?
M: Marketing Public Relations itu kan sekedar istilah aja ya. prakteknya sama
seperti Public Relations pada umumnya. tujuannya mungkin salah satunya ada
untuk meningkatkan penjualan selain menggunakan iklan begitu ya. tapi
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prakteknya ngga beda sama Public Relations biasa. tetap harus ada media
relations. itu pasti. cari tahu tentang opinion leadersnya. atur marketing
communicationsnya bagaimana. memang menurut kamu bedanya apa Marketing
Public Relations sama Public Relations?
J: Ehh. mungkin ke tujuannya ya. kalo Marketing Public Relations kan ada tujuan
Marketingnya.
M: Dari tujuan iya. tapi pelaksanaannya dasarnya sama. kegiatan Public Relations
itu yang baik kalau kita bisa rancang supaya jadi seperti hasil yang kita mau.
J: Jadi Marketing Public Relations sama Public Relations itu sama ya pak?
M: Itu dari segi persiapan. kamu kan tadi tanya gimana Marketing Public
Relations yang baik. nah persiapannya ya sama aja sama kegiatan Public
Relations yang lain. kalau dibilang sama ya ngga sama juga. Public Relations kan
luas ya. ada Investor Relations, Financial Public Relations, Government Relations,
NGO Relations. Marketing Public Relations itu salah satunya. secara mendasar
ada persamaan. tapi kalau dilihat detailnya ada yang membedakan. misalnya kata
kamu tadi apa. ada tujuan marketingnya begitu kan. nah Public Relations
tujuannya

apa.

menghasilkan

citra

positif,

dapat

kepercayaan

public

perusahaannya, meyakinkan stakeholders. gitu kan. tujuannya umumnya gitu. tapi
apa Marketing Public Relations ngga bisa menghasilkan tujuan itu. ya ngga juga.
J: Uhmm. menurut bapak kaya kegiatan Marketing Public Relations itu. cukup
efektif ngga sih pak untuk diterapkan oleh perusahaan-perusahaan gitu.
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M: Iya seperti saya bilang tadi ya. iklan atau means promosi lain yang sifatnya
hard selling atau sekedar pendekatan Above the Line sekarang ini kurang
berdampak sebenarnya buat public. Kalau mau menghasilkan impact yang besar
dan positif ya MPR bagus menurut saya. efektif atau ngganya tergantung
pelaksanaannya. tujuannya tercapai ngga. Sekarang ini perusahaan banyak yang
pake konsep itu, walaupun mereka sih ngga bilang itu Marketing Public Relations.
sekarang saya buat product launching misalnya. undang wartawan. publikasi. saya
bilangnya apa. ya product launching misalnya Honda HRV. saya juga mau
ditulisnya launching product Honda HRV. tapi kalau orang aware di bidang PR ya
tahu pasti ini Marketing Public Relations jenisnya. nangkep maksudnya ngga.
J: Iya ngerti pak.
M: Jadi perusahaan mau buat event misalnya. atau apa. exhibition. pameran lah.
apapun itu asal kita ngga hard selling dan pake toolsnya marketing
communication dengan baik dan publikasinya jalan. public tahu. jadilah itu yang
namanya Marketing Public Relations. makanya seperti saya bilang tadi. sama
konsepnya sama aktivitas PR lain juga. bedanya apa, di sini kita mainnya main
merek, produknya atau servicenya.
J: Terus. kalau kita bicara soal kampanye gitu pak. yang misalnya tujuannya itu
untuk menunjukkan goodwill perusahaan. misalnya concern soal kesehatan atau
safety gitu. kalo kita kaitkan sama Marketing Public Relations itu bisa ngga sih
pak?
M: Maksudnya gimana?
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J: Uhmm. jadi misalnya kita bikin kampanye tentang kesehatan gitu. tapi itu
sebenarnya bentuk dari kegiatan MPR kita. kampanyenya. tujuan akhirnya kita
kan dapet keuntungan, bukan sekedar kampanye.
M: Oh. ya menurut saya sih itu normal ya. gini. perusahaan itu kan. bukan
lembaga sosial. CSR aja kalau kamu tahu detailnya itu pasti ada keuntungan yang
didapat. ujungnya apa. peningkatan penjualan. itu satu. image baik. itu kan
keuntungan juga. jangan bilang mereka buat campaign kesehatan bener-bener
murni untuk improve kesehatan itu. caranya iya dengan mengimprove. tapi apa
yang mau ditunjukkan justru goodwillnya itu. concern mereka tentang isu
kesehatan apa. mereka ingin dilihat supaya kelihatan peduli. kan begitu. ujungujungnya ke mana. ya ke image. nanti kalau imagenya bagus bisa merembet lagi
ke yang lain. loyalitas misalnya. public jadi respect sama companynya.
J: Tapi campaign itu sendiri bisa jadi bentuk Marketing Public Relations ngga sih
pak?
M: Bisa. tapi ya itu. kita biasanya bawa ini namanya campaign. kan ada tuh
namanya product campaign. kita jualan product, meansnya pake pendekatan
campaign. tapi konsepnya kan tetep ada MPRnya. kita buat perencanaannya
campaignnya kaya gimana. yang pasti harus dapat publikasi third partynya, media
atau opinion leaders. Selama campaignnya berhubungan sama brand ya MPR bisa
masuk.
J: Beberapa tahun yang lalu kan mulai bermunculan nih pak campaign kesehatan
yang temanya sarapan sehat gitu. mulai dari Nestle, Unilever, Frisian Flag, sampe
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Energennya Mayora juga. kalo kita bicara soal campaignnya Energen nih pak
yang Sarapan Sehat Sebelum Jam 9. itu menurut bapak gimana Energen
menjalankan strateginya di tengah persaingan campaign-campaign serupa yang
diadakan pesaingnya.
M: Energen itu yang kemarin-kemarin itu kan.
J: Iya pak Maret kemarin ada, tapi awalnya dimulai dari tahun lalu.
M: Itu kan event ya. temanya sih iya sarapan sehat. coba jelasin dulu hehehe.
J: Jadi Energen ini awalnya buat campaign buat nunjukkin concern dia karena ada
fakta bahwa 7 dari 10 anak Indonesia kurang gizi pak. dia mau buat supaya orang
Indonesia ngga ngeremehin pentingnya sarapan dan sekaligus mau ngasih tau
sarapan yang sehat itu harus bernutrisi ngga sembarang sarapan aja dan sebaiknya
sebelum jam 9 pagi. dia ada edukasi ke sekolah-sekolah di daerah-daerah, ada
juga dia datengin door to door ke rumah-rumah warga buat ngingetin sarapan.
kegiatan lainnya itu salah satunya event itu pak. yang diadain awalnya di 4 kota,
tapi yang kemaren diadain di 5 kota.
M: Oh iya yang itu. saya pernah baca beritanya. menurut saya campaignnya
berjalan dengan baik ya. apalagi di eventnya itu. itu kan eventnya besar banget ya.
pemberitaannya banyak. responnya juga positif. kalau dilihat tujuannya jelas ini
mau supaya masyarakat lebih perhatian sama sarapan sehat yang bergizi. gitu kan.
public juga sadar niat baiknya. di kunjungan-kunjungannya ke daerah itu orang
pasti dikasih produknya kan?
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J: Iya pak.
M: Wajarnya begitu. kalau ngga public juga ngga bakal tergerak. konsepnya sih
sudah bagus menurut saya. perusahaan buat aktivitas. aktivitasnya bentuknya
gerakan tentang concern kesehatan. itu kan berarti perusahaan peduli sama public.
gitu kan si Energen mau dilihatnya. kalau publicnya, konsumennya udah percaya.
nah dari situ enak mau diarahin ke mana aja. sales pasti naik, brandnya makin
terkenal. aktivitas marcomm lain juga pasti kena pengaruh kalau udah begini.
J: Menurut bapak kalo dibandingin sama campaign pesaingnya gimana pak?
Frisian Flag kan ada bulan sarapan sempurna, terus Nestle sama Unilever juga
ngadain edukasi ke sekolah-sekolah bagi-bagi sarapan.
M: Sebenarnya campaign-campaign macam gini konsepnya sama. cuma yang
mana yang bisa buat gebrakan yang besar itu yang gampang diinget pastinya.
contohnya aja iklan deh, kamu pasti lebih ingetnya sama iklan yang unik, yang
nempel. malah ada tuh iklan yang diulang-ulang sekali tayang. ada tekniknya itu.
supaya nempel di kepala kita. PR juga begitu. campaign yang bagus itu pastinya
kalau diliput banyak media terus responnya juga positif. tapi apa itu bakal diinget?
Ngga lama pasti. Dari situ kalau saya lihat campaign Nestle, Unilever gitu ya ok
lah, dapet campaignnya. tapi paling lewat berapa lama juga orang lupa. kalau
Energen ya ketolong nih ada event besarnya. setidaknya orang ngga inget
campaignnya tapi inget eventnya aja deh. otomatis kan mereka kalau inget
eventnya, inget itu event yang ngadain siapa, buat apa.
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J: Di campaignnya Energen ini menurut bapak ada unsur Marketing Public
Relationsnya ngga sih pak?
M: Tujuan campaignnya untuk apa dulu. kalau terang-terangan untuk naikkin
penjualan ya pasti ada MPRnya.
J: Tujuannya untuk meningkatkan market share sama meningkatkan brand
imagenya pak.
M: Iya itu MPR. aktivitasnya nunjukkin goodwill tapi ujung-ujungnya jualan. itu
umum kok. kalau image ya ngga bawa-bawa MPR juga pasti naik imagenya dari
campaign asal campaignnya sukses.
J: Menurut bapak campaign ini bisa disebut sebagai Brand Activation ngga sih?
M: Bisa. kan ini jatohnya ke experiental marketing kan. di campaign ini ada
customer engagement secara langsung. brand activation sendiri kan yang pasti di
mana kita itu terlibat langsung sama public, tujuannya buat aktivasi brand kita,
supaya lebih hidup. supaya lebih disukai customer. bisa disebut brand activation.
mungkin lebih ke experiental event ya. public dateng langsung. promosi langsung.
pasti kan dikasih tau. dijelaskan manfaat produknya kan. kalau dihubungkan sama
campaignnya itu.
J: Brand Activation itu sendiri apa sih pak?
M: Brand activation itu kegiatan buat narik minat public supaya mereka dapet
simpati sama produknya. simplenya gini saya buat event. kamu dateng terus saya
jelasin manfaat produknya, kamu boleh coba. itu semua saya buat supaya kamu
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tertarik. tertarik buat beli produk. supaya orang yang dateng itu feel attached gitu
sama brandnya. mereka jadi suka. itu simplenya ya. kalau prakteknya ada yang
lebih kreatif lagi misalnya tahun lalu Apple. pertama dia launch iPhone 6 kan
kalau ngga salah dia bikin kontes foto gitu. dia ngajak fotografer-fotografer buat
ikut foto-foto gitu. terus ngasih fotonya ke Apple, yang paling bagus dibuat jadi
billboardnya, masuk jadi iklannya juga. pastinya mereka diencourage supaya
fotonya pake iPhone 6. jadi di sini Apple bisa ngasih kesempatan customernya
buat terlibat langsung, sekaligus ngasih liat kualitas produknya. yang terlibat jadi
kan feel attached gitu. dan yang ngga terlibat aja pasti jadi tertarik ngeliat
campaignnya. yang penting di brand activation itu adanya interaksi langsung
antara brandnya sama customer yang terlibat. gitu lah kira-kira.
J: Menurut bapak, brand activation itu berdampak ke brand image ngga sih?
M: Oh ya jelas dong, secara langsung ngga langsung. kalau aktivitas brand
activationnya sukses, dapat respon positif ya nanti kenanya ke brand image. public
jadi tahu apa sih kualitas produk atau service yang dijual. apa manfaatnya buat
mereka, bagusnya apa. brand activation itu tujuannya memang antara lain itu
untuk naikkin imagenya. tapi tergantung aktivasinya dibawa ke arah mana di
aktivitasnya.
J: Secara umum kira-kira brand activation ini penting ngga sih pak untuk.
dilakukan perusahaan?
M: Penting ngga penting sih ya. tergantung kebutuhan brandnya gimana. ini kan
bisa dipake buat produk baru. tapi umum juga dipake buat produk yang udah ada,
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yang kira-kira ingin dibangkitkan kembali. gitu lah istilahnya. jadi kaya misalnya
buat produk yang udah mulai jatuh gitu. diaktivasi biar bangkit lagi, public inget
lagi sama produknya dan feel attached.
J: Ehhm. di campaignnya Energen ini, menurut bapak ada kekurangan ngga?
M: overall sih oke ya menurut saya. impactnya besar. responnya juga kayanya
cenderung positif. tapi kalau disuruh nyebut kekurangan. mungkin lebih ke ininya
ya. dia kan basicnya campaign. harusnya gerakannya lebih terpublikasi. kalau
saya lihat berita-beritanya di internet sama. pernah di TV waktu itu. adanya
eventnya saja. tapi that’s fine sih ya menurut saya karena yang penting public tahu
maksud dari eventnya ini apa, dijelasin kan di beritanya. yang penting
goodwillnya nyampe ke masyarakat. cuma kalau kita yang handle sih ya pasti
semua aktivitasnya pasti kita usahain dipublikasi hehe. soalnya kan itu bisa
ningkatin impact ke publicnya gitu loh. semakin besar perceived goodwillnya.
J: Menurut bapak secara keseluruhan. bisa dibilang berhasil ngga sih campaign ini.
dari output dan outcome yang ada.
M: Saya sih ngga tau ya output dan outcomenya seberapa, mereka yang ngukur
kan yang tau. kalau saya sebagai orang luar ya cuma bisa bilang kalau antusiasme
campaignnya cukup besar. kalau output selama campaignnya mencapai target
yang ditetapkan ya udah bisa dibilang berhasil. kalau impact ada sendiri cara
ngukurnya. saya ngga tahu.
J: Kira-kira campaign ini perlu dilanjutkan lagi ngga sih ke depannya pak, kalau
dirasa sukses?
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M: Kalau si. siapa. Energen ya. kalau mereka bener-bener mau nunjukkin concern
mereka ke isu yang diangkat, selama isunya itu belum terselesaikan. mereka pasti
lanjut terus. tapi kalau ini bentuknya campaign marketing, cuma temanya aja
mereka ngangkat isu sarapan. saya sih bilang mereka pasti nanti suatu saat
berhenti. sebelum public juga bosen sama aktivitas yang gitu-gitu aja. yah saya
rasa juga mereka ngerti ya.
J: Uhmm. oke deh saya rasa cukup pak. terima kasih banyak ya pak udah.
meluangkan waktunya.
M: Iya. semoga bisa membantu hehe. sukses ya skripsinya.
J: Iya makasih pak.
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