
KONTRIBUSI BAGI INDONESIA 

Berkomunikasi dengan teknik kampanye dan iklan tidak selalu mengenai brand, 
produk atau jasa komersil. Sebuah misi sosial atau bahkan program pemerintah juga 
membutuhkan suatu strategi kampanye dan iklan bermutu. Indonesia dalam menuju 
perkembangan sebagai negara maju, tidak hanya membutuhkan rencana program 
yang baik, tetapi juga implementasi yang tidak kalah baiknya. Dalam hal ini, peran 
komunikasi dan sosialisasi cukup vital sebagai cara untuk meratakan informasi ke 
seluruh lapisan masyarakat. Contohnya adalah ketika pemerintah memiliki program-
program dan misi-misi yang harus dijalankan. Demi kelancaran proses tersebut 
tentunya pemerintah harus melakukan sosialisasi untuk memastikan bahwa 
masyarakat menerima info yang sama, memiliki pemahaman yang sama, sehingga 
program yang sudah dicanangkan dapat berjalan dan sesuai dengan target. 

Masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki fokus yang berbeda-beda dalam 
kesehariannya, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah mereka berfokus 
pada pemenuhan kebutuhan pokok harian. Media penghantar informasi yang mereka 
miliki pun terbatas, sehingga seringkali informasi atau sosailaisasi mengenai program 
baru pemerintah tidak sampai dengan baik. Lain hal nya dengan kalangan menengah 
ke atas yang seringkali disibukkan dengan perihal karir yang menuntut mobilitas  
tinggi, sehingga media yang mereka konsumsi pun berbeda. Perbedaan seperti inilah 
yang harus lebih diperhatikan dan disertai dengan pengaturan strategi yang tepat 
sehingga komunikasi dari pemerintah dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. 

Di samping menunjang program pemerintah, ilmu komunikasi khususnya dalam 
bidang marketing komunikasi yang saya geluti ini juga saya harapkan dapat 
membantu dalam pengembangan bisnis lokal di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui 
bahwa sesungguhnya produk Indonesia tidak kalah dalam hal kualitas dibandingkan 
dengan produk mancanegara. Hal ini dapat kita lihat salah satunya melalui acara 
tahunan INACRAFT yang berisikan produk-produk karya anak bangsa. Setelah 
memiliki kualitas yang baik, produk-produk Indonesia juga memerlukan sistem 
marketing komunikasi yang juga menarik, efektif, serta efisien sehingga dapat 
menunjang penjualan serta mampu menghadapi persaingan di dunia global yang 
semakin kompetitif. 
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