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MEDIA CAMPAIGNER…. 

 Keberhasilan seorang media campaigner/relation adalah saat ia bisa

mengelola isu yang ditanganinya untuk menjadi konsumsi media dan

diterima oleh masyarakat. 

 Coverage atau peliputan media sebanyak-banyaknya menjadi langkah

awal untuk penyebarluasan topik kampanye

 First page is our first priority. Masuk ke halaman depan bukanlah hal

yang mudah. Tapi tentu saja bisa diupayakan. Bagaimana?



APA TUJUAN GERAKANMU?

Penyadartahuan (Awareness)?

Perubahan perilaku (Behavior change)?

Penggalangan dana (Fundraising)?



TUJUANYANG JELAS (MEDIA OBJECTIVES)

 Spesifik

 Terukur (measurable)

 Dapat dicapai (achievable)

 Realistis

 Punya durasi waktu tertentu



SIAPA TARGET AUDIENCE & 

PARTISIPANNYA?

 Target audience adalah orang-orang yang dapat membuat perubahan

yang kita inginkan

 Komunitas partisipan adalah orang-orang yang membaca/menyaksikan

media-media yang kita pakai di kampanye kita. 



AUDIENCE PROFILING

 Demografi– ras, gender, usia, pendidikan, agama. 

 Geografi – lokal, nasional, internasional, rural, urban, terpencil.

 Perilaku – bagaimana mereka menerima isu ini? Seberapa proaktif kah

mereka? Apa yang harus dilakukan agar mereka bergerak? 

 Media habits – media apa yang mereka baca, gunakan dan sukai? 

 Budaya – bagaimana latar budaya mereka, bahasa apa yang mereka

gunakan atau baca? 



MEMBUAT PESAN

 Pesan itu harus SEDERHANA dan dapat menjelaskan maksud dan tujuan

kampanye dengan JELAS tanpa ambigu

 Tekankan pada pentingnya kampanye ini.

 Ada data baru atau sudut pandang baru yang bisa disampaikan. 

 Menarik, menyentuh atau bahkan menampar

 Selalu ada ‘call to action’ dan berikan solusi. 



MEDIA PLANNING - PRINT

Koran 

Pros

• Local targeting

• Immediacy 

Cons

• Production quality

• Cost

• Short shelf life

Majalah

Pros

• Demo / Content targeting

• Creative reproduction

• Longer shelf life

Cons

• Long lead time (deadlines)

• High CPM costs



MEDIA PLANNING - BROADCAST

TV

Pros

• High Reach

• High Impact

Cons

• Heavy clutter

• Short air time

Radio

Pros

• High Frequency

• Format targeting

Cons

• Limited to audio

• Short air time



MEDIA PLANNING - OOH

Billboards

Pros

• High frequency

• High reach

• Low CPM

Cons

• Short messaging

• Hard to measure

• High initial cost



MEDIA PLANNING - ONLINE

ONLINE

Pros

• High frequency

• High reach

• Measurable

• Low cost

Cons

• Quick to disappear



MEDIA DATABASE

 Selalu perbaharui Media database setiap 6 bulan sekali.



DOKUMENTASI

 Selalu dokumentasikan setiap berita tentang kampanye yang sedang kita

kerjakan dengan menyimpan kliping digital. 



HUBUNGAN BAIK…

 Hubungan baik dengan jurnalis seharusnya tidak hanya ketika kita sedang

membuat sebuah kampanye. 

 Hubungan baik tidak selalu harus melibatkan uang

 Mengirimkan updates kepada jurnalis/media tentang kampanye yang kita

kerjakan



KEY PERFORMANCE INDICATOR

 MINIMAL: 50 persen liputan dari total jumlah media yang diundang. 

 MAKSImAL: 99 persen liputan dari total jumlah media yang diundang.

 Masuk dalam pembicaraan di media selama 1 bulan



TIPS

 Buatlah kegiatan atau kampanye kalian menarik untuk media. Exercise 
your angles. Media butuh gambar yang menarik untuk diliput. 

 Saat membuat siaran pers, hindari memakai bahasa yang ribet atau tidak
bisa dicerna oleh masyarakat. Ingat, jurnalis adalah masyarakat. Kalau
bahasanya jelas, beritanya juga jelas dan tidak gampang dijadikan hoax.

 Brief spokeperson dengan baik. Pastikan dia tidak berimprovisasi terlalu
jauh dari siaran pers saat diinterview media. 

 Be spesific. Pakai angka yang benar, jangan men-generalisasi.

 Tabel dan chart bisa dipakai tapi jelaskan juga dengan bahasa sederhana. 

 KetikaTIDAK ADA DATA, jangan panik… sampaikan bahwa saat ini data 
tidak tersedia dan kita akan kembali dengan data yang diminta. 



KEEP CALM 

& 

TALK TO MEDIA


