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Promosi di Rimba Informasi
COBA perhatikan, berapa banyak da-

lam sehari anda menerima tawaran pro-
duk dan jasa berujud SMS di seluler. Be-
rapa sering pula anda menjawab tawaran
telemarketer di telpon, memungut selebar-
an dari jepitan wiper kaca mobil, dan mem-
balas sapaan Sales Promotion Girls di Mal.
Bahkan saat melaju di jalur-jalur utama
kota, mata tidak mungkin menghindari
terpaan puluhan billboard dan gemerlap
neonsign promosi. Ini belum termasuk
kerepotan menyeleksi promosi elektronik
di email, yang sebagiannya berkategori
spam, juga jadwal rutin membaca koran,
mendengar radio dan nonton TV.

Saya menyebut ini semua sebagai be-
lantara informasi. Sebab dia muncul tan-
pa persetujuan konsumen, bahkan tanpa
data awal apakah konsumen membutuh-
kan tawaran itu atau tidak. Serbuan in-
formasi macam tadi tidak pernah kendor
meski kerap ditolak. Dan itulah konse-
kuensi  menjadi warga dunia global. Ka-
rena manusia global adalah subyek ber-
informasi, dimana dia bisa sebagai
sumber informasi atau obyek informasi.

Maka ketika giliran anda yang harus ber-
informasi, berpromosi, memperkuat citra,
atau memelihara pamor produk, bagaimana
caranya menyusup dan bergerilya di tengah
arus rimba raya informasi tadi. Atau
pertanyaan sederhananya, bisakah kita
terlihat-terdengar-terperhatikan di tengah-
tengah dinamika promosi dan komunikasi
pemasaran yang amat deras? Tidak ada
salahnya bila saya bercurah inspirasi de-
ngan anda tentang pengalaman membe-
sarkan mediamassa elektronik tempat saya
berkarya selama 25 tahun, juga pengalam-
an membantu kawan-kawan mengomuni-
kasikan produk mereka menuju sukses.

Inspirasi pertama soal kekuatan promosi
yang saya pelajari dari bos saya Soetojo
Soekomihardjo, adalah konsep produk dan

layanan yang bermutu sebagai senjata
pamungkas mengungguli kompeteter. Dan
memang terbukti, kualitaslah yang
membentuk kadar nilai produk itu, serta
membedakannya dengan pesaing. Ak-
hirnya, keunggulan mutu itu yang di-
percaya sebagai promosi alamiah tanpa ha-
rus melakukan rekayasa promosi. Konon,
khalayak masih percaya kekuatan word
of mouth sebagai referensi terpercaya.

Inspirasi kedua, kenali betul target kon-
sumen potensial yang harus diraih secara
demografi dan psikografi. Dengan
mengenali keinginan dan kebutuhan
mereka, kita akan menghasilkan produk
atau jasa yang sesuai. Rumus etosnya
‘Produksilah apa yang seharusnya di-
produksi dan bukan sekedar memproduk-

si apa yang kita bisa produksi’.
Dua inspirasi ini menjadi pegangan dari

waktu ke waktu, sampai kemudian
diperlukan inspirasi-inspirasi tambahan
ketika ‘abad informasi’ memaksa konsumen
harus menerima luapan informasi yang
berlimpah tanpa pernah diminta dan di-
butuhkan. Paradigma produk yang ber-
mutu dan rumusan konsumen secara tepat,
ternyata harus dilengkapi cara dan alat
yang mampu memelihara eksistensinya.

Inspirasi tambahan itu adalah ‘strategi
komunikasi’ dan ‘efektivitas promosi’. In-
tinya jangan sampai produk kita terlu-
pakan di tengah lalu-lintas informasi dan
promosi yang bertubi-tubi lewat mediamas-
sa mainstream (pers, radio dan TV), atau
medium online dan mobile yang lebih per-

sonal. Maka terjawablah pertanyaan saya
selama ini, mengapa banyak produk dan
layanan yang sudah kuat, tetap meng-
gencarkan promosinya. Dengan konsisten
dan terencana mereka terus berkomunikasi
dengan konsumen, bahkan ketika mereka
tidak mempunyai inovasi produk baru. Sama
dengan fakta produk yang terbilang kuat
bertahun-tahun bisa runtuh dikikis
pendatang baru, hanya dengan intensitas
promosi dan komunikasi ke konsumen.

Strategi komunikasi dan promosi me-
mang bukan kegiatan murah. Tetapi
ongkos bakal lebih mahal ketika komu-
nikasi dan promosi pesaing sukses me-
minggirkan produk kita dari kancah
persaingan. Sayapun belajar dari ke-
bajikan tentang biaya promosi, bahwa
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ongkos yang mahal itu perkara efekti-
vitas dampak. Bila akibat komunikasi
dan promosi hasilnya berlipat-lipat, ma-
ka ongkos itu jadi murah. Apalah ar-
tinya memilih ongkos komunikasi yang
murah, bila dampaknya kecil dan tidak
berpengaruh. Jadi, efisiensi tidak selalu
paralel dengan efektivitas. Bukankah fi-
losofi promosi pernah mengatakan, be-
kal sebutir kacang hanya mampu me-
ngundang monyet, bukan singa!

Ketika saya digugah agar membagi
pengalaman kiat ber ‘Promosi Yang Menjual’
khususnya melalui Radio, anjuran saya
pahami dulu karakteristik radio terutama
kekuatan dan kelemahannya. Selanjutnya
kenali betul radio yang segmentasi pende-
ngarnya sesuai dengan target konsumen pro-
duk anda. Tentang segmentasi ini juga harus
dikenali waktu efektif mereka mendengar-
kan radio dan kemasan komunikasinya.

Dan kabar gembira untuk anda, saat ini
telah hadir teknologi digital yang me-
ngonvergensi radio dengan internet. Radio
konvensional kini diperkaya ‘Radio Online’
yaitu siaran radio via internet dengan jang-
kauan mendunia. Juga ada ‘Radio on De-
mand’ yaitu dokumentasi siaran auditif
yang bisa didengar ulang sesuka anda.
Adapula ‘Radio Visual’ yang memungkin-
kan wajah penyiar dan produk anda
muncul secara multi media. Pesawat pe-
nerima radio juga berkembang. Radio kini
bisa diakses lewat komputer, iPod, telpon
seluler dan gadget lainnya. Maka 4 nilai
tambah baru radio untuk produk anda
adalah: Jangkauan yang meluas, informasi
secara audio visual, komunikasi personal,
dan mobilitas alat mendengar atau me-
ngakses siaran radio.

Mau lebih gayeng bertukar pengalam-
an, pengetahuan dan kesuksesan pro-
mosi radio? Ayo kita lanjutkan di The
MarkPlus Festival 2008! (*)
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