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H&M Mem-feature Mariah Idrissi, model berhijab asal UK, dalam kampanye terbarunya | Foto: 
http://lovelace-media.imgix.net/uploads/742/f2d5e280-476e-0133-9dad-
0af7184f89fb.jpg?w=684&h=513&fit=crop&crop=faces&auto=format&q=70  

 

Lanskap dunia fesyen semakin semarak dengan ikut sertanya warna dari fesyen hijab dalam 
berbagai koleksi merek-merek ternama dunia. Setelah Mango, DKNY, dan Uniqlo 
mengeluarkan koleksi Ramadhan dan hijab sebagai bagian dari produk mereka, H&M baru-
baru ini mengeluarkan kampanye “Close the Loop”. Dalam kampanye ini, salah satu 
modelnya yang mengenakan hijab memancing reaksi para netizen. 

Model hijab tersebut adalah Mariah Idrissi. Perempuan asal London keturunan Pakistan dan 
Maroko yang mengenakan hijab sejak usia 17 tahun ini merasa terhormat dan antusias 
karena akhirnya perempuan berhijab mendapatkan pengakuan setelah lama tidak pernah 
dilihat eksistensinya dalam ranah fesyen dunia. 

“Perempuan berhijab sepertinya selalu terabaikan saat bicara tentang fesyen,” ujarnya. 
Namun, kampanye yang dibuat H&M ini memberikan ruang sebesar-besarnya bagi 
keberagaman manusia di muka bumi ini untuk mengekspresikan diri lewat fesyen. 

Dalam video kampanye ini, H&M mengusung keberagaman dan kebebasan. Berbagai tabu 
yang dikumandangkan orang-orang seperi perpaduan warna, jenis pakaian, kesesuaian 
dengan warna rambut dan kulit, ditampik dalam video ini. Video ini merayakan keberagaman 
etnis, perbedaan bentuk tubuh, disabilitas, hingga fluiditas gender. Dengan tagline “There are 
no rules in fashion but one: Recycle your clothes,” H&M membuka kebebasan seluas-luasnya 
dalam berbusana, termasuk mengenakan hijab. 

Aksi ini membuat H&M mendapatkan banyak pujian di media sosial. Bahkan, seorang 
perempuan non-Muslim menulis tweet bahwa ia “bahagia karena adafashionista berhijab 
yang direpresentasikan dalam merek global.” 
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Di Eropa, gerakan H&M ini menuai reaksi yang beragam. Dengan posisinya yang terpolitisasi 
sebagai bagian dari identitas agama, hijab masih menjadi perdebatan yang rumit. Sebagian 
feminis melihatnya sebagai simbol pembebasan bagi perempuan, dan sebagian lagi 
melihatnya sebagai bentuk opresi. Namun, kenyataan hijab telah menjadi bagian dari budaya 
populer serta simbol dari kebebasan beragama. 

Gerakan yang dilakukan H&M ini bagaimanapun telah menormalisasi citra perempuan 
berhjab menjadi tidak hanya sebatas perempuan muslim semata. Misalnya, Nadiya Hussain, 
presenter televisi di Inggris yang memiliki talenta dalam memasak, Hana Tajima, blogger 
yang populer lewat tutorial di Youtube, dan Mariah Idrissi sendiri yang aktif menjadi trend 
setter perpaduan antara keyakinan dan fashion di Inggris. 

Kampanye H&M ini, meski awalnya tentu dimaksudkan untuk merayakan keberagaman, 
telah membentuk ulang debat dan parameter dalam diskusi perihal hijab ke arah yang lebih 
sehat dan holistik setelah sebelumnya dipandang sebelah mata oleh pihak yang cenderung 
reduksionis. 

Source: http://marketeers.com/article/usung-model-hijab-hm-menuai-reaksi-netizen.html  
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Wonolo menyediakan pekerjaan dari brand-brand besar yang tidak mengganggu ritme hidup Anda | 
Foto: wonolo.com  

 

Bagi banyak orang, proses mencari kerja membutuhkan waktu yang lama dan usaha yang 
tidak sedikit. Apalagi untuk karier yang bersifat jangka panjang. Namun, pencarian ini bisa 
membuat lebih frustrasi manakala yang sebetulnya Anda butuhkan adalah pekerjaan yang 
sifatnya jangka pendek, fleksibel, namun tetap menguntungkan sehingga Anda masih bisa 
mengatur waktu dalam kehidupan Anda. 

Baru-baru ini, Wonolo muncul sebagai aplikasi yang memungkinkan pencari kerja 
mendapatkan proyek saat itu juga, tanpa terkekang dengan jadwal atau kontrak yang 
mengikat. Dengan statemen “Don’t let job schedules ruin your life”, Wonolo menghubungkan 
penggunanya secara langsung kepada para penyedia pekerjaan. 

Aplikasi ini mengusung koneksi yang bersifat per jam atau per hari dari perusahaan-
perusahaan besar yang terkemuka, yang memberikan kesempatan bagi para penggunanya 
untuk bekerja di mana pun mereka mau, kapan pun mereka mau, dan untuk siapa pun yang 
mereka mau. 

Aplikasi ini sebetulnya merupakan langkah lanjutan dari inisiatif di perusahaan dengan merek 
termahal saat ini, yakni Coca-Cola. Co-founder Wonolo yang saat itu bekerja untuk Coca 
Cola, AJ Brustein dan Young Kim, berusaha menyelesaikan masalah yang sangat 
mengganggu di perusahaan minuman soda. Yang dimaksud adalah untuk menemukan orang 
dengan cepat yang mau melakukan tugas-tugas tertentu yang bersifat tidak terduga, seperti 
memasukkan stok di supermarket atau toko-toko. 

Menurut Brustein, pekerjaan semacam ini bisa jadi sangat merepotkan. Supermarket atau 
toko bisa saja tiba-tiba kehabisan stok Coca-Cola. Jika mereka tidak dengan cepat mengisi 
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persediaan kembali, ini bisa jadi peluang bagi kompetitor untuk masuk dan 
membuat display yang lebih menarik. Akhirnya, untuk menyelesaikan masalah ini, Brustein 
dan Kim menciptakan Wonolo –sebuah jalan keluar bagi perusahaan yang mencari 
pekerja on-demand untuk menawarkan pekerjaan yang cepat, tanpa jangka waktu yang 
panjang, dengan pencarian via aplikasi smartphone. 

Platform yang ia gunakan di Coca-Cola ini ternyata bisa diaplikasikan di banyak perusahaan 
dan menyelesaikan masalah-masalah disana yang mendadak muncul. “Mengatasi sesuatu 
yang tidak bisa diprediksi tentu adalah hal yang harus dilakukan dalam bisnis. Dan dulu tidak 
ada solusi yang cukup bagus untuk itu,” ujar Brustein. 

Untuk memulai, prosedur yang harus dilakukan adalah memilih pekerjaan di apps Wonolo, 
lalu mengambil tes untuk kemampuan, komunikasi, dan keinginan untuk bekerja. Setelah itu, 
kandidat masuk ke background check, dan Wonolo menelepon kandidat untuk melakukan 
interview. Ada lima  P yang dicari oleh Wonolo, yaitu Professional, Punctual, Positive, 
Prepared, dan Polite. 

Namun, yang membedakan Wonolo dari apps pencari pekerjaan yang lain adalah, Wonolo 
tidak menilai berdasarkan pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan. 

“Kami ingin mendemokratisasi lapangan pekerjaan. Kami ingin memberikan kesempatan 
bagi orang-orang untuk membuktikan diri,” tutur Brustein.  

Sejauh ini, Wonolo telah membantu 8.000 orang untuk mendapatkan pekerjaan di 
perusahaan-perusahaan besar seperti Coca-Cola dan Papa John’s hingga startup-
startup yang membutuhkan tenaga tambahan.  Saat ini, aplikasi baru tersedia di Amerika 
Serikat. Jika ini tersedia di Indonesia, bagaimana menurut Anda? 
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Memiliki social skill di tempat kerja akan membangun dukungan emosional dan struktural | Foto: 
http://www.switchome.net/wp-content/uploads/2015/07/20150415133200-8-offline-skills-carry-social-
media-efforts-workers-computer.jpeg 

 

Anda sadari atau tidak, hubungan dengan kolega atau rekan sekantor memberikan pengaruh 
yang cukup signifikan terhadap performa Anda. Membangun hubungan yang baik dengan 
mereka tidak hanya memperlancar pekerjaan, namun juga membuat tingkat stress Anda di 
kantor berkurang. Susan David, founder Harvard/McLean Institute of Coaching, berkata 
bahwa tanpa pertemanan di tempat kerja, Anda akan kehilangan dua support penting: 
struktural dan emosional. Namun apa jadinya jika Anda makan siang sendirian setiap hari, 
tidak nyaman dengan basa-basi, atau bekerja di tempat yang jauh dari rekan kerja? 

Berhenti membuat alasan 

Bagi banyak orang, menjadi dekat dengan orang lain bisa menyebabkan ketidaknyamanan 
secara emosional mengingat pertahanan diri mereka seperti ditembus. Takut akan penolakan 
juga menjadi sebab yang banyak dialami. Hal ini normal, tapi jangan biarkan itu 
menghentikan Anda. 

“Ketidaknyamanan adalah tanda bahwa Anda berkembang. Dan jangan mengandalkan 
alasan bahwa Anda introvert,” ujar Annie McKee, founder dari Teleos Leadership Institute. 
“Alasan bahwa Anda introvert atau tidak suka basa-basi itu sebetulnya hanyalah self-
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defense. Ubahlah ini dengan mencoba mulai menyapa orang lain dan memulai percakapan 
kecil.” 

Mulai dengan langkah kecil 

Anda tidak perlu akrab dengan semua orang, namun buatlah perkenalan kecil yang 
memberikan perubahan. “Jika Anda membuat koneksi dengan satu orang, secara otomatis 
dia akan membicarakan Anda dengan cara yang positif. Anda membangun reputasi lewat 
orang tersebut,” tutur McKee. Maka, pilihlah kolega yang memiliki banyak kesamaan dengan 
Anda, yang memberikan pengaruh tiga atau empat kali lipat. Reputasi Anda lama-kelamaan 
akan terbangun, dan ini akan menghasilkansupport yang lebih luas. 

Sediakan waktu 

Jangan biarkan kesibukan menjadi penghalang Anda berhubungan dengan teman kerja. 
Saat ini, orang akan lebih memilih untuk mengecek ponsel dan membalas e-
mail dibandingkan dengan bicara secara nyata pada orang lain. Inilah mengapa harus ada 
waktu yang Anda sediakan untuk mengobrol langsung, setengah sampai satu jam, untuk 
sekedar minum kopi atau makan siang bersama rekan kerja Anda.   

Ajukan pertanyaan 

Banyak orang khawatir bahwa percakapan langsung dengan rekan kerja yang topiknya sama 
sekali tidak berkaitan dengan pekerjaan akan membuat situasi menjadi canggung dan tidak 
nyaman. Namun hal ini tidak selalu terjadi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan 
membangun koneksi psikologis dengan rekan kerja Anda. Anda bisa memulai 
dengan common interest, proyek yang sedang dikerjakan, atau topik ringan seperti tempat 
makan mana yang enak di sekitar kantor Anda. Jangan jadikan Anda sebagai fokus 
pembicaraan. Arahkan pembicaraan itu pada rekan Anda, dan jadilah lebih terbuka serta 
peduli. 

Manfaatkan waktu sebelum rapat 

Jika Anda belum siap bergabung makan siang dengan rekan kerja Anda, mulailah dengan 
percakapan kecil diantara waktu meeting. “Gunakan meeting tak hanya untuk pekerjaan, tapi 
juga untuk membangun koneksi,” ujar McKee. “Bicarakanlah topik-topik ringan seperti acara 
TV, film, olahraga, dan lain-lain. Hal ini akan membantu Anda dekat secara personal dengan 
orang lain.” 

Jangan Berpura-Pura 

Segala yang Anda lakukan di atas harus memenuhi dua kriteria: Satu, otentik. Anda harus 
secara tulus tertarik dengan membangun hubungan dengan rekan Anda, dengan cara yang 
cocok dengan kepribadian Anda. “Begitu Anda mulai berpura-pura, orang akan segera sadar 
dan tidak akan memberikan kepercayaannya kepada Anda,” ujar McKee. “Dan jika Anda 
oportunis dan hanya melakukan itu demi diri Anda sendiri, orang juga akan segera menyadari 
hal tersebut.” 

Dua, Anda harus bisa mengatur pembicaraan secara realistis. Mulailah dengan diri sendiri. 
Hal-hal apa yang Anda bisa bicarakan dengan nyaman, dan feedback apa yang kira-kira 
Anda bisa berikan. 
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Microsoft meluncurkan Office 2016 untuk mempermudah kolaborasi dan teamwork | Foto: 
http://news.microsoft.com/2015/09/22/microsoft-releases-office-2016/ 

 

Menghadapi semakin mobile-nya para pengguna dan perubahan cara kerja mereka yang 
drastis pasca populernya layanan cloud, Selasa lalu (22/9/2015) Microsoft meluncurkan 
Office 2016. Versi ini merupakan penambahan paling baru dari Office 365: layanan Microsoft 
yang membantu para pengguna untuk melakukan teamwork. 

Satya Nadella, CEO Microsoft, menyatakan bahwa versi ini dibuat bertujuan meningkatkan 
produktivitas dalam kerja tim.“Cara kerja orang saat ini telah berubah dan itulah mengapa 
Microsoft berfokus pada peningkatan produktivitas dan proses bisnis,” paparnya. 

Office 2016 menyajikan versi baru dari Office desktop untuk Windows, seperti Word, 
PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Project, Visio, dan Access. Dengan berlangganan 
Office 365, pengguna bisa mendapatkan aplikasi yang terinstal di dalam semua perangkat 
mereka, ditambah layanan OneDrive untuk cloud storage, Skype for Business, Delve, 
Yammer, dan serangkaian fitur pengamanan untuk level perusahaan. 

“Kolaborasi menjadi cara yang efektif untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun, prosesnya 
bisa sangat kompleks dan membuat frustrasi. Hal itu seharusnya tidak terjadi,” ujar Kirk 
Koenigsbauer, corporate vice president untuk Office Client Applications and Services.  
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Fitur-fitur berikut ini akan memudahkan Anda melakukan teamwork menggunakan Office 
2016: 

-          Real-time Co-Authoring 

Pengerjaan secara bersama-sama bisa dilakukan di Microsoft Word, PowerPoint, dan 
OneNote, termasuk real-time typing yang membuat Anda bisa melihat apa yang sedang 
diedit oleh anggota tim Anda. 

-          Skype in-app integration 

Aplikasi ini memungkinkan Anda melakukan instant messaging, screen share,bahkan video 
chat di dokumen dengan anggota tim Anda. 

-          Office 365 Groups 

Untuk tetap menjamin konektivitas tim Anda, Office 365 Groups kini tersedia sebagai bagian 
dari Outlook 2016 dan di dalam aplikasi Outlook Groups di iOS, Android, dan Windows 
Phone. Office 365 Groups memungkinkan individu untuk membuat tim secara publik atau 
pribadi yang bisa men-share inbox, kalender, cloud storage untukfile kelompok, dan 
OneNote notebook untuk menjaga produktivitas tim. 

Selain tambahan di atas, Office 365 juga akan segera meluncurkan solusi untuk kolaborasi 
yang lebih baik, di antaranya: 

-          Office 365 Planner yang akan membantu Anda mengatur pekerjaan dalam tim, 
termasuk membuat perencanaan, mengorganisir dan memberikan tugas, menentukan 
tanggal deadline, dan meng-update status dengan dashboard visual dan notifikasi e-
mail. Planner ini akan tersedia di kuartal mendatang. 

-          Update untuk OneDrive for Business akan muncul di akhir bulan ini, termasuk 
fasilitas sinkronisasi untuk device Windows dan Mac. Ukuran file dan limit volume juga 
diperbesar, serta terdapat fitur untuk para pengembang. 

-          Gigjam, aplikasi kolaborasi dan teamwork yang sebelumnya merupakan aplikasi 
terpisah dari Microsoft, akan menjadi bagian Office 365 versi 2016. 



Seperti Office versi sebelumnya, Office 2016 tersedia dalam 40 bahasa dan dapat digunakan 
mulai dari Windows 7 dan versi setelahnya. Pengguna Office 365 bisa mulai mengunduh 
Office 2016 sebagai bagian dari langganan mereka. Updateotomatis akan rilis untuk 
pelanggan komersial di awal tahun depan. Office 2016 juga tersedia saat ini untuk pembelian 
PC dan Mac. 

Source: http://marketeers.com/article/alasan-microsoft-meluncurkan-office-2016.html  
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The League memungkinkan profesional muda yang sibuk untuk menemukan pasangan hidup di level 
yang sama | Foto: http://si.wsj.net/public/resources/images/BN-
HA195_thelea_G_20150218151506.jpg 

 

Tidak banyak orang yang terang-terangan mengakui ke publik bahwa mereka mencari 
pasangan dengan metode online. Namun, pemain-pemain apps pencari jodoh semakin 
banyak bermunculan. Kendati demikian, tidak semua orang puas dengan aplikasi-aplikasi 
tersebut. Aplikasi seperti Tinder awalnya digemari, namun lama-kelamaan ditinggalkan 
setelah menuai reputasi yang buruk karena tidak memberikan jaminan kecocokan atau tujuan 
yang baik pagi para penggunanya. 

Menyadari kondisi tersebut, Amanda Bradford, alumni Stanford University, meluncurkan 
sebuah aplikasi pencari pasangan yang didedikasikan khusus bagi para profesional muda 
yang sukses dan tidak memiliki waktu untuk "bermain-main" dalam pencarian pasangan 
hidup. Aplikasi tersebut ia namakan The League. 
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“Segmen dari pengguna 
The League adalah orang-
orang yang memiliki 
motivasi dalam hidup, 
sukses, dan ambisius. 
Mereka tentu terlalu sibuk 
dan tidak punya waktu 
untuk berganti-ganti teman 
kencan lima kali seminggu. 
Mereka menginginkan 
kesempatan bertemu 
dengan orang yang berada 
dalam satu level dan benar-
benar cocok,” ujar Bradford. 

Aplikasi pencari pasangan yang lain pada umumnya terlalu mudah dan tidak memiliki 
komitmen. Tidak ada profil yang jelas, tidak ada kuisioner yang menunjukkan siapa 
penggunanya dan seperti apa pasangan yang dicari. Selain itu,  tidak ada username asli 
yang memungkinkan dilakukannya background check. The League memberikan kemudahan 
bagi para profesional muda yang sibuk dan ambisius untuk mencari pasangan. 

Namun, seimbang dengan benefit yang ditawarkan, untuk masuk dan terdaftar di dalamnya 
juga perlu waktu dan perjuangan Dengan tagline “Date, intelligently”, The League diluncurkan 
awal tahun ini di New York dan San Francisco. Dalam waktu singkat, aplikasi ini kemudian 
terkenal dengan metode seleksinya yang ketat danwaiting list yang panjang. 

Jika tidak ingin menunggu di waiting list, Anda harus memiliki teman yang terlebih dahulu 
terdaftar dan memberikan Anda VIP pass. Pengguna The League sangat terbatas pada 
profesional muda yang memiliki latar belakang pendidikan yang bagus dan rekam jejak karier 
yang gemilang. Menyeleksi pengguna berdasarkan halaman Facebook dan LinkedIn yang 
mereka miliki, The League hanya memilih orang-orang yang menunjukkan kecerdasan, 
motivasi dan ambisi yang tinggi, serta visi dan misi yang jelas dalam hidup. 

Jika Anda sudah berada di urutan pengguna The League, Anda hanya akan diberikan lima 
rekomendasi atau match setiap harinya yang bisa Anda pilih atau abaikan. Namun, tidak 
seperti aplikasi yang lain, setiap match memiliki tanggal kadaluarsa. Jika Anda tidak 
merespons dalam tiga minggu, match Anda akan menghilang. 

Para pengguna tentu saja bisa melakukan pengaturan untuk preferensi matchmereka. Janji 
dari The League adalah Anda hanya akan dicocokkan dengan pengguna lain yang sesuai 
dengan kriteria-kriteria yang sangat spesifik, begitu pula sebaliknya. Kriteria tersebut meliputi 
gender, usia, tinggi badan, jarak, pendidikan, dan etnis. Saat Anda match dengan pengguna 
lain, Anda bisa memutuskan untuk melanjutkan pada interaksi dengan orang tersebut atau 
tidak. 

“Tujuan dari The League adalah untuk menciptakan power couple yang memiliki perspektif 
yang sama, ritme yang sama, dan visi yang sama dalam hidup,” ujar Bradford. 

Aplikasi The League saat ini baru tersedia untuk sistem operasi iOS dan baru bisa digunakan 
di New York dan San Francisco. Jika aplikasi ini masuk ke Indonesia, apakah Anda akan 
tertarik untuk menggunakannya? 

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/03031/league_3031343b.jpg
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Sail Tomini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah. Cukupkah? | Foto: Dok. 
Marketeers 

 

Dalam buku Commercial Nationalism, Volvic dan Andrejevic menyatakan bahwa 
upaya nation branding adalah sebuah alat politik yang kuat, terutama bagi negara yang 
masih berkembang untuk memperkuat posisi ekonomi, atau untuk menghadapi kekuatan 
ekonomi, finansial, dan militer negara-negara superpower. Ditegaskan pula oleh Simon 
Anholt, pakar nation branding, bahwa takdir sebuah negara tidak hanya bergantung pada 
hubungannya dengan negara lain, tapi juga dengan publik secara 
global. Superpower sesungguhnya adalah opini masyarakat global, sehingga berbagai 
upaya harus dilakukan untuk menghadapi kekuatan tersebut. 

Berkaca dari paradigma tersebut, Indonesia dengan potensi wisata yang dimilikinya kini 
sedang berupaya untuk melakukan branding, khususnya sebagai negara kepulauan dengan 
potensi maritim yang terbesar di dunia. Upaya ini salah satunya ditunjukkan dengan 
penyelenggaraan Sail Indonesia ketujuh di Teluk Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, 
Sulawesi Tengah. Diselenggarakan pada pertengahan September 2015, Sail Tomini (14-
19/09) menandai fokus pemerintah pada wisata bahari sebagai prioritas strategis yang 
dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Dengan garis pantai terpanjang kedua 
di dunia dan berada di dalam areacoral triangle, tentu Indonesia memiliki potensi di bidang 
bahari, khususnya bagi sektor pariwisata, sehingga Sail ini secara tahunan menjadi agenda 
yang tak boleh terlewatkan. 

Sail Tomini: Dari Perbaikan Infrastruktur Menuju Opini Global 
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Dilaksanakan untuk yang ketujuh kalinya, provinsi-provinsi di Indonesia berlomba-lomba 
mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah penyelenggara Sail Indonesia setiap tahunnya. 
Ini dikarenakan penyelenggaraan Sail selalu memicu pembangunan infrastruktur, kesehatan, 
pariwisata, dan ekonomi, khususnya di sektor maritim. 

Kendati awalnya ditujukan untuk mempercepat pembangunan di daerah, perhelatan sebesar 
ini perlu mendapatkan perhatian besar dari segi profesionalitas pelaksanaan dan promosi 
yang dilakukan. Dengan rangkaian kegiatan yang tidak main-main, yaitu mengundang 70 
kapal dari 11 negara untuk mengikuti parade kapal militer, Sail Tomini seharusnya melakukan 
upaya promosi yang jangkauannya lebih luas. Hal ini dinyatakan oleh Presiden Jokowi dalam 
pidato pembukaannya pada acara puncak Sail Tomini, 19 September yang lalu.  Dalam 
pidatonya, Presiden Jokowi memberikan pengarahan mengenai perhelatan Sail Indonesia 
selanjutnya. Presiden Jokowi berpesan agar pelaksanaan Sail masih memerlukan upaya 
marketing yang lebih matang agar lebih dikenal di ranah global. 

“Sail Tomini ini jika dilihat dari pantai dan lautnya, sangat indah. Tetapi ini perlu 
dimarketingkan. Perlu dipasarkan setahun atau dua tahun sebelumnya, sehingga semua 
orang sampai mancanegara tahu,” pesan Jokowi dalam sambutannya. “Kegiatan ini harus 
dipromosikan di seluruh surat kabar dan TV, dan tidak hanya di dalam negeri. Gunakan 
juga social media sehingga sebelum hari-H ratusan juta orang sudah tahu bahwa akan ada 
Sail.” 

Promosi lebih luas juga diharapkan karena pada perhelatan ini hadir pula para duta besar 
dan atase-atase militer dari 42 negara. Meski dilaksanakan di daerah, penyelenggaraan Sail 
Indonesia seharusnya tidak hanya dimanfaatkan untuk percepatan infrastruktur dan 
pengenalan destinasi wisata, tapi juga untuk menjadi branding Indonesia sebagai negara 
maritim di mata dunia. 



 

  

Menjadi Sail Berskala Global: Siapkah? 

Masih dalam pembukaan Sail Tomini, Presiden Jokowi bertanya pada salah satu penari 
tradisional disana mengenai persiapan yang mereka lakukan. Dari percakapan yang diwarnai 
tawa tersebut, Presiden Jokowi memuji berjalan baiknya pelaksanaan event serta atraksi 
budaya yang memikat. Namun beliau berpesan agar untuk Sail selanjutnya (yang akan 
diadakan di Kepulauan Karimata, Kalimantan Barat), persiapan dilakukan lebih matang agar 
pelaksanaan yang disajikan lebih sempurna. 

 

“Untuk persiapan sail-sail mendatang, waktu 1 tahun itu tidak cukup. Kalau perlu dari 3 tahun 
sebelumnya sudah ditentukan, sehingga persiapan bisa dilakukan lebih lama dan hasilnya 
lebih sempurna,” ujar Presiden Jokowi. 

Dengan rangkaian acara yang mengedepankan potensi wisata maritim dan hadirnya para 
duta besar dari berbagai negara, Sail Tomini sebagai bagian dari Sail Indonesia masih 
memerlukan persiapan yang lebih matang dan promosi yang lebih luas untuk ikut 
berkontribusi dalam upaya branding Indonesia sebagai negara maritim, serta untuk turut 
serta menarik para wisatawan mancanegara. 



Meski masih tampak terpisah-pisah, upaya marketing event sebagai bagian dari branding 
Indonesia memang harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk 
kesiapan daerah. Senada dengan hal tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam 
Rapat Kerja Kementerian Luar Negeri menyatakan pula bahwa yang saat ini sedang 
dilaksanakan adalah diplomasi yang membumi, yaitu diplomasi yang mengedepankan 
kepentingan rakyat, bermanfaat dan terkoneksi dengan kebutuhan rakyat. 

Menjadi Sail berskala global yang mampu mencitrakan Indonesia di mata dunia bukanlah hal 
yang mudah. Namun perhelatan-perhelatan ini bisa menjadi langkah awal bagi Indonesia 
untuk membrandingkan diri di mata global sebagai negara maritim yang terpandang dan 
disegani di mata publik seluruh dunia. Bagaimana menurut Anda? 
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Tengah Jalan 
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Dalam BUMN Marketeers Club Bandung, didiskusikan mengenai relevan atau tidaknya strategi 
marketing dengan UKM di Indonesia. | Foto: Reporter 

 

Di tengah situasi yang sedang sulit seperti saat ini, harus tetap ada sektor yang cukup kuat 
untuk menyangga keberlangsungan perekonomian. Pada saat perusahaan-perusahaan 
konglomerasi ketar-ketir karena adanya krisis, sektor UKM dinilai sebagai sektor yang cukup 
stabil. 

“Usaha Kecil Menengah atau UKM yang digadang-gadangkan tangguh meski skalanya kecil, 
merupakan sektor yang menjadi harapan semua pihak agar roda ekonomi tetap berjalan. 
Sektor UKM kini semakin banyak dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar termasuk BUMN 
untuk dibina dan dikembangkan,” ujar Rai Falihah, Branch Head MarkPlus Bandung, dalam 
forum BUMN Marketeers Club bertema "Marketing for UKM" di MarkPlus Campus Bandung, 
Kamis (3/9/2015). 

Forum ini mengatakan banyak orang masih salah mengartikan marketing hanya sebatas 
promosi. Kini, 65% konsumen malah sudah merasa sangat dibombardir oleh terlalu 
banyaknya iklan yang mengganggu di berbagai media konvensional, seperti televisi atau 
media cetak. Selain itu, iklan juga menelan banyak biaya, sehingga tidak cocok digunakan 
untuk perusahaan-perusahaan kecil yang baru berkembang. 

Padahal kenyataannya, konsep dan proses marketing jauh lebih luas dari itu. Marketing 
bukan hanya promosi dan penjualan, tapi juga merupakan strategi dari bisnis itu sendiri. 
Sehingga, UKM yang berskala sangat kecil pun bisa mengaplikasikan konsep UKM ini 
dengan caranya sendiri. Inilah yang harus diketahui UKM-UKM dan perusahaan-perusahaan 
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besar yang melakukan pembinaan terhadap UKM agar setiap langkah yang diambil menjadi 
lebih terarah. 

Agar langkah-langkahnya mudah diikuti, terdapat roadmap yang bisa dijadikan panduan bagi 
UKM untuk menciptakan strategi yang efektif, tidak menghambur-hamburkan sumber daya, 
dan tepat sasaran. 

Sebuah UKM bisa memulai dengan 4C: Change, Customer, Competitor, danCompany. 
Melihat perubahan atau change dari tren di pasar dalam berbagai aspek diperlukan agar 
produk tetap relevan. Pelaku UKM  juga harus mempertimbangkananxiety and desire 
customer, serta kompetitor-kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama. Setelah 
ketiganya diketahui, maka kita bisa bergerak ke companyuntuk mulai menyesuaikan 
perusahaan dengan perubahan, customer, dan kompetitor dengan menggunakan skema 
TOWS (Threat, Opportunity, Weakness, and Strength). 

Setelah itu, barulah beranjak ke strategi inti yaitu PDB, yang terdiri dari Positioning-
Differentiation-Branding. Positioning sendiri diartikan bagaimana sebuah produk 
dipersepsikan di mata konsumen. Differentiation adalah hal yang membuat produk unik 
dan stand-out dibandingkan dengan kompetitor. Sedangkan branding adalah identitas dan 
janji yang disampaikan oleh produk itu sendiri. 

Jika strategi inti sudah dibuat, kita bisa bergerak ke masing-masing elemennya dan membuat 
strategi sekaligus taktik untuk langkah-langkah yang lebih terarah. Pertama, kita akan 
melakukan STP atau Segmentation, Targeting, dan Positioning. STP ini digunakan untuk 
memilih pasar mana yang akan dijadikan target, seberapa besar pasarnya, dan persepsi 
seperti apa yang diinginkan dari pasar tersebut. 

Kedua, pelaku UKM masuk ke taktik yang terdiri dari Differentiation, Marketing Mix, 
dan Selling. Fungsinya adalah untuk memenangkan market share. Differentiationadalah 
memunculkan keunikan dari produk Anda, Marketing Mix terdiri dari Product, Price, 
Promotion, Place, Partisipant, Process , dan Physical Evidence, kemudianSelling atau 
penjualan itu sendiri. Langkah ketiga adalah memenangkan ketertarikan di dalam hati 
konsumen dengan Brand, Service, dan Process. Ketiga hal ini memberikan kesan yang 
mendalam sehingga customer akan terus-menerus melakukan repurchase. 

Namun, di zaman yang serba connect seperti sekarang, repurchase tidak menjadi 
perhentian terakhir. Harus ada percakapan yang diciptakan di 
antara customersehingga advocacy bisa terjadi. “Meski terlihat rumit, strategi ini sedikit 
banyak telah diterapkan oleh UKM-UKM di Bandung. Bahkan, seringkali tanpa disadari,” 
tambah Rai lagi. 

Ia memberikan contoh, seorang pedagang cilok di Bandung sudah mengerti bagaimana cara 
segmentasi dan strategi pricing. Alih-alih memilih halaman minimarket sebagai tempat 
berjualan, ia mentarget anak sekolah yang lebih konsumtif. Dalam sehari, ia mangkal di dua 
tempat, sekolah negeri yang sederhana dan sekolah swasta yang mahal. Tentu 
dengan pricing yang berbeda. 

Cerita yang lain lagi datang dari dua keripik legendaris asal Bandung, Maicih dan Karuhun. 
Keduanya memiliki tempat yang berbeda untuk pemasaran, karena mereka memiliki target 
pasar masing-masing. Ini menunjukkan bahwa segmentasi tidak serumit kelihatannya 
dan roadmap strategi marketing bagi UKM sangat bisa diaplikasikan. 
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Setelah merambah ke berbagai penjuru dunia, Airbnb memutuskan untuk memilih pasar Tiongkok 
yang ketat sebagai target selanjutnya. | Foto : http://www.newyork.com/articles/wp-
content/uploads/2013/12/airbnb_450.jpg 

 

Sudah menjadi kebenaran umum bahwa Tiongkok merupakan pasar raksasa, namun 
memberikan ruang gerak amat terbatas bagi perusahaan-perusahaan asing yang hendak 
melakukan ekspansi.  Pemerintah Tiongkok sangat ketat dan seringkali takut tidak bisa 
mengontrol situs-situs asing. Lengkap dengan berbagai sensor dan aturan. Tiongkok bahkan 
tidak membuka pintu bagi Twitter dan Facebook untuk menancapkan kuku-kukunya disana. 

Namun, mungkin hal ini akan berubah. Airbnb, situs yang menghubungkan antara tamu dan 
orang yang menyewakan kamar bahkan rumah, kini sedang menjajaki kerjasama untuk 
penetrasi ke pasar Tiongkok. Baru-baru ini, Airbnb mengumumkan kerjasamanya dengan 
sebuah perusahaan investasi dari Tiongkok, China Broadband Capital dan Sequoia China 
untuk melakukan ekspansi ke Negeri Tirai Bambu ini.   

Ekspansi ini bukan dilakukan serta-merta karena Tiongkok memiliki populasi berlimpah. 
Dalam statemen di blognya, Airbnb menyatakan bahwa booking outbound wisatawan 
Tiongkok naik 700 persen di tahun ini. Kenaikan ini menjadikan Tiongkok pasar terbesar bagi 
Airbnb untuk customer yang melakukan booking outbound dari Tiongkok untuk berwisata di 
negara lain. 

Gagasan dasar dari ekspansi ini berawal dari keinginan Airbnb untuk bisa menciptakan 
platform yang lebih merangkul nilai-nilai lokal di Tiongkok. China Broadband Capital dan 
Sequoia China juga turut melancarkan proses ekspansi untuk meningkatkan eksistensi 
Airbnb di negara ini. Tidak tanggung-tanggung, Airbnb juga akan mencari CEO di sana untuk 
operasional dan merekrut tim lokal. Strategi ini juga dilakukan sebelumnya oleh situs jejaring 
sosial LinkedIn yang bekerjasama dengan dua venture capital tersebut. LinkedIn juga 
mempekerjakan pimpinan yang terpisah secara khusus untuk operasional di pasar Tiongkok. 
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Meski masih belum jelas hambatan macam apa yang akan dihadapi oleh Airbnb, sudah 
dipastikan bahwa hukum di Tiongkok mengharuskan semua perusahaan yang masuk untuk 
menyimpan seluruh data customer di dalam negeri. Ini berarti pemerintah Tiongkok diberikan 
akses pada data tersebut, tak hanya turis domestik, tapi juga turis Tiongkok yang melakukan 
wisata outbound. 

Kendati dihadapkan pada berbagai rintangan, Brian Chesky, CEO dan CO-Founder Airbnb 
telah memutuskan untuk menjajaki penetrasi ke pasar Tiongkok. Wisatawan dari negara ini 
termasuk top spender global sejak tahun 2012. Ekspansi ke China akan memberikan 
kesempatan bagi Airbnb untuk menghasilkan revenue dari wisata domestik, tak hanya dari 
wisata outbound seperti yang selama ini dilakukan. 

Jika Airbnb berhasil masuk ke pasar Tiongkok, maka ia akan bersaing dengan Tujia, situs 
serupa Airbnb yang bernilai lebih dari 1 juta US dollar dan memiliki akses ke ratusan ribu 
properti di seluruh dataran Tiongkok. Bahkan, lebih maju selangkah dibanding Airbnb, Tujia 
juga menyediakan layanan seperti jasa kebersihan dan manajemen properti. 

Namun, bukan berarti Airbnb akan menyediakan jasa yang serupa. Hingga kini masih belum 
pasti apakah Airbnb akan menandingi Tujia atau tetap bermain dengan strateginya sendiri. 
Sebelum berangkat ke sana, Airbnb tentu harus terlebih dahulu menaklukkan restriksi dari 
pemerintah Tiongkok yang ketat. 

Dengan penduduk dua milliar jiwa dan potensi wisatawan yang naik hingga tujuh kali lipat, 
tentu pasar Tiongkok sangat menggoda untuk disasar. Namun, sanggupkah Airbnb 
mempertahankan diri dan menaklukkan berbagai limit yang diterapkan negara itu? Kita 
tunggu saja. 
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Oreo Thins akan menyasar pasar orang dewasa yang lebih peduli pada kesehatan | Sumber Foto : 
http://onwardstate.com 

 

Sebagai merek biskuit yang dikenal adiktif dengan cita rasa yang unik, Oreo tengah menjajaki 
peluang baru. Di tengah pasar negara asalnya, Amerika Serikat, yang semakin sadar akan 
pentingnya kesehatan dan kontrol asupan kalori, Oreo yang notabene makanan manis 
berglukosa tinggi meluncurkan inovasi yang memenuhi permintaan pasar. 

Oreo Thins dipersiapkan meluncur di Amerika Serikat sebagai jawaban atas pertanyaan 
penggemar Oreo yang terkena adiksi, tapi tidak mau menabung terlalu banyak kalori. 

Mondelez International, Inc., produsen Oreo, mengeluarkan pernyataan bahwa Oreo akan 
menjadi snack yang ‘sophisticated’ untuk pasar orang dewasa yang tidak bisa diputar-dijilat-
dicelupkan seperti Oreo yang selama ini dikenal masyarakat. Mulai minggu depan, biskuit ini 
akan diluncurkan sebagai varian baru di antara varian Oreo lainnya. Biskuit ini akan 
berbentuk seperti oreo biasa dengan rasio biskuit dan krim yang sama, namun lebih tipis. 
Empat dari Oreo Thins akan memiliki 140 kalori, lebih kecil dibandingkan tiga Oreo reguler 
yang mengandung 160 kalori. 

Karena ini ditujukan untuk pasar orang dewasa, Oreo Thins tidak akan cocok untuk diputar, 
dijilat, dan dicelupkan pada susu seperti Oreo reguler. Perbedaan ini dilihat agak berisiko, 
karena sekitar setengah dari konsumen Oreo merupakan orang dewasa. 

“Kalau orang mau melakukan hal yang serupa dengan Oreo Thins, tentu bisa. Tapi 
sensasinya mungkin akan sedikit berbeda. Oreo regular itu bisa diumpamakan 
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seperti pancake, sedangkan Oreo Thins itu seperti crepes," ujar Janda Lukin, Direktur Senior 
Mondelez International seperti dikutip dari SunHerald. 

Meski memiliki bentuk yang lebih tipis, bukan berarti Oreo Thins bisa dikonsumsi sebagai 
biskuit diet. Tapi, embel-embel “Thin” ini bisa menarik konsumen yang masih ingin 
mengontrol berat badannya tanpa dilabeli stigma sebagai produk diet. 

Meski Oreo original diluncurkan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1912, Amerika 
Serikat bukan negara pertama yang merasakan biskuit kurus ini. Versi kurus dari Oreo 
pertama kali diperkenalkan di Tiongkok tahun lalu untuk mengatasi penjualan Oreo yang 
menurun di sana. 

Lukin mengatakan, biskuit yang lebih tipis bisa merangkul kembali konsumen yang pergi di 
Tiongkok, atau setidaknya merangkul pasar perempuan yang tidak mau mengkonsumsi 
sesuatu yang kadar gulanya terlalu banyak. Di delapan bulan pertama, Oreo Thins 
menghasilkan pendapatan sebanyak US$ 40 juta. 

CEO Mondelez Irene Rosenfield mengatakan kesuksesan yang dialami Oreo di Tiongkok 
menjadi pertanda bahwa biskuit ini bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Oreo Thins akan 
dipasarkan di Amerika Serikat pada 13 Juli 2015, dengan harga yang sama seperti Oreo 
regular. 

Dengan tren hidup sehat yang juga menjamur di Indonesia, kira-kira kapan Oreo Thins tiba 
dan mewarnai rak-rak snack di tanah air? Mari kita tunggu.  
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