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PRAKATA 

 

Selama saya berkecimpung dalam dunia periklanan,  yang paling susah adalah 

mencari copywriter.  Apalagi copywriter yang handal!  Bayangkan, sekali membuka 

lowongan untuk copywriter dan art director, maka lamaran yang masuk bisa 2:13!  

Hanya sedikit yang melamar jadi copywriter.  Padahal, dari segi gaji, pekerjaan dan 

kemungkinan karir, masih lebih menjanjikan untuk copywriter!  Kenapa?  Saya rasa 

bukan karena orang ngga mau jadi copywriter, tapi lebih kepada ‘tidak tahu’ apa dan 

bagaimana sih menjadi copywriter itu?  Nah, buku ini akan menjawab pertanyaan tsb.  

Buku ini juga akan membuka wawasan anda tentang hal-hal yang bersangkutan dengan 

copywrtiting, seperti… 

Tahukah anda, copywriter lebih cepat karirnya ? 

Tahukah anda, copywriter bergaji lebih baik ?  

Tahukah anda, copywriter bekerja lebih ringan ? 

Tahukah anda, copywriter bekerja lebih fun ?  

Tahukah anda, copywriter bekerja lebih fleksibel ?  

Tahukah anda, copywriter bekerja lebih santai?  

 Selain itu, buku ini juga akan memberi tips dan rambu-rambu, bagaimanakah 

caranya supaya seorang copywriter bisa berkembang menjadi a good copywriter, dan 

bahkan menjadi an award-winning writer! 

 Dalam buku ini saya juga menghimpun pengalaman rekan-rekan saya para penulis 

naskah senior dalam masalah penciptaan award winning ads… 

 Kiranya buku ini bisa berguna, baik bagi mereka yang tertarik untuk memasuki 

dunia penulisan iklan, maupun bagi mereka yang sudah berkecimpung dalam dunia 

periklanan namun haus untuk menimba ilmu serta pengalaman dari para seniornya.   

Untuk semua teman yang telah memberi urun rembug dalam naskah ini, thank you guys!  

Mudah-mudahan bisa terus berkarya, mengembangkan diri dan eksis! 
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Saya kira saat ini masih sangat sedikit ( atau bahkan belum ada?) buku mengenai 

periklanan yang ditulis oleh praktisi periklanan Indonesia, yang tentunya mengerti betul 

seluk-beluk dunia periklanan di Indonesia.  Referensi para praktisi saat ini adalah buku-

buku dari luar negeri yang kadangakala sulit diaplikiasikan di negeri unik ini.   

 Harapan saya, dengan terbitnya buku ini akan memacu dan memberi semangat 

bagi rekan-rekan se-profesi untuk juga menuliskan pengetahuan yang mereka miliki 

sehingga menjadi manfaat bagi sesamanya.  Hei, bukankah nilai hidup seseorang itu 

diukur dari manfaatnya untuk sesama? 

 Oh ya, bahasa yang saya gunakan dalam buku ini bukan bahasa Indonesia baku, 

melainkan bahasa Indo-english yang lazim digunakan dalam dunia periklanan.  Kenapa?  

Supaya simple aja, ngga repot mikirin terjemahanya a creative brief dll.  Lagipula, 

supaya pembaca juga familiar dengan bahasa dunia persilatan…eh.. dunia periklanan!  

Bravo. 

 

Nunu 
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MODAL AWAL: 

WORDING POWER, CONCEPTUAL THINKING, IDEAS 

 

Apa sih yang dibutuhin seseorang untuk menjadi copywriter?  Apakah harus jago 

nulis? Sekolah apa yang mesti diambil?  Itulah pertanyaan terbanyak yang sering saya 

terima dari berbagai kalangan.  Dan jawabanya bukanlah sesuatu yang sederhana, karena 

saya yakin setiap perusahaan dan atau setiap creative director (CD) memiliki kriterianya 

sendiri.  Namun setidaknya, saya akan informasikan criteria saya dan beberapa teman 

saya yang tersebar di beberapa perusahaan seperti Grey, Bates, Lowe, Fortune, Hakuhodo 

dll. 

 Copywriter itu lebih kaya penulis skrip film. Dia harus melebur dan tersembunyi 

di balik karakter brand yang dia handle. Jadi waktu dia nanganin motor Honda, (dari gaya 

tulisan) berasa banget personality-nya Honda, bukan gayanya sang writer. Ketika dia 

handle Rinso, terasa Rinso personality-nya bukan karakter si writer. Agak-agak mimpi 

buruk deh buat gue kalo muncul komentar “Copynya/iklannya elo bangets!” (Leila, 

Fortune, Group Head) 

 

Menurut Laura, pemilik Jejak Advertising dan ex creative director di Greyworldwide, 

copywriter yang baik haruslah memiliki rasa ingin tahu yang besar, tidak bosan belajar 

dan selalu memperluas wawasan dan mengisi otaknya dengan hal-hal baru, Punya hati 

yang besar dan lapang untuk menerima kritik. Punya spirit pantang menyerah serta bisa 

bekerja sama dalam team. 

 

 Untuk menjaring seorang copywriter yang baik, biasanya seorang CD melihat 3 

hal dalam diri seorang writer, yakni kekuatan kata-kata (kemampuan dia dalam copy 

crafting), kemampuan berfikir konsep, dan kreativitasnya dalam melempar dan atau 

mencari ide. 
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WORDING POWER 

 

Apakah anda tipe orang yang suka bermain kata-kata? Membuat singkatan unik, 

puisi, menulis diary, fiksi dan syair lagu?  Kalau ya, anda sudah punya satu modal dasar 

jadi copywriter!  Wording power ini salah satu modal dasar yang sulit dipelajari, karena 

sangat tergantung pada bakat alam.  Teruslah asah bakat tsb. dengan aktif membaca dan 

menulis, karena anda sangat beruntung!  Anda akan memiliki karir yang berkembang 

lebih pesat dibanding sesama writer dengan kemampuan yang pas-pas an.  Anda akan 

dikenang dengan kata-kata indah yang mungkin menasional (bahkan mengglobal).  

Contoh karya copywriter dengan wording power yang menonjol adalah:  

Terus terang Philips terang terus 

Pria punya selera 

If the land weren’t so wild, would the man be so free?   

Just do it 

Salah seorang copywriter dari tipe ini adalah Jokolelono, yang juga seorang penulis buku 

cerita anak (wawancara dg jokolelono-Grey?) 

 Namun bila anda bukanlah orang yang memiliki keahlian untuk merangkai kata-

kata indah nan puitis, melainkan hanya bisa menulis ala kadarnya seperti menulis surat, 

apakah anda tidak bisa menjadi seorang copywriter?   Salah! Anda tetap bisa 

mewujudkan impian menjadi copywriter asal anda berusaha lebih keras, dengan 

meningkatkan kemampuan di bidang conceptual thinking dan creative thinking (lihat 

bahasan berikutnya). 

 Dalam sejarah karir saya, malah lebih banyak copywriter dengan wording power 

yang biasa saja (itu sebabnya mereka tidak menjadi penulis puisi terkenal, bukan?).  

Namun tetap mampu eksis dan bahkan memiliki karir yang cukup baik.  That’s the 

beauty of advertising!  Setiap orang memiliki kesempatan, asalkan mereka mau belajar 

dan mau berjuang! 
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CONCEPTUAL THINKING 

 

 Kemampuan berfikir secara konsep adalah sesuatu yang definitely bisa dipelajari.  

All you have to do is learn, watch, & practice!  Saya akan share how to develop concept 

dalam bahasan berikut.  Namun bila anda sangat ingin menjadi seorang copywriter 

dengan daya conceptual thinking yang baik, anda bisa memulainya dengan membaca, 

melihat serta memperhatikan iklan-iklan yang memenangkan penghargaan.    

 Ajang penghargaan iklan biasanya dibuat oleh orang periklanan sendiri, untuk 

menghargai serta memacu kreativitas insan periklanan, selain guna meningkatkan standar 

penciptaan bagi dunia periklanan itu sendiri.  Ajang penghargaan yang dikenal di 

Indonesia antara lain: 

Citra Pariwara (bersifat nasional) 

Cannes Advertising Festival (Internasional) 

New York Festival (Internasional) 

Clio Award (Internasional) 

The One Show (Internasional) 

Dan masih banyak lagi ajang serupa di belahan bumi lain, baik yang bersifat terbuka 

maupun tertutup (khusus diadakan bagi anggota grup, seperti The Golden Tree Award 

dari Lintas Asia- Pacific); baik yangberskala nasional, regional, maupun internasional, 

bahkan berskala kedaerahan.  Coba simak akhir-akhir ini ada ajang penghargaan dari 

Yogyakarta yang bernama Pinasthika Award. 

 Biasanya, ajang demikian memiliki buku dan CD kompilasi karya para pemenang.  

Dari sana lah kita bisa belajar, seperti apakah iklan yang dianggap baik itu.  Karena 

biasanya, para juri lomba akan memberi bobot ‘nilai konsep’ sekitar 40% dari sebuah 

iklan yang diperlombakan.    
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CREATIVITY/IDEAS 

 

 Seorang copywriter akan dianggap baik dan memiliki added value yang tinggi 

apabila ia memiliki banyak ide yang segar, menarik dan unik.  Hal ini karena  dalam 

bidang periklanan, para pemainnya percaya bahwa mereka berada dalam bisnis ‘menjual 

ide’.  Karena itulah kemampuan untuk melempar ide, dan atau mengembangkan ide 

menjadi penting.  Namun jangan takut, apabila anda tidak dilahirkan menjadi jenius 

dalam kreativitas pun, anda bisa belajar untuk menjadi orang kreatif.  
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MODAL TAMBAHAN: 

TEAMWORK, ATTITUDE, PRESENTATION SKILLS 

 

 Selain modal utama tsb., ada beberapa hal yang bisa menambah nilai seorang 

copywriter bagi perusahaan.  Modal tsb. adalah kemampuanya dalam bekerja bersama-

sama sebuah tim (teamwork), kemudian attitude yang baik yang mendukung  job 

description seorang writer, serta kemampuan melakukan presentasi dengan baik 

(presentation skill). 

 Dalam suatu penilaian performance seorang writer, modal tambahan ini akan 

menjadi bobot penunjang atas penilaian modal dasar yang telah dimiliki.  Ada kalanya, 

seorang copywriter dengan modal dasar yang biasa-biasa saja tetapi karena memiliki 

modal tambahan yang sangat baik skor nya, maka ia akan tetap dipertahankan oleh 

perusahaan dengan berbagai macam pertimbangan. 

 Memang biasanya, seorang copywriter dengan modal dasar yang baik memiliki 

kelemahan di factor modal tambahan, begitu pula sebaliknya.  Nah jika anda mampu 

memiliki skor yang baik dari kedua factor tsb. maka saya berani menjamin, anda lah tipe 

copywriter yang akan diincar seluruh biro periklanan! 

 

TEAMWORK 

 

 Bila seorang copywriter memilik skor bagus dalam ketiga hal yang saya sebut 

sebagai ‘modal dasar’ menjadi copywriter yang baik tsb., namun karirnya tetap terhambat 

bisa jadi karena ia tak memiliki skor yang baik untuk factor teamworking.  Kenapa?  

Karena bekerja di periklanan adalah ibarat bermain untuk sebuah tim kesebelasan, dan 

bukan bertanding angkat besi.  Dalam permainan tim, maka kemampuan untuk 

menempatkan diri sebagai a good team player menjadi sangat penting, tak peduli sebaik 

apa pun ia bila bermain sendirian.  Seorang pemain yang brillian namun tak mempunyai 

teamworking yang baik, takkan penah direkrut oleh kesebelasan mana pun.  Begitu pula 

seorang copywriter! 
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Bila anda seorang copywriter, sehari-hari anda akan bekerja dengan seorang partner 

yakni art director.  Dengan dialah anda bersama-sama mendiskusikan pekerjaan, 

menggali ide, mengembangkan konsep dan menciptakan judul serta slogan yang cocok 

dengan gambar/ visual yang ia buat.  Bila konsep kerja tim tak dimiliki oleh salah satu 

dari keduanya, maka sulit lahir sebuah materi iklan yang bagus.   

 Art director hanyalah salah satu dari anggota tim yang harus bekerjasama dengan 

copywriter.  Masih ada account executive, yang merupakan penyambung lidah client; 

juga ada produser yang membantu memproduksi iklan, dan masih banyak lagi. Oleh 

karena itu, kemampuan untuk bekerja dengan baik dalam sebuah tim adalah merupakan 

suatu keharusan. 

 Ketika saya masih seorang copywriter senior di Lowe, ada seorang copywriter 

baru lulusan FISIP Universitas Indonesia.  Anak itu menjadi bahan pembicaraan rekan-

rekan sekantor karena ia lulus dengan predikat cum-laude, dan dalam tes IQ (system 

pengangkatan pegawai  saat itu selalu menyertakan tes IQ dan kesehatan) ia mendapat 

skor ‘jenius’.  Tak diragukan lagi, ia adalah seorang yang berkualitas tinggi untuk 

pekerjaanya.  Apalagi, pendidikan formalnya sesuai dengan bidang periklanan  Namun 

apa yang terjadi?  Ia hanya bertahan 2 minggu dalam agency!  Mengapa?  Karena tak 

seorang pun merasa nyaman bekerjasama dengan dia!  Entahlah, mungkin kaena terlalu 

jenius?  Mungkin ia lebih cocok bekerja sebagai peneliti. 

 Saya sendiri bukanlah terlahir sebagai seorang teamplayer yang baik.  Bahkan 

pernah bos saya memberikan angka yang rendah untuk poin teamwork saya.  Hal inilah 

yang kemudian memacu saya untuk belajar lebih jauh mengenai teamworking.  Banyak 

buku-buku yang tersedia di pasar mengai ‘how to be a good team player’ ini.  Saya akan 

share beberapa poin yang penting saja. Inilah 17 poin penting agar kita bisa menjadi 

seorang pemain tim yang baik… (Maxwell, 1987): 

1.  Harus memiliki sifat fleksibel: mampu beradaptasi, mau berubah demi tim, mau 

diajar, mau melayani 
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2.  Mampu berkolaborasi: mau bekerja sama, menang bersama-sama, mendukung 

sesama anggota tim, melengkapi kekurangan partner 

3.  Berkomitmen demi tim: mencurahkan seluruh daya, upaya dan keahlianya demi 

kemenangan tim, bukan kemenangan pribadi 

4. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua anggota tim, tidak mengisolasi 

diri, mampu menyelesaikan konflik dengan sesama anggota tim (tidak 

mendendam dan tidak membiarkan suatu konflik menjadi berlarut-larut).  Apa 

pun yang terjadi, selalu menjaga agar terus berkomunkasi dengan anggota tim-

nya, tidak terputus.  Bersikap terus terang, inklusif, terbuka kepada sesamanya. 

5.  Kompeten di bidangnya, selalu berusaha bekerja untuk menghasilkan karya yang 

sempurna, tidak puas dengan hasil rata-rata.  Bekerja dengan teliti, focus, 

memperhatikan detil, dan berprestasi secara konsisten 

6. Dapat diandalkan: bertanggung jawab, memiliki hasrat untuk mengerjakan hal-hal 

yang mampu mereka kerjakan, bersemangat, selalu bersedia ketika dibutuhkan, 

bisa dipercaya  

7. Disiplin: mengerjakan apa yang (sesungguhnya) tak mau anda kerjakan supaya 

dapat mengerjakan apa yang mau anda kerjakan.  Disiplin dalam fikiran (melatih 

otak agar terus berfikir), disiplin dalam perasaan (menguasai perasaan, bukan 

dikuasainya), disiplin dalam tindakan ( terus melakukan tugas walau keadaan apa 

pun) 

8. Mampu memperbesar: memberi nilai tambah bagi timnya, meningkatkan kualitas 

kerja dan keahlian rekan satu tim nya,  menghargai kerja orang lain, menghargai 

pandangan dan moral orang lain, tidak egois, mempercayai anggota tim, 

mendorong anggota tim lainnya mencapai tujuan serta cita-cita mereka 

9. Antusias: bersemangat tinggi dalam bekerja, bergembira dan mencintai 

pekerjaanya.  Antusiasme seseorang akan menambah enerji rekan satu timnya.  
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10. Bertekad tinggi: focus melakukan hal-hal yang tepat (misalnya ingin menciptakan 

iklan yang diingat sepanjang masa), saat demi saat, hari demi hari, serta menindak 

lanjutinya dengan konsisten.  

11. Sadar akan misi tim: bersikap konsisten terhadap tujuan tim, tahu ke mana tim 

menuju, membiarkan pemimpin tim memimpin, mendahulukan prestasi tim 

dibanding prestasi pribadi, melakukan apa yang perlu demi tercapainya misi tim. 

Pemain tim yang baik, melihat lebih dari sekadar detil saat ini. Mereka selalu 

sadar akan misi timnya dan bertindak untuk membantu tercapainya misi itu. 

12. Selalu mempersiapkan diri dengan baik untuk memenangkan pertandingan: sebab 

persiapan dapat membedakan antara menang dan kalah.  Setiap hari selalu 

mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan baru.  Termasuk dalam hal 

ini mempersiapkan kesehatan, stamina dan vitalitas kerja yang baik untuk 

mendukung tim. 

13. Pandai membina hubungan: pandai membawa diri, menghargai orang lain, mau 

melewatkan waktu bersama untuk berbagi pengalaman, mempercayai orang lain, 

bersikap timbal baik (mau memberi dan menerima), mengedepankan win-win 

solution (sama-sama senang), mau memuji dengan tulus, menganggap orang lain 

sama pentingnya tanpa peduli jabatan orang tsb., bisa membuat orang lain merasa 

istimewa   

14. Mau memperbaiki diri: selalu berupaya untuk memperoleh kesempurnaan, 

meskipun itu tak mungkin.  Senang belajar, mau merencanakan kemajuan karir 

dan prestasinya 

15. Tidak mementingkan diri sendiri, sebab dalam kerja tim tak ada yang no 1: 

bersikap murah hati,lebih banyak mempromosikan orang lain ketimbang diri 

sendiri. 

16. Berorientasi pada solusi: bertekad untuk mencari solusi dari setiap masalah yang 

timbul, sebab semua masalah pasti dapat dipecahkan.   
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17.  Ulet, tidak mudah menyerah: berupaya dengan tekad penuh, dengan 

mengerahkan semua yang dimiliki, dan hanya berhenti ketika pekerjaan tuntas, 

bukan karena lelah atau putus asa. 

Bila anda mampu menerapkan ke 17 poin di atas, mungkin hanya sebentar anda 

akan berada di  posisi copywriter, sebab dengan segera anda bisa mendapatkan 

promosi!!  Hal ini karena di mana pun, dalam hampir setiap organisasi, 

dibutuhkan the good team player… 
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WORKING ATTITUDE 

 

 Entah seberapa baik pun anda, tak seorang pun menyukai pribadi dengan attitude 

yang buruk: datang terlambat namun pulang cepat, mangkir kerja tanpa khabar, 

menghilang ketika dibutuhkan, selalu menyalahkan orang lain ketika timbul masalah, dll. 

 Sayangnya, dalam sejarah karir saya, banyak sekali orang seperti ini.  Entahlah.  

Mungkin karena orang kreatif itu berdarah seni?  Dan orang seni biasanya tidak disiplin?  

Apa pun alasanya, semua itu pada akhirnya hanya akan merugikan diri kita sendiri. 

 Bekerja di periklanan memang unik.  Dunia periklanan bisa dibilang dunia yang 

memadukan antara seni dan bisnis dalam takaran yang seimbang: setengah seni, setengah 

bisnis.  Kalau meminjam kalimat teman saya Nala Rinaldo: orang iklan itu kan seniman 

perek! Begitu pendapatnya.  Dia sendiri adalah lulusan seni rupa ITB yang 

berpenampilan dan berperilaku unik. 

 Menurut saya, orang bekerja di dunia periklanan idealnya memiliki perpaduan 

yang berimbang antara darah seni dan alur fikiran logis.  Saya percaya banyak seniman 

yang bisa menghasilkan karya fantastis bila mendapatkan waktu, suasana, mood dan 

tempat yang sesuai dengan keinginan.  Namun di dunia periklanan, kita dituntut untuk 

menghasilkan karya seni yang bagus setiap waktu, dengan dibatasi oleh mandatory-

mandatory  tertentu, dan sama sekali tak boleh mengandalkan datangnya mood.  

Mengerikan?  Atau menantang?  ☺ 

 Sisi bisnis dari dunia periklanan lah yang  tidak memungkinkan kita untuk 

mengandalkan mood, atau meminta waktu lebih.  Juga tak mungkin bagi kita untuk 

berimprovisasi, mengingat segala strategi dan batasan sudah dicanangkan oleh client 

service.  Oleh karena itu, seorang pekerja iklan dituntut untuk memiliki working attitude 

yang baik yang bisa menunjang keharmonisan kerja tim. Seorang copywriter yang baik 

harus mampu menghasilkan karya yang indah pada tenggat waktu yang diberikan!  Itulah 

attitude yang diperlukan.. 

 

 



 

 

@2007, How to Become a Good Copywriter ~ http://copywritingskill.com  16

 

PRESENTATION SKILLS 

 

 Kemampuan untuk mempresentasikan ide, juga merupakan nilai tambah bagi 

seorang copywriter.  Kenapa?  Simak komentar salah satu client saya, yakni Bp Donny 

dari PT Dharmala Intiland ini: kalau seseorang berhasil meyakinkan saya untuk membeli 

idenya, berarti ia juga bisa meyakinkan pelanggan saya untuk membeli produk saya.  

Itulah gunanya presentasi yang baik.  Bukan saja ide yang brilliant, namun juga 

presentasi yang brilliant yang dicari client. 

 Kenyataanya, banyak ide-ide hebat yang lahir di dalam biro iklan yang hanya 

berakhir di keranjang sampah, sebab kegagalan dalam menjual ide (presentasi).  Karena 

itulah, ketika saya masih menjadi seorang copywriter junior, perusahaan memberi saya 

fasilitas untuk mengikuti  presentation skills workshop yang  salah satu pembicaranya 

adalah Tony, General Manager Lintas Asia-Pacific pada waktu itu.  Berikut beberapa tips 

melakukan presentasi yang baik: 

1. Kuasai materi presentasi dengan sebaik-baiknya 

2. Yakinlah terhadap apa yang anda presentasikan 

3. Berbicara dengan suara lantang yang mampu memenuhi ruangan 

4. Berbicara dengan pronounce yang jelas, intonasi yang menarik (tidak monoton) 

dan jangan terlalu cepat 

5. Gunakan kalimat pembuka yang menarik perhatian 

6. Gunakan bantuan humor dan atau cerita menarik lain 

7. Jangan hanya bicara, sesekali gunakan nyanyian atau keheningan sebagai selingan 

8. Lemparkan pertanyaan, libatkan audience dengan materi presentasi anda 

9. Lakukan eye contact dengan seluruh audience 

10. Jangan berdiri statis di satu tempat saja, tapi cobalah berjalan mengelilingi 

audience supaya tidak membosankan (bila jumlah audience anda banyak) 
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11. Bila menggunakan slide, munculkan caption yang tengah menjadi topic saja, 

tutupi yang lain, supaya konsentrasi audience tidak mengarah ke layar; melainkan 

pada anda sebagai pembicara 

12. Desain lah slide show anda dengan gambar dan atau warna yang menarik 

13. Gunakan laser pointer sebagai alat bantu 

14. Selama presentasi, jangan me-mati hidupkan overhead (slide projector) karena 

akan mengganggu audience 
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HOW TO DEVELOP CONCEPT 

 

 Saat pertama kali saya belajar menulis naskah iklan, saya belum tahu apa itu 

konsep (padahal saat itu saya sudah bekerja di sebuah biro iklan kecil!).  Yang saya 

lakukan ketika itu hanyalah menulis script, dengan meniru iklan lain yang pernah saya 

lihat dan dengar dari media massa.  Menggelikan? Begitu lah…(lucunya, saya merasa 

ngga sendirian ☺) 

 Baru setelah bekerja di Lintas, saya diajarkan tentang concept development and 

how to develop concept.  Maklum pada saat itu (th 1990) dunia periklanan masih bisa 

dibilang baru di Indonesia.  Tak ada satu universitas pun di negeri ini yang memiliki 

major di advertising.. sehingga kebanyakan rekan kerja saya adalah jebolan luar negeri, 

yang lulus jauh lebih muda dari saya.  Jadi, kebijakan company pada saat itu adalah 

dengan mengadakan training… training… dan training… !   

Perlu diketahui, ilmu mengenai pengembangan konsep iklan ini memiliki 

berbagai aliran, dan setiap agency multinasional memiliki cara mereka sendiri.  Misalnya 

saja, ada aliran konvensional Ogilvy (ONM), ada J Walter Thompson (JWT), ada 

Saatchi, ada Lintas.  Sekarang bahkan jauh lebih banyak lagi tehnik dan atau aliran baru, 

sebab ilmu periklanan adalah ilmu yang dinamis, yang selalu berkembang mengikuti 

perkembangan budaya masyarakat.  Tak ada peraturan baku mengenai pengembangan 

konsep.  Namun, setidaknya di sini saya akan memperkenalkan satu cara untuk bahan 

referensi.  Pada akhirnya kelak, anda akan menemukan sendiri cara yang paling sesuai, 

dan anda rasa paling mudah untuk membuat konsep… 

 Sebelum mulai mengenal konsep itu apa dan bagaimana, terlebih dulu saya coba 

jabarkan kedudukan tim kreatif dan guna kreativitas dalam penciptaan materi iklan.  

Secara umum, iklan dibuat dalam rumus dasar : WHO, WHAT, HOW, WHERE (ada juga 

yang menggunakan WHO WHAT WHAT dlsb.) 
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WHO :  

Istilah merujuk kepada target audience iklan, kepada siapa iklan tsb. akan ditujukan, ini 

menggambarkan kepada siapa kita akan bicara dan melakukan komunikasi.  WHO 

menggambarkan karakteristik target audience yang meliputi peta demografi (gender, 

umur, pendidikan, tempat tinggal, kelas status dan ekonomi) serta peta psikografi 

(kebiasaan, lifestyle, impian, hobby, preferensi).  Peta ini penting untuk penentuan gaya 

bahasa dan gaya visual yang sesuai dengan karakteristik mereka 

 

WHAT: 

Menggambarkan apa isi pesan yang akan disampaikan,  WHAT biasanya akan turun ke 

tim kreatif dalam bentuk creative brief.  Isi pesan ini merupakan strategi komunikasi 

yang diambil dari client brief dan telah diolah dengan menggunakan berbagai tehnik 

analisa.  Salah satu tehnik yang biasa diambil adalah analisa SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity, Threat).  Beberapa agency menyebut WHAT sebagai proposition idea of 

communication.  

 

HOW 

Adalah mengenai bagaimana cara WHAT disampaikan kepada WHO,  dengan kreativitas 

apa?  Di sinilah peranan  tim kreatif berada.  Di sini pula idea development dan concept 

development terjadi, yaitu proses mencari cara yang paling kreatif, paling unik, paling 

menarik untuk menyampaikan isi pesan. 

 

WHEN & WHERE  

Adalah tentang pemilihan media mana dan kapan saja WHAT disampaikan pada WHO.  

Di sini peranan media dept., yakni  untuk melakukan analisa,  media mana yang tepat 

dipakai untuk mencapai WHO, dan kapan saja waktu yang tepat untuk berkomunikasi 

dengan WHO.  Pekerjaan media dept. sangat erat kaitanya dengan budget yang tersedia.   
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Makin besar budget, makin mudah membombardir WHO dengan WHAT, makin kecil  

budget, makin cermatlah media planner membelanjakanya agar tidak terjadi terlalu 

banyak spill over (pemborosan media, yakni WHAT yang tidak mampu mencapai WHO) 

  

Dari uraian di atas jelas lah, bahwa tugas tim kreatif adalah meneumakan CARA 

penyampaian pesan.  Semisal seorang pemuda hendak melamar seorang gadis, maka 

WHAT nya adalah: would you marry me?  Dan kreativitas atau HOW yang diperlukan 

adalah menyampaikan WHAT ini dengan cara yang sebaik-baiknya yang kira-kira akan 

membuat si gadis menjawab: yes!   

Nah, sekarang darimana ide ini bisa digali?  Caranya bisa bermacam-macam.  

Salah satu cara yang paling umum adalah dengan mempelajari sifat, hobi, kebiasaan, cita-

cita, mimpi dan ketakutan target kita.  Semakin baik kita mengenal target, semakin besar 

kemungkinan pesan kita diterima dan mendapat respon yang diinginkan.  Bisa juga 

idenya digali dari apa image yang ingin  kita tampilkan di benak target.  Apakah image 

yang elegan, sportif, ramah atau romantis?  Ide bisa juga digali dengan cara mempelajari 

tananan budaya yang berlaku di tempat itu dan yang familiar dengan target.    Wow.  

Banyak sekali HOW yang bisa ditemukan.  Bayangkan, setiap hari di muka bumi ini pasti  

ada saja orang yang sedang melamar wanita idaman mereka.  Berapa juta carakah yang 

telah dipakai selama umur dunia?  Itulah kreativitas!  Dari satu WHAT yang sama, bisa 

muncul jutaan HOW yang berbeda!  Renungkan! 
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Untuk memahami lebih lanjut uraian-uraian saya berikutnya, mari kita perhatikan   flow 

of job yang terjadi dalam agency: 

 

 

FLOW OF JOB IN ADVERTISING AGENCY 

 

 

Client  

(pengiklan, pemilik brand) 

| 

| 

Agency Brief 

| 

| 

Client service 

(Advertising Agency) 

| 

| 

creative director --------------------     + 

| 

creative brief 

| 

| 

| 

creative team 

(copywriter + art director) 
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KETERANGAN: 

 

1. client memberikan brief kepada agency, dalam hal ini adalah  oleh client service 

department, brief ini biasa disebut agency brief, yang berisi antara lain latar 

belakang diadakanya suatu aktivitas promosi berikut tujuan yang ingin dicapai 

client 

2. Agency brief ini kemudian diolah oleh client service dept. bersama-sama dengan 

creative director sehingga menghasilkan brief yang lebih focus yang disebut 

creative brief 

3. cretive brief ini akan menjadi pegangan dasar bagi tim kreatif untuk 

mengembangkan konsep iklan dan menggali ide 

 

Sewaktu seorang copywriter menerima creative brief,   maka yang paling penting 

untuk diperhatikan adalah poin ‘one word” nya; karena rumusan one word ini 

merupakan ekstraksi dari WHAT. 

 

CONTOH: 

 

Unilever ingin mengkampanyekan sabun Super Busa yang bisa membersihkan kain 

putih sampai benar-benar bersih dan putih, melebihi deterjen lain..  Untuk itu client 

service dept. memberikan brief dengan one word ‘putih’ kepada tim kreatif.  Dari 

kata ‘putih’ ini tim kreatif menggali berbagai macam ide yang berhubungan dengan 

‘putih’.   

Pada tahap ini sang copywriter akan berdiskusi / melakukan brainstorming 

dengan art director-nya atau bisa juga dengan sekelompok orang kreatif lain yang 

bersedia menyumbang ide.  Dari brainstorming itu keluarlah berbagai macam ide 

dasar yang dituangkan dalam CONCEPT STATEMENT seperti berikut ini: 
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• Bendera putih (bendera yang dikibarkan sebagai tanda menyerah kalah) 

menjadi lebih nyata putihnya setelah dicuci dengan Super Busa 

• Hantu menjadi lebih putih setelah dicuci dengan Super Busa 

• Awan menjadi lebih putih setelah dicuci dengan Super Busa 

• Sayap bidadari menjadi lebih putih setelah dicuci dengan Super Busa 

• Putri salju menjadi putih kembali setelah dicuci dengan Super Busa 

• Dll. 

Pada akhirnya, mereka memilih konsep mengenai hantu, dengan pertimbangan suara 

hantu akan lebih menarik di radio (stratgei media yang dipilih adalah radio, mengingat 

target konsumen tinggal di daerah pinggiran).  Jadilah ‘hantu malu’ menjadi kampanye 

Super Busa untuk mengkomunikasikan bahwa sabun ini membuat cucian putih lebih 

putih.  Dan tahukah anda?  Iklan radio ini memenangkan bukan saja penghargaan 

nasional, melainkan juga internasional! 
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Secara garis besar, concept development dalam tim kreatif memiliki alur sbb.: 

 

 

Pemahaman brief 

| 

| 

Pendalaman materi 

(product knowledge etc.) 

| 

| 

concept development(creative thinking) 

| 

| 

Concept statement 

| 

| 

Concept draft 

| 

| 

Concept selection 

| 

| 

Concept Execution 

 

Keterangan: 

 

Pemahaman brief : pahamilah betul-betul apa arti brief tsb.,  ungkapkan semua 

ketidaksetujuan dan atau keraguan, tanyakan hal yang belum anda fahami kepada client 

service dept.  
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• Pendalaman materi : copywriter yang baik akan selalu memahami betul 

mengenai product knowledge suatu merk yang akan dikomunikasikan, bahkan 

kalau perlu ia sendiri akan berusaha mendapatkan brand experience dengan 

cara mencoba produk/ jasa yang dia iklankan 

• Brainstorming session: tahap di mana ide-ide dari segala sumber dikumpulkan 

• Concept statement: menerjemahkan ide dalam kalimat yang kelak menjadi 

koncep dasar pendekatan iklan, dalam tahap ini bisa saja terjadi 1 ide yang 

dilontarkan bisa menghasilkan banyak concept statement, dan ada pula ide 

yang ternyata tidak bisa dibuat statement-nya 

• Concept draft: dari beberapa concept statement yang telah didapat, dibuatlah 

draft eksekusi dari konsep tsb.  Hasilnya bisa berupa script iklan radio, scetch 

lay out, atau pun scetch story board, atau setidaknya script TV  dengan 

deskripsi outline plus visual yang jelas, yang merupakan hasil diskusi bersama 

dengan art director 

• Concept selection: tahap ini adalah tahap review, di mana biasanya fihak 

client service turut serta memberikan pendapat mereka mengenai konsep 

mana yang layak untuk dikembangkan.  Dalam tahap ini juga sebaiknya 

dilakukan small research mengenai tanggapan kelompok target (atau yang 

mewakili target) terhadap iklan tsb., bagaimana response mereka?  Apakah 

sudah sesuai dengan tujuan?   

• Concept Execution: ini adalah tahap penyempurnaan dan penyelesaian akhir 

sebuah konsep, di mana konsep yang terpilih diwujudkan dalam lay out yang 

komprehensif, storyboard yang komprehensif dan script radio yang betul-betul 

telah diukur durasi serta segala kemungkinan yang ada dalam eksekusinya 

(recording) kelak.  Sesudah tahap ini maka materi iklan siap dipresentasikan 

kepada client 
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MODEL PENGEMBANGAN KONSEP BAGI COPYWRITER MANDIRI 

(agency kecil yang tidak memiliki departemen yang komprehensif) 

 

 Model concept development yang saya uraikan di atas adalah model yang lazim 

terjadi dalam sebuah Full Service Agency yang telah memiliki departemen-departemen 

yang memadai dan human resource yang terlatih.  Namun saya menyadari, saat ini masih 

banyak biro-biro iklan kecil yang belum atau memang tidak mau memiliki dan 

mengambil model struktur organisasi Full Service Agency dengan berbagai alasan.  Oleh 

karena itu, mungkin copywriter yang bekerja di sana juga kesulitan untuk mengikuti alur 

concept development yang telah saya buat.  Untuk itu, saya akan memberikan model 

concept development sederhana yang bisa dipakai dan atau diterapkan oleh copywriter 

yang bekerja di perusahaan kecil.   

 Dalam perusahaan kecil, besar kemungkinan departemen account service nya 

belum memiliki seorang account director yang mampu membuat brief dengan baik.  Oleh 

karenanya, biasanya peran tim kreatif menjadi sangat besar, karena brief yang diberikan 

kepada tim bukanlah creative brief melainkan agency brief; yang masih mentah dan 

belum diolah.  Dalam hal ini, kemungkinan besar tim kreatif harus menemukan sendiri 

rumusan WHAT to say, yang biasa juga disebut STRATEGI KOMUNIKASI ini.  Jadi 

bisa dibilang, pekerjaan tim kreatif menjadi lebih berat (atau anda lebih suka 

menyebutnya lebih menantang?) 

 Pertama-tama, pelajari semua hal tentang produk/ jasa yang akan anda 

komunikasikan.  Bila memungkinkan, cobalah produk atau jasa tersebut, posisikan diri 

anda sebagai end user.  Apakah kelebihan dan kekuranganya?  Adakah yang paling 

menonjol?  Apakah ia sama saja dengan produk pesaingnya?   Pelajari pula kelebihan dan 

kekurangan pesaingnya.  Apakah pesaingnya lebih baik, lebih buruk, atau sama saja?  

Semua ini pada giliranya akan menjadi pemicu munculnya ide kreatif.  Coba simak 

pengalaman Ogilvy, bapak iklan sedunia ini: ketika ia mendapat order untuk  



 

 

@2007, How to Become a Good Copywriter ~ http://copywritingskill.com  27

 

mengiklankan Rolls-Royce, maka ia minta kepada pemilik Rolls-Royce untuk bisa 

mencoba mobil yang dimaksud.  Langkah itu menghasilkan sebuah iklan yang menjadi 

legenda, yang berjudul: 

‘dalam kecepatan 100km/jam, yang terdengar hanyalah suara detik jam-nya’ 

pada saat itu, dengan kecepatan setinggi itu, Rolls-Royce menjadi mobil dengan kabin 

yang paling tenang, dan iklan tsb. berhasil mendongkrak penjualan maupun image Rolls-

Royce. 

  Masalah akan muncul kalau ternyata produk yang akan kita komunikasikan itu 

hanyalah produk biasa yang sama saja dengan produk lain yang telah beredar di pasaran.  

Misalnya: deterjen MBUH yang harganya sama dengan rata-rata deterjen lain, daya 

cucinya juga sama, packagingnya juga mirip.  Strategi seperti apa yang sebaiknya diambil 

untuk mengangkat dan menkomunikasikan produk sedemikian? 

 Ada pepatah dalam periklanan yang berbunyi: if you can’t say anything, sing it!  

Artinya, bila produk kita tak bisa menawarkan kelebihan apa pun dibanding pesaingnya, 

maka cara satu-satunya untuk membuat produk kita berhasil diingat pasar adalah dengan 

membuat materi iklan yang semenarik mungkin, yang akan diingat orang; dengan 

nyanyian, barangkali?  Produk demikian ini sangat banyak, dan sangat menantang bagi 

tim kreatif untuk membuat materi iklan yang menonjol, karena itu adalah satu-satunya 

senjata bagi produk.  Produk seperti ini biasanya disebut parity product, yakni produk 

kebanyakan atau rata-rata- atau produk tanpa keunggulan tertentu. 

 Yang perlu diingat, dunia periklanan adalah dunia ‘hiperbolik’ yang selalu 

menyangatkan dan atau membesarkan suatu kelebihan produk.  Sebagai contoh iklan 

Super Busa tadi, di mana idenya adalah: 

‘Superbusa mencuci bahan yang putih sebegitu putihnya, bahkan hantu menjadi lebih 

putih sehingga sukses dalam pekerjaanya (yakni menakut-nakuti orang)’ 

Kita semua tahu, bahwa hantu tidak mungkin dicuci, dan Super Busa tidak mungkin 

membuat hantu lebih putih, namun toh ketika iklan itu dibuat dan ditayangkan tak 

seorang pun memprotesnya, tak satu komplain pun masuk, seperti: kok hantu saya tak 

bisa lebih putih setelah dicuci dengan Super Busa?  Ya, orang tahu it’s just a joke, dan 
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orang hanya tetrsenyum ketika mendengarnya.  Paling banter, orang akan berkomentar: 

dasar iklan!  Dan itu cukup menjadi sebuah pujian bagi iklan!  Hehe..ajaib ya?  

 

 

HOW TO WRITE COPY  

 

Seni dan tehnik penulisan iklan memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan 

bidang lain seperti reportase, sastra maupun penulisan ilmiah. 

Ciri yang unik dan umum dari penulisan iklan dan kelompoknya (yakni materi 

komunikasi merk/korporat) adalah keefektifanya dalam memakai kata-kata.  Iklan 

cenderung memakai bahasa yang kasual, bahasaq sehari-hari, langsung, mudah 

dimengerti dan atau mudah diingat. Bahasa iklan digali dari budaya dan gaya hidup yang 

berkembang dalam masyarakat dimana iklan tsb. ditujukan.  Tentu saja, dengan tujuan 

utama agar pesan iklan cepat sampai kepada kelompok yang disasar.  Oleh karena itulah 

dalam bahasa iklan sering muncul istilah/jargon yang aneh-aneh dan terkadang dituduh 

‘merusak’ bahasa seperti ‘keti dance’ dll.   

Penulisan iklan yang baik harus memenuhi criteria AIDA (Attention, Intruigging, 

Desire & Action), yakni iklan tsb. haruslah bisa menarik perhatian khalayak 

pembaca/pemirsa yang dituju, bisa menggelitik mereka sehingga ingin mencoba dan 

akhirnya mau melakukan aksi pembelian/coba-coba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

@2007, How to Become a Good Copywriter ~ http://copywritingskill.com  29

 

Contoh salah satu iklan yang attractive & intriguing : 
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MACAM-MACAM NASKAH IKLAN 

 

NASKAH IKLAN CETAK  

 

 Dalam iklan cetak biasanya ada judul, bodycopy (naskah), dan diakhiri dengan 

slogan.  Kadangkala ada pula ditambahi dengan splash, lead-in dan sub-judul. 

 
MEMBUAT JUDUL 

 

Saya selalu percaya, bahwa hanya ada dua macam headline! Yakni: 

1. Headline which explain everything 

2. Intriguing headline 

 

Tergantung pada tujuan kita.  Kalau kita ingin audience membaca bodycopy, kalau kita 

punya banyak hal untuk diterangkan, maka gunakan intriguing headline.  Headline yang 

bikin orang ‘gatal’ kalau ngga baca penjelasanya.  Seni menulis headline seperti ini 

contohnya banyak, seperti: 

 

“People don’t read long copy anymore, here’s the reason why….” 

“Kembali ‘perawan’ tanpa biaya” 

“Tukang bajaj diculik Alien” 
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Coba rasakan, bagaimana judul-judul itu membuat kita ingin tahu dan membaca lebih 

jauh.  Pemilihan kosa kata serta gaya berbicara bisa banyak sekali, tergantung dari 

psikografi target audience kita, jenis produk, dan kondisi poleksosbudhankam saat itu. 

 

Nah, kalau tidak – dan ini sering – lebih baik gunakan headline yang langsung aja, yang 

menerangkan apa yang kita maksud.  Headline yang membuat orang ‘ngeh’ dalam waktu 

2 detik!  Itulah the magic of creating print ad. 

 

Ini contoh judul yang langsung membuat ‘ngeh’ pembacanya, untuk apakah produk 

Kaminomoto tsb. 
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Ada banyak argument kenapa headline tipe ini paling sering digunakan: 

1. karena orang Indonesia belum punya ‘reading habit’ yang tinggi 

2. karena iklan hanya punya 2 detik untuk memberi informasi, dengan argument:  

orang membaca Koran/majalah/tabloid adalah untuk membaca artikel, dan iklan 

adalah materi yang datang tanpa diundang sehingga cenderung dilewatkan, 

sehingga dia harus bisa mencuri perhatian, mencuri waktu, dan mampu 

menerangkan apa serta siapa dia dalam waktu kurang dari lima detik! 

 

MEMBUAT  BODYCOPY (NASKAH) 

 

Waah… sebenernya, ini bagian yang paling gampang dari copywriting!  Hehe… bener.  

Soalnya yang diperlukan di bagian ini hanyalah kemampuan untuk crafting, crafting, dan 

crafting aja!  Once you know the ‘rule’, you can do it!  So di sini saya mungkin hanya 

akan ‘share that rule’ aja yach! 

 

Bodycopy atau juga disebut naskah iklan itu sendiri, sebenarnya merupakan penjabaran 

dari apa pun yang kita tulis di judul.  Sehingga, kalimat pertama dari bodycopy haruslah 

mampu menjadi kalimat penyambung antara judul dengan isi iklan.  Setelah itu, barulah 

silahkan dengan leluasa menyampaikan apa yang hendak disampaikan.  Setelah itu, tutup 

kalimat dengan ‘call to action’.. yaitu kalimat pembujuk agar pembaca mau melakukan 

sesuatu seperti yang kita inginkan, seperti: 

“Silahkan ke kantor cabang terdekat” 

“hubungi kami sekarang juga” 

“mulai perhatikan sekeliling anda” 

dll. dsb… 

 

Namun ingat, dalam menulis naskah iklan, ada satu ‘peraturan wajib’ yang tak dikenali 

dalam seni penulisan lainnya.  Yakni, gunakan bahasa yang sesingkat-singkatnya.  Kata 

yang sependek-pendeknya.  Tetap singkat, padat, namun tetap dapat menyampaikan 
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pesan yang dikehendaki.  Jadi, setiap kali setelah anda menulis naskah, lakukanlah 

editing, editing, dan editing!   Singkat, jelas, padat, ringkas, itulah cirri naskah iklan 

sejati.  Hilangkan kata sambung, hilangkan kata imbuhan, hilangkan kata yang tak perlu.  

Semakin lama anda menjadi seorang copywriter, akan semakin biasa anda mengedit.  

Dan akhirnya.. sulit menulis seperti seorang pujangga!  Haha… 

Contoh: 

Berhadiah gelas cantik untuk setiap pembelian sabun X, bisa di edit menjadi: 

Gratis gelas cantik tiap beli sabun X (lebih ringkas, tanpa mengurangi arti kan??) 

 

Please dech... kita semua nyadar, bahwa iklan bukan karya seni yang ditunggu-tunggu 

kemunculanya.  Iklan oleh banyak orang adalah ‘garbage’, ‘salesman’ yang datang tanpa 

diundang… langsung nangkring di hadapan kita dan mulai ngoceh.  Siapa juga yang mau 

mendengarkan ocehan seorang salesman??  Jadi, sebisa mungkin kita berkata singkat, 

namun jelas; serta tetap  dapat menyampaikan pesan yang kita ingin sampaikan.  Kalimat 

yang bertele-tele dan ‘ngga penting’ hanya akan membuat iklan kita ditinggalkan.. yang 

pada akhirnya mubazir lah itu semua dana iklan yang telah dibelanjakan…  rugi khan?? 

 

Partner saya pernah berkata: we only have 2 seconds to talk to them!  Nah.  Gimana 

dalam 2 detik itu kita menyampaikan pesan?  Itulah tantangan seorang copywriter ☺ ! 

 

MEMBUAT SLOGAN 

 

Bagian paling crucial dari penulisan naskah untuk iklan cetak adalah pada saat 

menciptakan slogan, atau yang oleh sebagian orang disebut tagline.  Sebab dalam 

beberapa kasus, slogan bisa sangat menentukan dalam keberhasilan suatu campaign. 

Coba, tahukah anda slogan dari merk apakah ini? 

“just do it” 

“we try harder” 

“engineered to move the human spirit”  
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“never leave home without it” 

“tanya kenapa” 

Apa yang anda rasakan, bayangkan dan tangkap dari merk-merk tersebut? 

Slogan adalah product promise, brand positioning dan bahkan benefit (baik 

rational maupun emotional) yang ditawarkan suatu merk.  Slogan adalah ‘jiwa’ dari suatu 

campaign, dan merupakan ide dasar dari suatu konsep komunikasi. 

Nike dengan slogan ‘just do it’ memberikan emotional benefit berupa jiwa yang 

penuh dengan kebebasan, ngga perlu segalanya mesti difikir dulu.  Itulah jiwa olahraga. 

Mercedes dengan “engineered to move the human spirit” memberi gambaran, 

bagaimana Mercedes menghargai manusia dengan menciptakan mobil-mobil berkualitas 

tinggi.  Kalau pada akhirnya orang membeli mercy karena suka dengan desainnya atau 

karena gengsi, itu lain perkara.  Tapi dengan positioning itu, Mercy tampil sangat elegan 

karena menunjukkan visi yang lebih tinggi dari hanya sekedar menciptakan ‘vehicle’. 

Suatu ide yang kuat (atau konsep yang baik) biasanya dimulai dari pembentukan 

slogan yang unik, memorable dan relevant dengan brand promise-nya.  Contoh:  

AXE dengan slogan/ide ‘the AXE effect’.  Dari sini bisa ditarik puluhan, ratusan bahkan 

ribuan series of campaign yang menggambarkan berbagai macam efek AXE pada 

berbagai macam hal (tidak hanya berhenti pada efek AXE ke wanita).  Oleh karena itulah 

muncul seri eksekusi yang menggambarkan bagaimana lambing-lambang ‘wanita’ 

menjadi tertarik pada lambing-lambang ‘pria’ seperti: patung kue penganting pria diserbu 

oleh banyak patung pengantin wanita, dan ‘colokan  listrik’ (cowo) dikerubuti oleh 

banyak ‘steker’(cewe). Dll. dsb. 

Beberapa orang tak menganggap bahwa slogan itu perlu, dan hal ini sah-sah saja.  

Marlboro tak memiliki slogan yang cukup memorable namun ia memiliki icon cowboy 

dan dunia cowboy yang sangat lekat dengan brand-nya.  Ok saja tuh…   tapi seberapa 

banyak bentuk komunikasi seperti ini  Makan waktu berapa lama untuk establish? 

Masyarakat Indonesia sangatlah verbal, menyukai joke dan senang memelesetkan 

kata-kata, termasuk jargon iklan. Sebuah slogan yang unik dan memorable akan sangat 
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membantu mengangkat awareness brand, apabila ia baru saja diluncurkan. 

Kasusnya akan berbeda ketika brand itu sudah sangat mature dan bahkan 

membuat para kreatornya ‘mati gaya’.  Mungkin saja untuk brand-brand seperti ini 

slogan tak lagi diperlukan.      

 

SPLASH 

 

Splash biasanya merupakan suatu fitur tambahan dalam print ad, yang merupakan 

keunggulan optional dari brand, atau suatu informasi yang bersifat sementara.  Misalnya: 

“Grill Baru!” untuk suatu varian produk lama, yang di up-grade salah satu bagianya.  

Bisa juga “Kemasan baru” pada brand lama.  Demikian juga “Kini lebih enak” pada 

brand lama, dengan tampilan packaging lama, namun memiliki keunggulan optional baru. 

 

LEAD IN 

 

Lean in adalah suatu kalimat pembuka sebelum judul.  Lead in digunakan jika judul 

orisinalnya dirasa terlalu panjang, namun informasi tsb. tidak dapat dihilangkan; sehingga 

sebagian informasi diperlakukan sebagai Lead in, sedangkan informasi utamanya 

dijadikan judul. 

 

Font yang digunakan pada Lead in biasanya lebih kecil daripada pada judul. 
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Dalam iklan berikut, Lead in-nya adalah: “Memperkenalkan Bigwash… dst.” 

 

SUB-JUDUL 

 

Mirip dengan lead in, namun informasi tambahan dicantumkan setelah judul, di mana 

biasanya ukuran font dalam sub-judul dibuat lebih kecil dari font pada judul. 

Dalam contoh berikut, sub-judul adalah kalimat “saatnya gunakan… dst.” 
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Contoh naskah iklan cetak: 

 

Client :PT Duta Anggada Realty Tbk 

Brand  : Cityloft apartment 

Project : Sustaining Print Ad  

 

 

HEADLINE : Why can’t a hardworker be a good husband?  It’s only a staircase away! 

SPLASH 1 : Mulai 6 juni harga naik  

SPLASH 2      : Harga mulai 550 juta-an 

 

BODYCOPY : Nikmati gaya hidup yang memadupadankan tempat tinggal, sentra bisnis dan hiburan, 

hanya di Cityloft 
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- strategis di CBD (Jl KH Mas Mansyur) 

- bebas 3 in 1 

- dual akses (Jl Sudirman & KH Mas Mansyur) 

- apartemen 2 lantai, luas per unit 80 – 160 m2, tinggi per unit 5,4m 

- opsi perluasan unit (kombinasi menyamping dan menyilang) 

- multi fungsi dan kombinasi fungsi (hunian & kantor) 

- termasuk AC, water heater, kitchen cabinet dll 

- 24 jam aktivitas tanpa biaya ekstra (no overtime charge) 

- tersedia angsuran tanpa bunga melalui developer 

- dilewati transportasi public (monorel) 

tertarik untuk mengetahui lebih lanjut?  Segera hubungi kantor pemasaran dan atau 

show unit kami 

 

SLOGAN : CITYLOFT, the future of inner city living 
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Contoh materi setelah dieksekusi : 

 

 

KESIMPULAN NASKAH IKLAN CETAK: 

Ada 2 macam judul yang memiliki efek berbeda: 

1. Judul yang menjelaskan semuanya (straight forward headline) : judul demikian 

bisasanya sedikit atau bahkan tidak memiliki naskah yang menjelaskan lebih 

lanjut, sebab maksud dan tujuan iklan sudah jelas sesuai judul. 

Contoh: Beli 1 Gratis 1 
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2. Judul yang ‘memaksa’ orang membaca seluruh iklan : judul bersifat ‘menggelitik’ 

atau menimbulkan rasa penasaran pembacanya (intruiging headline).  Biasanya 

digunakan untuk mengkomunikasikan suatu produk/jasa yang cukup rumit dan 

membutuhkan pembelajaran, sehingga diperlukan kalimat panjang untuk 

penjelasan. 

 

Fungsi judul sangat penting karena membuat pembaca tertarik, dan mengerti 

benefit yang ditawarkan brand dengan segera. 

Penulisan judul biasanya tidak bisa sekali jadi.  Penulis iklan yang baik biasanya 

melakukan banyak penulisan pilihan judul (biasa disebut headline studies) sebelum 

akhirnya memutuskan, judul yang mana yang akan dipakai. 

 Pada contoh di atas, si copywriter memiliki headline studies seperti berikut… 

• A Harworker Could be a Good Husband at Cityloft 

• Being a hardworker doesn’t mean can’t be a good husband at the same time 

• A hardworker upstair, a good husband downstair 

• The difference between a good husband and a hardworker is just an elevator 

away! 

• Who says a hard worker can’t be a good husband? 

•  Who says a hard worker can’t be a good husband at the same time? 

• It doesn’t take another day to proof that a hardworker can be a good husband 

too, it just take seconds! 

 Slogan biasa juga disebut baseline atau tag line.  Slogan merupakan pernyataan 

positioning sebuah brand, ia merupakan kesimpulan dari apa yang ditawarkan oleh merk 

kepada konsumenya.   Slogan adalah jiwa dari sebuah brand.  Syarat terpenting dari 

sebuah slogan adalah  mudah diingat.   Fungsi slogan sangat penting karena merupakan 

pernyataan produk itu sendiri, dan akan selalu digunakan dalam setiap materi promosi, 

baik itu iklan TV, radio, brosur, billboard dll.  Kadangkala, slogan yang kuat bahkan 

tidak memerlukan judul; atau bisa menjadi judul itu sendiri.  
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Contoh:  

• iklan macintosh. Slogan: think different 

• iklan Wallis.  Slogan: dress to kill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

@2007, How to Become a Good Copywriter ~ http://copywritingskill.com  42

 

 

 

 

 



 

 

@2007, How to Become a Good Copywriter ~ http://copywritingskill.com  43

 

 



 

 

@2007, How to Become a Good Copywriter ~ http://copywritingskill.com  44

 

 

 

 



 

 

@2007, How to Become a Good Copywriter ~ http://copywritingskill.com  45

 

 

 



 

 

@2007, How to Become a Good Copywriter ~ http://copywritingskill.com  46

 

 

 



 

 

@2007, How to Become a Good Copywriter ~ http://copywritingskill.com  47

 

 

 

 

Iklan cetak yang dianggap baik (karena memenangkan penghargaan di bidang 

kreatif) biasanya memiliki judul dan slogan yang langsung saling melengkapi (langsung 

dimengerti oleh pembaca) tanpa orang harus membaca body copy nya dulu. 

Contoh:  

Seri iklan Macquarie university.  

 Slogan: life’s unfair. Until you get a degree. 

Headline: 

Versi #1.   

All he heard in school was dumbo, wingnut and “where’s noddy?”, these days he’a just 

the MD 

Versi #2. 

He was given wedgies everyday at school.  Today he has a swiss bank account. 
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Karena vitalnya peran slogan, seorang penulis yang baik biasanya terlebih dahulu 

membuat slogan studies (daftar kemungkinan slogan) bahkan sebelum membuat headline 

studies, sebab slogan adalah awal dari konsep iklan.   

Contoh: rokok Gudang Garam merah adalah rokok kretek yang merupakan rokok 

bagi perokok berat, memiliki image macho, keras dan dinikmati oleh para pekerja fisik.  

Maka ia membutuhkan slogan yang menggambarkan semua itu.. si copywriter lalu 

menuliskan slogan studies sebagai berikut… 

• kreteknya lelaki 

• kreteknya perokok sejati 

• lelaki sejati menikmatinya 

• selera lelaki 

• kretek si pemberani 

 



 

 

@2007, How to Become a Good Copywriter ~ http://copywritingskill.com  51

 

• pilihan lelaki 

• laki banget 

• kreteknya lelaki sejati 

• kretek lelaki, ya ini! 

• Ini dia pilihan lelaki 

• Lelaki sejati memilihnya 

Si penulis mempergunakkan kata ‘lelaki’ dengan pertimbangan kata itu lebih macho 

disbanding ‘pria’, apalagi saat itu sudah ada rokok lain yang menggunakan kata-kata 

‘pria’.   

Kalau pada akhirnya yang dipilih adalah pilihan no.1 (kreteknya lelaki), itu 

merupakan keputusan bersama dari tim pembuat iklan.  Namun semua studies tsb. 

menmggambarkan hal yang sama, yakni positioning brand yang di deskripsikan dalam 

kata-kata pendek.. dan itulah slogan! 

  Body copy atau biasa disebut naskah iklan, fungsinya untuk menerangkan benefit 

produk/jasa secara lebih mendetail menyangkut info teknis, ingredient dll. 

Dalam penulisan  naskah iklan, biasanya menganut prinsip penggunaan kata seefektif 

mungkin, sesingkat mungkin dan sejelas mungkin.  Penggunaan kata sambung sebisa 

mungkin dihindari, sebab iklan umumnya memiliki ruang terbatas dan cenderung 

diabaikan oleh pembaca.  Sehingga bahasa iklan haruslah jelas, tepat dan mudah 

dimengerti. 
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NASKAH POS MATERIAL: poster, spanduk, shelf strip 

 

Dalam penulisan untuk materi POS (Point Of Sales) seperti poster, spanduk, shelf 

strip, billboard, banner dsb. biasanya menganut paham: menggunakan kalimat sependek 

mungkin.  Hilangkan kata sambung seperti dan, dengan, pada dll., cari padanan kata yang 

lebih pendek.  Contoh:  tetapi diganti tapi, untuk diganti ‘tuk dll.  Kenapa?  Karena 

mater-materi tsb. Biasanya hanya dibaca 1-5 detik oleh konsumen, sehingga akan efektif 

hanya jika pesannya pendek.  Fungsi dari materi POS hanya merupakan reminder 

(pengingat) bagi konsumen, dan bukan wahana untuk meneragkan detil benefit produk.  

Biasanya materi POS hanya menampilkan visual, headline & slogan.  Bahkan bisa saja  

hanya memuat slogan, tanpa visual. 
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Contoh POS material: poster creative 

_

______ 
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_____ 
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Berikut adalah contoh iklan cetak yang menggunakan format poster (yang mana 

hal ini bisa saja terjadi, terutama jika stage of the brand sudah berada dalam kondisi 

mature, sehingga tidak diperlukan lagi penjelasan deskriptif mengenai benefit produk/ 

brand tsb.)  
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NASKAH IKLAN TV/TVC SCRIPT 

 

Dalam menulis naskah iklan TV, seorang copywriter sebaiknya memberi indikasi 

viual, selain indikasi audio dan supers/tulisan dalam tampilan visual.   

 

Contoh:  

 

TVC – Kuntilanak version 

Duration :15” 

Client  : PT Percetakan Ada Saja 

 

 

VISUAL 

 

 

AUDIO 

 

Commercial opens with a close up shot of 

beautiful woman smile OC 

 

MUSIC: fade in Romantic intro  

Zoom out to MCU of the woman with sexy tank 

top 

MUSIC: Continue romantic melody 

 

 

Zoom out to long shot of the woman with 

beautiful outfit 

 

MUSIC: continue 

Continue to the woman turn around, in an 

elegant way 

 

MUSIC: continue 

Cut to the back of the woman, show her scary 

back: full of bloody wound.. 

 

MVO: Haha… makanya jangan gampang 

ketipu penampilan..! 

Cut To CU of a book 

SPLASH: Rp 45 000,- 

MVO: Beli deh panduan mencari istri sejati.. 

ngga bakal nyesel ! 
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Keterangan istilah: 

MVO : Male Voice Over 

FVO : Female Voice Over 

OC : On camera (melihat ke kamera) 

CU : Close Up (memperlihatkan kepala/wajah saja) 

MCU : Medium Close Up (memperlihatkan setengah badan) 

Cut : istilah dalam editing, gambar langsung melompat ke frame lain 

Dissolve: istilah editing, gambar dari satu frame dimasukkan sebagian (ditumpang 

tindihkan) dengan frame berikutnya 

Long shot : memperlihatkan seluruh tubuh dari kepala sampai kaki 

Setelah selesai menulis script, sebaiknya dibaca ulang dengan suara keras dan 

diukur durasinya.  Umumnya, iklan berdurasi antara 15-60 detik, jadi disesuaikan dengan 

kebutuhan iklan.  Perhatikan, untuk iklan berdurasi 30 detik, maka biasanya, terdiri dari 

15 frame dalam script, karena rata-rata durasi untuk tiap frame adalah 2 detik.   

 Untuk iklan TV, perlu diingat bahwa iklan harus mampu merebut perhatian 

pemirsa.  Bisa menghibur, atau memancing emosi penonton, baik itu membuat tertawa, 

terharu, tersenyum atau pun emosi lain yang bersifat positif terhadap produk/jasa.  Hal ini 

sangat penting untuk difikirkan, mengingat kebiasaan pemirsa TV adalah memindah 

channel saat jeda iklan.   

 Dalam merancang iklan TV, dibutuhkan kreativitas yang tinggi, bahkan kalau bisa 

lebih tinggi dari kreativitas creator program TV itu sendiri.  Bahkan seorang penulis iklan 

TV yang baik, juga akan mereview kembali script-nya dengan pertanyaan seperti…: 

akankah iklan ini menjadi pembicaraan masyarakat ramai? 

 Menulis script iklan TV harus juga mempertimbangkan budget produksi dan 

media.  Apabila iklan tsb. akan ditayangkan berulang-ulang, maka sebaiknya cerita 

maupun gambarnya bisa menjadi bagian dari hiburan pemirsa, tujuanya supaya orang 

senang dan mau melihat lagi dan lagi iklan tsb.  Namun apabila iklan tsb. hanya akan 

ditayangkan beberapa kali saja, maka sebaiknya dibuat cerita yang memorable, yaitu 

orang cukup melihatnya sekali dan akan mengingatnya selamanya. 
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Contoh storyboard: 
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NASKAH IKLAN RADIO/ RADIO SPOT SCRIPT 

 

 Menulis iklan radio, hampir mirip dengan iklan TV.  Bedanya, dalam radio kita 

harus mendiskripsikan visual dengan suara.  Kira-kira mirip dengan drama radio, di mana 

si pendengar bisa membayangkan situasi, kondisi, dan bahkan wajah si tokoh sewaktu ia 

berbicara/ berdialog. 

 Sebelum menulis naskah, terlebih dahulu pelajari di mana kelak iklan ini akan 

ditayangkan.  Dalam iklan radio, hal ini menjadi penting karena media radio berbeda 

dengan media lain yang bersifat lebih general.  Media radio umumnya memiliki 

pendengar setia dengan karakteristik khusus, sehingga media radio lebih bersifat 

personal.  Contoh: meskipun sama-sama mengincar pendengar dengan segmen muda 

usia, namun karakteristik pendengar radio Hard Rock berbeda dengan radio Prambors 

atau radio MTV.  Kebiasaan mereka mendengarkan radio juga patut dipertimbangkan: 

apakah mereka mendengarkan radio di mobil atau di rumah?  Mengetahui hal ini akan 

sangat membantu dalam menciptakan naskah. 

 Ada berbagai macam format script iklan radio yang bisa digunakan: dialog (slice 

of life), monolog, lagu, puisi, drama, atau gabungan diantara semua format tsb.  Namun 

format apa pun yang dipilih, harap diingat bahwa iklan itu harus bisa menarik perhatian, 

lain dari pada yang lain, simple, dan mampu melibatkan emosi pendengar: membuat 

mereka tertawa (karena lucu/ tak menduga), terharu, tersenyum (bersimpati) dll. 

 Setiap selesai menulis naskah, baca kembali naskah tsb. dengan intonasi dan 

volume suara seperti yang diinginkan, lalu ukur durasinya.  Apakah sudah memenuhi 

syarat?  Biasanya, iklan radio berdurasi 60”, meski ada juga yang 30”.  Naskah iklan 

radio yang bisa dieksekusi biasanya berdurasi 5” lebih pendek dari durasi iklan setelah 

jadi.  Contoh: untuk iklan sepanjang 60”, maka durasi naskah kurang lebih 55” saja 

waktu diukur sendiri dengan stop watch. 
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  Contoh naskah iklan radio: 

 

Client : METRO DEPARTMENT STORE Project : RADIO COMM. 

Product : Lunar New Year  Duration : 60” 

Date Presented :  3 January 2006 Version : Tokek 
 

 

SFX: Commercial opens with a strong voice of tokek ( tok o tok o tok….! Tokek….) 

 

FVO1: Untung… 

 

SFX: Tokek…. 

 

FVO1: Ngga rugi… 

 

SFX: Tokek… 

 

FVO1: Untung… 

 

SFX: Tokek… 

 

FVO1: Ngga rugi…. 

 

FVO2: E eh.. apa apa an sih kamu..?  Kok untung dan ngga rugi, itu kan ngga ada 

bedanya?  Untung untung juga…! 

 

FVO1: Hehe.. emang…siapa juga yang mau rugi, maunya kan untung terus…! 

 

FVO2: Kalau gitu, kamu pergi aja ke Metro!  Dalam rangka ngerayaain Lunar New Year, 

Metro department store ngadain Metro Lucky Wheel.  Tiap belanja kelipatan tertentu, 

kamu boleh muterin tuh Lucky Wheel.. pasti dapet hadiah!  Jadi ngga ada ruginya!  E 

eh… mau kemana?  Lagi diajak omong kok ngacir …! 

 

FVO1: (EFEK SUARA MENJAUH) Ya ke Metro dong…  

 

FVO2: Ikut….! 

 

ANNCR.: Untuk info lebih lanjut, klik www.metroindonesia.com  
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NASKAH COMPANY PROFILE 

 

Menulis naskah company profile hampir mirip dengan menulis sebuah skripsi, di 

mana seorang penulis dituntut untuk menulis dengan alur yang runut dan teratur.  Mulai 

dari outline, kata pembuka dari direktur/manajemen, sampai servis yang diberikan oleh 

perusahaan tsb., 

 Company profile - sesuai dengan namanya – merupakan gambaran mengenai 

kegiatan suatu perusahaan dan biasanya bertujuan untuk memperkenalkan perusahaan itu 

kepada perusahaan lain yang dianggap sebagai calon pembeli potensial. 

 Biasanya company profile berisi mengenai latar belakang dan sejarah perusahaan, 

visi dan misinya, produk atau jasa yang dijual, bagaimana kedudukanya saat ini di pasar, 

siapa yang memiliki dan mengelola perusahaan, dan terkahir ditutup dengan nomor serta 

alamat yang bisa dihubungi. 

Yang paling penting dalam penulisan naskah company profile adalah pendalaman 

pengetahuan mengenai visi, misi, tujuan perusahaan dan kepada siapa company profile 

tsb. diberikan, juga pelajari mengenai need & expectation dari calon pelanggan terhadap 

company ataupun industri sejenis.  Faktor apakah yang paling penting dan paling 

berpengaruh dalam pemilihan partner kerja di bidang itu ? (bidang di mana perusahaan 

yang anda tulis profile-nya sedang berkecimpung) 

 Semua itu akan menjadi landasan bagi penciptaan ide.  Sebab tak peduli apakah 

company profile itu berbentuk print ataupun audio visual, perlu ide dasar yang relevan 

dengan visi dan misi perusahaan. Ide dasar ini akan membantu memperkenalkan 

perusahaan kepada calon konsumennya dengan memperlihatkan positioning yang jelas di 

antara para pesaingnya.  MIsalnya bila anda menulis company profile perusahaan 

periklanan yang mementingkan kreativitas, maka ide dasar yang harus muncul adalah 

mengenai kreativitas itu.  Sedang bila perusahaan itu menekankan kepercayaan, maka hal 

itulah yang harus muncul secara dominant. 
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Contoh naskah company profile:  
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_______________________________________________________________________ 
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NASKAH BROSUR/BROCHURE SCRIPT 

 

Menulis naskah untuk brosur bisa dibilang merupakan tugas yang mudah bagi 

seorang copywriter.  Kenapa?  Karena menulis brosur pada dasarnya hanyalah menulis 

tentang produk secara jelas dan gamblang.  Tak terlalu dituntut untuk mengeluarkan ide 

yang besar dan ‘gila’, karena brosur memang di desain sedemikian rupa sehingga target 

audience (calon konsumen) memiliki cukup waktu untuk membacanya.  Hanya 

diperlukan suatu ide desain yang cukup unik agar brosur tsb. menarik untuk dibaca, atau 

bahkan disimpan. 

 Brosur memerlukan judul, bodycopy yang cukup untuk menerangkan produk/jasa 

secara komprehensif, slogan serta visualisasi yang sesuai.  Kadangkala bisa juga 

dicantumkan voucher diskon/ promosi untuk membantu penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

@2007, How to Become a Good Copywriter ~ http://copywritingskill.com  70

 

Contoh naskah brosur: 

 
Client: BKMB 
Brand: Regatta 
Proj   : Brochure 
 
Cover : Logo Regatta 
 
Inner Cover:  
Icon [noun] 1. an object having cultural significance and the capacity to excite 
a response 2. a symbol, standing for something by reason of relationship, 
association, or resemblance 
 

 

When every great city has its architectural icon, 

 

[logo2 kecuali logo Jakarta dan tanda tanya] 

 

 What is Jakarta’s icon? 

 

[logo Jakarta dan tanda tanya] 

 

Now, on Indonesian shores, the creator of the   ‘world-renowned’  modern icon, the Burj 

Al Arab of Dubai, presents his latest icon to the world… 

 

[logo ikon dan tulisan Jakarta] 

 

Page 1 

Regatta. The icon of good living. 
 

Welcome to an icon - the ultimate representation, symbol of boundless integrity, a 

national treasure. Regatta residential suites are a true work of art that stands as an icon 

for Jakarta. Designed by one of the world’s most respected architects, WS Atkins & 

Partners, Regatta is built on 11 hectares of land, amid lush gardens and magnificent 

landscaping. Soaring skywards, Regatta’s 11 towers, equipped with every conceivable 

amenity, are a masterpiece of architectural design and technology. 

 

Page 2 

“Tall ships sail to distant lands, guided only by a lighthouse, a compass and a spirit of 

adventure.” 

 

Tall ships and the lighthouse. Where it all begins. 
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With beautiful and dramatic sea views from every window, Regatta residential suites 

combine a spirit of adventure with a feeling of beauty   to excite the senses and stir the 

soul. 

 

Page 3 

The facilities. Your expectations fulfilled. 
 

Regatta residential suites offer what others cannot: sunrise and sunset on opposite sides, 

clear skies all day long, and incomparably fresh sea air. The facilities complement the 

most glamorous of lifestyles, such as access by private elevator, a seaside jogging track, 

impeccably manicured tropical gardens, and an exclusive fitness centre complete with an 

enchanting spa. Residents with jet skis or yachts will find an international marina close 

at hand very convenient. Suggestion: A helicopter pad is just around the corner for your 

convenience. Regatta’s facilities are refined to perfection, to fulfil the highest 

expectations of our exclusive residents. 

 

Page 4 (hanya untuk di Catalogue) 

The interior. Lobby of the world. 
 

Step inside the lobby of Regatta residential suites and you will instantly experience the 

welcoming atmosphere. Taking glamorous lifestyles from around the world as its theme, 

each tower has a unique lobby interior, reflecting a seaside city with its many facets and 

vistas. The lobby is a magnificently designed masterpiece in itself, and features exclusive 

services such as 24-hour concierge and butler service. Pause here a while, sip a cocktail, 

and savour this beautiful moment. 

 

Page 5 

The rhythm. Different lifestyle, different beat. 
 

Wake up to the touch of a gentle sea breeze, and greet the morning sun from your very 

own balcony. Revel in the nautical lifestyle, with jet skiing, parasailing, yachting and 

snorkelling all on your doorstep, then dive off the beautiful coral reefs for a closer view 

of the aquatic wonders of the Thousand Islands – a true indulgence. Or do whatever 

takes your fancy, living a different life, a life that knows no bounds. 
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Page 6 

The living room. Where memories are made. 
 

From your living room, a spectacular view unfolds before your eyes.  The sea sparkles, 

reflected in every window of the residential suites. The reflective tempered glass with 

high-quality aluminium frames and the imported marble floor are perfectly suited to this 

room, where memories come alive to be shared with family members  The sound of merry 

laughter seems more sublime than you ever could have imagined. How many wonderful 

moments await you here? 

 

Page 7 

The bedroom. Your private sanctuary. 
 

Experience the serenity and calm of your luxurious bedroom suite. Fall asleep to the 

crash of the waves and awake bathed in the light of the warm sea sun filtering through 

the curtains. Feel the warmth of the wood-finish floor beneath your feet, and the coolness 

of the finest imported marble that decorates your boudoir and walk-in closet. What better 

place to light the candle of romance – or kindle the flame of passion?  

Page 8 

The bathroom. Your most personal moments. 
 

Make your personal moments a luxury. Your bathroom is designed to reflect your 

achievements. See the marble vanity top, the luxury fittings, and en suite bathtub and 

glass shower, constructed from the finest materials for your pleasure, and delight. 

  

 

Page 9 

The dining room. Your space for togetherness. 
 

Share the laughter, the moments, and the sparkling  Java Sea! Feel the thrill  of this 

luxurious and spacious dining room. Specially designed with dramatic glass walls and 

strong aluminium frames, this dining room is fully equipped with ingenious lighting to set 

the mood for dining, or simply enjoying the afternoon with friends. Crack open a 

Cabernet Sauvignon and relish the enthralling sunset, as you share a quiet moment 

together. 

 

Page 10 

The kitchen. Where chemistry happens. 
 

At Regatta residential suites, chemistry happens in the kitchen. Only the finest 

appurtenances grace this place - a uniquely designed kitchen set, complete with an 

electric gas cooker hob and hood to add a chic and fabulous look. Where better to savour 

the cooking – and where better to perfect your creative touch?  
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Page 11 

The location. Epitome of exclusivity. 
 

Regatta is located at the northern end of Pantai Mutiara peninsula, the most exclusive 

area in North Jakarta. Well known for its excellent security system, Pantai Mutiara is the 

perfect place for those who consider personal safety a top priority. It is also famous for 

its comprehensive facilities and nautical lifestyle, with convenient access to the 

international marina. What more fitting location to enjoy the glamorous lifestyle? 

 

[Legend] 

1. Regatta 

2. International Marina 

3. Landed and Canal Housing 

4. Canals 

5. Sports Club and Café 

6. Town Houses 

7. Entry Gate 

 

Page 12 

The site plan. Compass of the world. 
 

Look closely at this well-designed masterpiece. Every residential tower is shaped like a 

tall ship, heading in the direction of distant lands across the ocean. Symmetrically 

aligned with famous seaside cities throughout the world, they form the points of a 

compass, with a giant water park at its centre. The site plan of the Regatta residential 

suites, with its unsurpassed perspective, has made this location the epitome of luxury and 

exclusivity, an architectural wonder for the city of Jakarta, and a true icon for our time. 

  

 

Atkins. World-class architect. 
 

From humble beginnings as a London-based architectural design consultant, WS Atkins 

& Partners has risen to become one of the world’s most respected architectural firms, 

with an impressive portfolio of projects across Europe and Middle East. 

Professionalism, vision and the ability to realize what for others is merely a dream are 

what distinguishes Atkins from its peers. Originality is the hallmark of every Atkins 

masterpiece. 

Today, many of the world’s major cities have drawn inspiration from Atkins’ work, which 

encompasses every facet of modern living from skyscrapers to schools, bridges to public 

parks, and even airports. The Atkins portfolio includes the spectacular Burj Al Arab in 

Dubai, the Durrat Al Bahrain island development, and the new look of Trafalgar Square 

in London. Each one of these projects showcases Atkins’ skill in exceeding all 

expectations and elevating architectural design to a higher plane.  
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Atkins was named “Construction Consultant of the Year 2005” by Building Magazine 

and “Major Firm Consultant of the Year 2005” by New Civil Engineer. 

 

 

For further information, please contact 

 

Badan Kerjasama Mutiara Buana 

Jl. Raya Pantai Mutiara TG 1D 

Jakarta 14450 Indonesia 

Tel. (+62, 21) 666 030 80 Fax (+62, 21) 666 018 32 

 

www.regattajakarta.com 

 

 

 

Disclaimer 
 

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the contents of this brochure, 

neither the developer nor the owner nor their agents shall be held responsible for any 

inaccuracies, errors or omissions. Rendering and illustrations are artists’ impressions 

only and shall not be regarded as representations of fact. All measurements are 

approximate, and shall be subject to final survey. 
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NASKAH LEAFLET/FLYER/SELEBARAN 

 

Menulis naskah leaflet sangat mirip dengan brosur, hanya saja karena ukuranya 

yang lebih kecil/ compact dibanding brosur, maka leaflet biasanya merupakan ringkasan 

dari brosur. Apabila tidak semua informasi bisa disampaikan melalui leaflet, maka dipilih 

informasi yang paling penting saja.  Misalnya dalam promosi berhadiah, maka yang 

paling penting adalah hadiah utama yang di blow up dalam judul & visual.  Selebihnya 

mekanisme dan hadiah hiburan di body copy saja. 

Jadi format script leaflet itu mirip dengan script iklan cetak tetapi dengan body 

copy yang lebih panjang, namun lebih pendek dari body copy brosur.  Ibaratnya, leaflet 

adalah versi lengkap dari iklan cetak, dan versi pendeknya dari brosur. 

Contoh naskah leaflet:  
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NASKAH BILLBOARD/OUTDOOR MEDIA 

 

Menulis naskah untuk media luar ruang haruslah menggunakan kata-kata yang 

sangat singkat dan efektif (missal: tetapi disingkat tapi, dll.)  Juga harus 

mengekstraksi ide, sedemikian rupa hingga menjadi bentuk komunikasi yang paling 

sederhana.  Tak perlu ada bodycopy.  Mengapa?  Karena media ini hanya dibaca 

orang untuk 1-5 detik saja, sambil lalu. 

Biasanya, informasi yang harus ada di billboard adalah: slogan, packshot (product 

name, logo).  Selebihnya, adalah kesimpulan dari positioning product. 

Namun untuk product yang sudah sangat mature (umurnya sangat panjang, 

awareness sangat tinggi, loyalitas tinggi, terkadang bahkan tak perlu 

memperlihatkan packshot.  Mungkin cukup product name atau slogan.   

 

Contoh:  
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Iklan pada sisi bus seperti ini bisa dikategorikan pada media luar ruang, dan seni 

penulisan naskahnya pun mirip pula. 
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GOOD ADS 

 

 Seperti apa sih iklan yang dianggap baik itu?   Wah pertanyaan yang sulit, sebab 

akan sangat tergantung siapa yang menjawab.  Kalau yang menjawab client yang 

professional, jawabnya: yang bisa mencapai tujuan pemasaran.  Kalau yang menjawab 

klien local yang notabene pedagang, jawabnya: yang bisa menjual.  Kalau yang 

menjawab creative director, jawabnya: yang menang award 

Nah lho.  Lantas siapa yang benar?  Mana yang kita anut?  Hingga saat ini, hal itu masih 

menjadi topic perdebatan yang seru, yang belum tahu siapa yang paling benar. 

 Setiap biro iklan multinasional juga punya kepercayaan dan criteria sendiri 

mengenai sejauh apakah sebuah materi iklan itu dianggap baik.  Criteria ini pun 

terkadang berubah di lain waktu. Sebagai contoh, Ammirati Puris Lintas memiliki criteria 

SPURS untuk good concept mereka.  Saya sendiri sebagai pelaku bisnis periklanan 

percaya, iklan yang baik adalah iklan yang mampu mengkomunikasikan strategi dengan 

cara yang unik, out of the box dan menempel lama di benak konsumen.  Iklan itu juga 

harus mampu membujuk orang untuk mengikuti tujuan kita, itulah iklan!  Sebuah pesan 

persuasive yang datang tanpa diundang, sulit untuk dihindarkan dan (kadangkala) 

dilupakan. 

 Sampai saat ini dunia periklanan sendiri masih percaya, bahwa iklan yang baik 

adalah iklan yang memenangkan penghargaan atas kreativitasnya.  Untuk keperluan 

rekrutmen pun, para creative director percaya, makin banyak award yang dimiliki 

seorang pekerja kreatif, makin layak ia dibayar mahal.  Jadi?  Tak ada salahnya saya 

beberkan criteria apa saja yang dipercayai oleh para juri dalam lomba kreativitas iklan 

ini! 

 Berikut adalah komentar Laura Paais, salah satu award-winner copywriter dan 

yang pernah menjadi creative director di beberapa biro iklan multinasional (Grey, Ogilvy 

dll.):  

“.Iklan yang baik: yang bisa berbicara ke konsumen tanpa konsumen merasa digurui. 

Smart dan simple” 
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 Berikut saya akan coba simpulkan (dan simpelkan) criteria yang beragam tsb. 

dengan criteria umum yang (hampir) semua biro iklan mempercayainya.  Sebuah materi 

iklan akan dianggap baik apabila : 

 

• SIMPLE : menyampaikan pesan sesederhana mungkin, makin sederhana 

makin baik, makin focus makin baik.  Hal ini karena iklan merupakan alat 

komunikasi yang berdurasi sangat pendek, sehingga jika isi pesan makin 

sederhana, maka akan makin mudah lah target mencerna dan menerimanya.  

Bagi pengirim pesan pun, akan makin mudah  menyampaikanya dan pasti 

akan makin kreatif pula cara penyampaianya. 

Contoh:  

Dalam kasus pemuda yang ingin melamar pacarnya, bila ia focus pada isi pesan ‘maukah 

kau menikah denganku’ dan focus pada jawaban ‘ya, aku mau’ maka ia akan dapat 

mencapainya dengan berbagai cara yang kreatif yang sesuai dengan si-kon gadisnya pada 

saat itu.  Kalau si gadis mendambakan pria romantis, maka si pemuda akan mengadakan 

candle light dinner dan melamar dengan berjongkok seperti di film-film.  Ia pun hanya 

menanyakan hal yang sederhana itu: dis, maukah kau jadi kekasihku?  Akhirnya pun bisa 

ditebak: si gadis terharu dan menerimanya.   Tapi coba bayangkan kalau seandainya si 

pemuda tidak focus pada isi komunikasinya.   Si pemuda punya prinsip mulia harus 

berterus terang sepenuhnya kepada calonnya (itu hal yang bagus kan?), dia berprinsip si 

gadis harus menerimanya apa adanya. Maka dalam percakapan malam itu (ia pun 

mungkin menggunakan candle light dinner dan berjongkok juga di depan kekasihnya) 

namun inilah kalimat yang ia ucapkan: dis, aku ingin kamu jadi isteriku.. tapi kau harus 

tahu ibuku kurang setuju aku menikah dalam waktu dekat ini, dan ayahku sudah pensiun, 

sehingga kalau kita menikah nanti aku harus menanggung biaya adik-adik; dan untuk 

mengirit biaya kita terpaksa tinggal di rumah orang tuaku dulu.  Nah, sekarang apakah 

kau setuju menikah denganku?  Apa kira-kira jawaban sang gadis?    

 



 

 

@2007, How to Become a Good Copywriter ~ http://copywritingskill.com  80

 

Meskipun mungkin ia mencintai dan terharu dengan keterus terangan sang pemuda, 

namun malam itu mungkin dia kebingungan dengan bombardir informasi yang trerlalu 

banyak dan sebagain berlawanan dengan tujuan lamaran.  Kemungkinan besar si gadis 

meminta waktu untuk berfikir dan sang pemuda harus memikirkan lagi acara 

‘penembakan’ yang berikutnya!  Sebab penembakan malam itu telah mubazir… 

Itulah perbedaan komunikasi yang bersifat simple dan tidak: ia bisa mereduksi 

biaya komunikasi!  Sebab pada ‘tembakan’ pertama sudah bisa mencapai 

tujuan. 

 Dalam pencarian ide kreatif, simplicity menjadi penting sebab akan sangat 

membantu pencipta iklan menemukan ide-ide ‘gila’ yang bersifat 

menyangatkan terhadap pesan yang simple tsb. 

 

Contoh: 

VW Polo mungkin saja memiliki berbagai kelebihan yang menjadi 

kebanggaan perusahaanya.  Misalnya desain yang bagus, kemanan yang 

bagus, interior yang oke, mesin yang canggih dll. Dsb.  Biasanya, client ingin 

semua hal tsb. disampaikan kepada konsumennya.  Hal ynag wajar dan sah-

sah saja.  Namun karena prinsip simplicity seperti yang telah diterangkan di 

atas, maka diputuskanlah bahwa yang paling menonjol dari VW Polo adalah 

kekuatanya (taughness) nya.  Akhirnya muncullah iklan yang indah ini, yang 

merupakan exaggeration dari kelebihan itu: saking tangguhnya, polisi 

berlindung di belakang VW Polo, bukan mobil lain. 
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• UNIK /DIFFERENT: iklan adalah ibarat seorang salesman yang mengetuk 

rumah orang.. hampir seperti tamu yang tak diundang.. kadang dianggap 

gangguan, kadang dianggap sampah.  Karena sifatnya yang cenderung tidak 

diharap itulah, iklan perlu ‘mencuri’ sedikit perhatian orang dengan cara-cara 

yang unik dan berbeda.  Oleh karena itu, keunikan sebuah iklan menjadi poin 

positif tersendiri bagi mereka yang berkepentingan.  Nilai keunikan ini bahkan 

dikejar hingga si pencipta (atau anggota tim) melemparkan pertanyaan: 

apakah iklan ini akan menjadi pembicaraan orang?  Akan menarik perhatian? 
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Contoh:
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• MEMORABLE: semakin unik sebuah iklan, maka semakin gampang ia diingat 

orang.  Makin tinggi nilai ‘memorability’ ini, makin sedikit pula frekuensi 

tayang iklan, yang berarti makin sedikit belanja iklan yang dikeluarkan.  

Sebuah iklan yang memiliki impact luar biasa akan menancap cukup lama di 

benak konsumen dan memudahkan pesan diingat oleh target audience.  

Banyak iklan dengan memorability tinggi adalah iklan-iklan layanan 

masyarakat yang biasanya tak punya budget banyak untuk penayanganya, 

sehingga memorabilitas menjadi penting agar sekali melihatnya, orang sulit 

melupakanya. 

      

Contoh: iklan layananan masyarakat dengan tema don’t drive drunk 

headline: just a normal day when drunk driving is just normal. 
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__                  
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• CAMPAIGNABLE: salah satu cirri iklan yang memiliki konsep kuat dan ide 

yang besar adalah.. iklan tsb. bisa dibuat menjadi banyak seri, dan bisa terus 

dikembangkan sampai tak terbatas.  Contoh iklan yang demikian adalah seri 

iklan Absolut Vodka yang sangat terkenal di dunia.. 

Big idea iklan ini adalah bermain dengan grafis pack shot Absolut Vodka 

yang memang indah desain-nya dan bermakna namanya (absolut adalah 

sesuatu yang paling tinggi).  Perhatikan bagaimana seri iklan absolut vodka 

selalu memperlihatkan pack sebagai hero dan tak ketinggalan kata ‘absolut’ 

sebagai caption.  
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• RELEVANT: konsep iklan yang baik, juga tetap harus relevan dengan 

produik/jasa yang diiklankan.  Ini artinya, sekreatif apa pun konsep iklannya, 

jangan sampai yang diingat adalah iklan itu sendiri mengalahkan merk yang 

diiklankan.  Hal demikian sering terjadi, terutama ketika pendekatan iklan 

melalui humor, di mana orang Indonesia lebih mengingat jargon humor-nya 

ketimbang merk-nya.   

Contoh dari kasus demikian adalah ungkapan: 

“lho, kok loyo..?” 

      “wes hewes.. bablas angine”  

     “ siapa sih lu?”  dll. 

Masih ingatkah anda dengan kata-kata itu?  Ingatkah dari merk apa? 

 

Contoh iklan yang relevan: pampers 
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IDEAS DEVELOPMENT TECHNIQUE/CREATIVE THINKING 

 

Dalam pekerjaan sehari-hari, saya banyak sekali menerima pertanyaan begini: 

“mbak, gimana sih caranya mendapat ide?” Entahlah, mungkin pertanyaan itu muncul 

karena dalam brainstorming session saya termasuk orang yang sangat aktif melempar ide. 

Hal yang membuat pak Poerwanto (praktisi periklanan Surabaya) menjuluki saya sebagai  

“The Think Tanker”.    

Meski sulit untuk menjawab pertanyaan itu, tapi saya akan coba bantu dengan 

mengenalkan beberapa tehnik maupun attitude dan latihan yang bisa meningkatkan daya 

kreativitas seseorang.    

   

CREATIVE ATTITUDE 

 

Saya percaya, untuk bisa menjadi orang yang berfikir kreatif (memiliki banyak ide) maka 

seseorang harus memiliki attitude yang mendukung berkembangnya pemikiran 

kreatifnya.   Attitude tsb. seperti missal di bawah ini… 

 

- Learn & Absorb : terapkan hukum attitude ini di mana pun anda berada, posisikan 

diri anda seperti sepotong spons, dan anda akan menjadi kaya akan segala 

informasi.  Semua informasi yang telah anda serap, pasti akan sangat berguna suatu 

saat kelak di mana anda membutuhkan ide!  Jadilah orang yang cerdas, tahu kapan 

saat anda bicara dan saat anda diam.  Tentunya pada saat presentasi dan 

brainstorming anda tak boleh hanya diam dan mendengarkan, itu stupid.  Tapi di 

saat anda sedang tak perlu bicara, seraplah segala buah pemikiran orang di sekitar 

anda.  Perhatikan gaya hidup yang mereka tampilkan, amati impian mereka, buka 

mata, buka telinga, perhatikan dan simpan baik-baik dalam memori anda.  Semua 

itu adalah referensi yang akan memperkaya khasanah pengetahuan anda.  Seorang 

copywriter yang baik adalah seorang yang pandai mendengar, suka belajar dan 

selalu memperhatikan segala hal yang terjadi di sekitarnya.  Boleh saja ia 
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berpenampilan cuek dan eksentrik, tapi seorang copywriter haruslah juga seorang 

pengamat yang selalu menyimak! 

- Write & Record: mulai sekarang, biasakan diri mencatat dan atau merekam segala 

sesuatu yang menarik perhatian anda, hal-hal unik yang terjadi sehari-hari, atau ide-

ide liar yang tiba-tiba datang menghampiri benak anda, semua itu merupakan ‘bank 

ide’ anda, yang suatu saat bisa anda lihat atau dengar ketika otak dalam keadaan 

suntuk dan sangat terdesak deadline.  Seorang trainer dari Australia malah pernah 

mengeluarkan ‘idea card’ dari sakunya ketika memberi tips ini.  Idea card adalah 

barang yang selalu ia bawa, yang merupakan catatan tentang segala tehnik situasi 

yang bisa ia pakai untuk menuliskan iklan radio (dia sendiri mengkhususkan diri 

pada tehnik penulisan iklan radio). 

Mungkin anda punya cara tersendiri?  Intinya, milikilah idea bank, milikilah idea 

saving book, di mana anda bisa terus mengkredit ide anda di dalamnya.  Siapa tahu 

kelak anda perlu mendebetnya? 

- Read Everything: jangan batasi diri hanya membaca hal yang anda suka.  Bacalah 

semua bidang ilmu, semua macam bacaan termasuk tabloid dan komik, semua 

terbitan terbaru dan semua best seller books.   Terutama, carilah referensi dari iklan 

orang lain yang sudah diakui bagus.  Koleksilah iklan-iklan yang memenangkan 

penghargaan, semua itu akan membantu seorang writer dalam mencari inspirasi. 

Get out, get a life: seorang copywriter harus selalu updated dengan hal-hal hangat yang 

tengah terjadi di masyarakat, sehingga meskipun banyak membaca, ia juga harus banyak 

traveling, mengunjungi aneka pameran, bergabung dengan aneka klub dalam berbagai 

bidang.  Setidaknya, bergaulah dengan orang-orang yang luas wawasan serta 

pergaulanya, hal ini akan membantu anda memperluas wawasan anda sendiri, banyaklah 

bertanya, cobalah segala hal.  Seorang copywriter yang berwawasan luas akan jauh lebih 

mudah mendapatkan ide ketika menerima tugas dari berbagai macam jenis barang dan 

jasa.  Hal ini pula mungkin yang menyebabkan dalam dunia periklanan, banyak 

copywriter yang datang dari berbagai macam latar belakang pendidikan, bukan melulu 

dari FISIP.  
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Creative Thinking 

BRAINSTORMING: THE SYNECTICS  

 

 Sebagian orang menerjemahkan brainstorming dengan tukar fikiran, diskusi dan 

badai otak (??!).  Apa pun anda menyebutnya, inilah salah satu tehnik yang paling banyak 

digunakan dalam rangka idea development.  Ini karena orang percaya, bahwa dua kepala 

akan lebih baik daripada satu, meski  belum tentu lima puluh kepala lebih baik daripada 

dua! 

 Brainstorming adalah salah satu tenik penggalian ide yang paling banyak 

digunakan, dan paling banyak disalahgunakan juga!  Nah lho. Kenapa begitu?  Ya, ketika 

brainstorming session sedang berlangsung, seringkali salah satu dari peserta tiba-tiba 

menyela dengan melontarkan kritik terhadap ide anggota lainnya, dan akhirnya 

brainstorming itu tenggelam dalam perdebatan sengit.. menilai dan menghakimi setiap 

ide yang muncul.  Itulah salah satu bentuk penyalahgunaan brainstorming! 

 Kalau sudah begitu, semua orang merasa ‘gedeg’ dan frustasi karena alih-alih 

mendapat ide, malah saling bantai.  Hal ini terjadi karena sesungguhnya, ada dua macam 

cara berfikir: 

1. 'divergent', dengan cirri creative, imaginative, playful, fun dan sangat baik untuk 

penggalian ide  

2. 'convergent' yang bersifat analitis, menghakimi, dan merupakan dasar yang buruk 

untuk pengembangan ide, tetapi sangat bagus untuk tahap penyeleksian ide yang 

akan dibahas kemudian 

Yang jelas, kita tak mungkin menggunakan kedua tipe berfikir itu secara bersamaan. 

Dalam brainstorming, kita memerlukan cara berfikir yang divergen, yang kreatif, yang 

imajinatif, yang fun, yang agak nakal dalam rangka menggali ide sebanyak mungkin, 

secepat mungkin.   
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  Agar brainstorming session mencapai hasil yang maksimal, diciptakanlah tehnik 

Synectics yang dipercaya telah melahirkan berbagai ide brillian selama penggunaanya.  

Salah satu ide yang timbul setelah menerapkan tehnik ini adalah diciptakanya lemari 

pendingin, yang merupakan system terbalik dari pada pemanas ruangan. 

 Dalam Synectics, ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh para peserta 

brainstorming, antara lain:  

• Jangan mengkritik 

• Jangan menginterpretasikan ide orang lain 

• Sempurnakan atau kembangkan setiap ide yang dilempar ke forum 

• Percayalah bahwa anda kreatif 

• Tak boleh ada pernyataan negatif selama session, tak boleh 

mendeskreditkan ide sesama, semua anggota tim harus percaya bahwa tidak 

ada ide yang jelek, tidak ada ide yang ngawur dan tidak ada ide yang 

impossible    

• Gunakan alat bantu berupa gambar abstrak/ coretan ngawur, tanyakan 

apakah yang dibayangkan masing-masing anggota tim ketika melihat 

lukisan itu? Seandainya benda, benda apa?  Seandainya binatang, binatang 

apa?  Seandainya manusia, seperti apa dan siapa? 

• Lemparkan kunci dasar yang menjadi inti permasalahan yang akan 

dipecahkan / ide yang akan digali (Contoh: untuk kasus Super Busa adalah 

kata ‘putih’ sebagai one word), ketika mendengar one word tsb., apakah 

yang mereka bayangkan/ ingat? 

• Berfikirlah secara out of the box, yang tidak biasa digunakan, yang tidak 

pernah difikirkan orang lain, berfikirlah seperti orang gila atau seperti 

mahluk asing.  Bagaimana jika orang makan mobil?  Bagaimana jika bumi 

kotak?  Ingat, dalam mencari ide hanya ada satu aturan, yaitu: tidak ada 

peraturan! 

•   Gunakan tehnik hiperbolik (menyangatkan sesuatu), sebab iklan adalah 

dunia hiperbolik, bukan dunia nyata 



 

 

@2007, How to Become a Good Copywriter ~ http://copywritingskill.com  102

 

Creative Thinking 
APAKAH ANDA KREATIF? 

 

Apakah anda orang yang kreatif?  Jawablah pertanyaan ini dengan sejujur-jujurnya.  Bila 

anda menjawab “ya, aku kreatif’, maka saya ucapkan selamat untuk anda! Anda telah 

mengambil satu langkah ke depan untuk menjadi orang kreatif.  Anda bisa melanjutkan 

ke 9 langkah berikutnya.. 

 Ada banyak jalan menuju creative thinking, antara lain: 

1. anda percaya bahwa anda kreatif 

2. carilah beberapa kemungkinan jawaban, jangan puas dengan jawaban pertama, 

belum tentu itu yang terbaik 

3. cobalah untuk melihat segala sesuatu di luar ‘kenormalan’ 

4. bermain-mainlah dan having fun dengan one word yang diberikan 

5.  cobalah menerima ambiguitas (double meaning) 

6. jangan takut mengatakan sesuatu yang ‘salah’ 

7. tantanglah ‘peraturan’ dan ‘asumsi’ yang telah anda tanamkan dalam diri anda 

8. jangan selalu tergantung pada ahlinya, kadangkala pemikiran mereka malah 

dibatasi oleh keahlian mereka 

9. jangan selalu berfikir logis, kadangkala pemikiran yang ganjil, aneh dan ‘bodoh’ 

bisa membuat anda mendapatkan ide-ide baru 

10. bersiaplah untuk terkadang mendapati kesalahan 
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Creative Thinking 
THE DOTS EXERCISE 

 

Perhatikan kotak berikut ini… 

 

 

 

Bagaimanakah anda bisa menghubungkan semua titik, tanpa mengangkat pensil anda dari 

kertas, dan hanya dengan menggunkan 4 garis lurus saja? Cobalah!  Anda akan 

menemukan, bahwa untuk mencapai tujuan, sesekali anda harus berfikir ‘out of the box’. 

Coba lihat solusinya … 

 

 

Sekarang, bagaimanakah anda menghubungkan semua titik tsb. hanya dengan satu garis 

lurus???  Bisakah anda menjawabnya? 
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Creative Thinking 
 THE MATIRX 

Metode ini banyak dipakai untuk keperluan mencari marketing idea, namun pada 

dasarnya kita bisa memakai matrix untuk menggali idea apa saja; selama kita tahu factor-

faktornya.  Sebagai contoh, apabila kita hendak mendirikan sebuah spa house; maka .. 

Pertama: harus mengetahui apa saja factor penting dari suatu spa house.  Katakanlah 

factor itu adalah lokasi, layanan, harga, dan bahan yang dipakai untuk perawatan, segmen 

pasar yang dibidik.  

Kedua: ambilah selembar kertas dan tuliskan setiap factor pada bagian teratas kolom 

Ketiga:  fikirkan semua alternative yang mungkin dilakukan bagi setiap factor, dan 

tuliskan di dalam kolom di bawah masing-masing factor 

Keempat: mulailah mengawin-silangkan masing-masing factor untuk mendapatkan ide 

konsep rumah spa yang berbeda-beda.  Pada saat itu mungkin anda akan mendapatkan 

ribuan konsep ide!  Tentu saja tidak semua konsep itu bagus dan layak untuk 

direalisasikan, namun ada pula ide-ide yang benar-benar bagus dan bisa dipakai.  Ingat, 

rahasia untuk mendapatkan ide yang benar-benar bagus dan mengena adalah dengan 

mengembangkan ide sebanyak-banyaknya terlebih dahulu! Ini adalah alat untuk 

mengembangkan ribuan konsep hanya dalam hitungan menit.  Mari kita ringkas 

prosesnya:  

1. Definisikan parameter atau factor-faktor nya 

2. Letakkan parameter itu di bagian teratas dari kolom 

3. Tuliskan daftar kemungkinan di bawah masing-masing parameter/faktor 

4. Kawin silangkan masing-masing kemungkinan factor dari tiap semua kolom 

guna mendapatkan ide 
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Creative Thinking 

DE BONO’S SIX THINKING HATS' 

 

 

 

 Metode yang diperkenalkan oleh de Bono ini merupakan tehnik yang berguna untuk  

meningkatkan cara berfikir kita secara cepat, sederhana namun powerful. Metode ini 

mendorong kita untuk mengenali tipe berfikir apa yang sedang kita gunakan, dan 

menantang kita untuk menerapkan tipe berfikir yang berbeda pada suatu subyek yang 

sama.  

Tanpa kita sadari, kita sering menggunakan tipe berfikir yang berbeda-beda selama hidup 

kita. Misalnya,  bila kita merasa pesimis tentang suatu situasi, maka begitu pulalah cara 

berfikir yang kita gunakan! Kadangkala, cara berfikir demikian bisa membatasi 

kemampuan kita untuk melihat bisa melihat semua sisi dari setiap permasalahan.  Oleh 

karena itulah kita perlu mengenali berbagai macam cara berfikir dan menggunakanya 

untuk mendapatkan ide solusi dari berbagai sisi… 
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The White Hat adalah cara berfikir dengan kepala dingin, netral dan 

obyektif.  Cobalah ambil waktu sejenak untuk mengamati fakta dan 

gambaran. 

 

The Red Hat mewakili amarah; cobalah untuk mendengar emosi dan 

intuisi anda  

 

The Black Hat bersifat murung dan negative, cobalah untuk menelaah 

mengapa dan bagaimana seandainya permasalahan itu tidak berhasil 

dipecahkan 

 

The Yellow Hat melambangkan kecerahan dan sikap positive, cobalah 

untuk mengembangkan harapan dan bersikaplah optimis 

 

The Green Hat melambangkan rumput, kesuburan dan pertumbuhan, 

cobalah untuk berfikir kreatif dan menggali ide-ide baru 

 

The Blue Hat melambangkan warna angkasa, di atas kita semua, cobalah 

untuk melihat dari perspektif yang lebih tinggi dan lebih luas guna 

memastikan apakah anda telah melakukan hal yang benar  

 

anda juga bisa berfikir dalam kerangka berbeda, yang merupakan kombinasi atau 

pasangan topi-topi, misalnya :  

White and Red 

Black and Yellow 

Green and Blue 

Cobalah! 
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Creative Thinking 

MENCARI PERSPEKTIF BARU  

 

 

 

Berikut ini adalah tehnik lain untuk mendapatkan perspektif baru dari setiap masalah (atau 

kesempatan) secara cepat!  Tehnik ini akan membantu kita mendapatkan ide-ide baru, 

pendekatan baru, solusi baru secara cepat, fun dan efektif!  

Setiap kali kita ‘mentok’ dengan ide dan solusi yang itu-itu saja, maka ada baiknya untuk 

melihat permasalahan dengan perspective baru, melihat dari sudut yang berbeda, guna 

mendapatkan ide-ide yang out of the boxes.  Bagaimana caranya?  Cobalah trik berikut..  

Tempatkanlah diri anda pada posisi orang lain : bagaimana mereka berfikir tentang hal ini?  

Bagaimana cara mereka akan memecahkan masalah ini?  

 
   

 

Cobalah menempatkan diri anda sebagai teman anda, keluarga anda, kerbata anda, musush 

anda, guru anda, tetanggaanda, bos anda dll. Dsb…pakailah cara mereka berfikir dan 

menyelesaikan masalah.   Semakin banyak anda mengenal orang lain, semakin banyak ide 

atau cara pemecahan yang akan anda dapat!  
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Creative Thinking 

TANYAKAN ‘MENGAPA?’

 

Kita telah mengenal berbagai tehnik dalam ‘creative thinking’ namun 

sebenarnya ada tehnik yang jauh lebih berguna, dan jauh lebih sederhana.. yang 

paling sederhana, bahkan… 

Leonardo da Vinci, salah satu pemikir paling kreatif dalam sejarah peradaban 

manusia, mengungkapkan inspirasinya…  

"aku telah berkelana ke seluruh penjuru negri, mencari jawab atas segala hal 

yang tak kumengerti.  Mengapa kulit kerang berada di puncak pegunungan 

bersama   jejak tetumbuhan yang biasanya ditemukan di lautan. Mengapa 

gemuruh guntur bertahan lebih lama dibanding penyebabnya. Bagaimana  

lingkaran air terbentuk di sekitar titik di mana batu dijatuhkan ke dalamnya. 

Bagaimana burung bisa menggantungkan dirinya di udra. Pertanyaan-

pertanyaan seperti ini menggelayuti fikiranku sepanjang hidupku". 

Keingintahuan seperti ini adalah landasan penting bagi kreativitas.  Lihatlah 

sekeliling anda, perhatikan segala sesuatunya, bahkan seandainya itu hal-hal 

yang terklihat ‘tudak penting’ seperti sebatang pohon yang tumbuh di tepi 

jalan, atau perdu kumuh yang teronggok di pojok halaman kantor.. teruslah 

bertanya ‘mengapa begini?’  dan ‘mengapa begitu?’ serta ‘mengapa tidak 

begini?' dengan membiasakan diri seperti itu, anda akan bisa melihat 

kesempatan-kesempatan baru. 
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Creative Thinking 

TANTANG ASUMSI ANDA 

Kita semua membuat asumsi-asumsi, dan asumsi inilah yang kelak  menuntun cara kita 

berfikir.  Masalah akan muncul bila mana asumsi kita mulai menjadi kendala bagi pola fikir 

kita dan bahkan mendorong kita untuk menuju kea rah yang salah. Berikut adalah contoh 

klasik dari orang-orang yang sesungguhnya capable di bidangnya tetapi mengambil 

kesimpulan yang benar-benar tidak tepat: 

  

"Saya fikir ada pasar dunia bagi kira-kira lima komputer." 

Watson, Chairman of IBM, 1943  

"saya sudah melakukan perjalanan ke seluruh penjuru negeri dan berbicara dengan 

orang-orang terbaik, karena itu saya bisa pastikan bahwa data processing hanyalah 

pekerjaan iseng-iseng  saja yang takkan bertahan lama." 

Editor, Prentice Hall Business Books, 1957 

"tak ada alasan sama sekali mengapa setiap orang harus punya sebuah computer di 

rumah mereka" 

Olsen, President, Chairman and Founder, Digital Equipment Corp, 1977 

 

Bagaimana mungkin kita bisa memastikan bahwa diri kita ini takkan pernah melakukan 

kesalahan yang sama? Jawabanya adalah.. kita harus menantang asumsi-asumsi kita sendiri, 

apakah semua itu benar?  Hal ini tak selalu mudah, sebab asumsi kita begitu integral dengan 

proses berfikir kita yang bahkan seringkali kita tak mampu mengenalinya.  
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Inilah 4 proses sederhana untuk membantu anda menantang asumsi-asumsi anda sendiri: 

  

1. Identifikasikan satu keputusan tertentu yang telah adna buat 

2. Tuliskan daftar sebanyak mungkin alas an yang menyokong keputusan itu (inilah 

yang disebut asumsi anda!) 

3. Ambil setiap asumsi dan tuliskan asumsi kebalikanya    

4. Bertanyalah pada diri sendiri: 

  

o Seberapa yakinkah saya dengan asumsi saya terdahulu? 

o Jika asumsi kebalikanya ternyata adalah asumsi yang benar, efek apa yang akan 

terjadi pada keputusan saya? 
  

 

Lain kali, bila anda hendak mengambil keputusan penting, coblah lekukan ke empat langkah 

ini, dan mungkin anda akan terkejut dengan keputusan yang anda buat!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
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TIGA KOMPONEN KREATIVITAS  

 

 

Sesungguhnya, ada tiga komponen dasar untuk meningkatkan daya kreativitas kita dalam 

bekerja.  Yakni creative thinking skills, expertise dan motivasi. 

· Creative thinking skills: bagaimana anda melakukan approach pada problem 

· Expertise: pengetahuan dan pengertian (baik secara tehnis,  procedural dan intellectual) 

· Motivation: keinginan untuk memecahkan masalah atau menggali kemungkinan 

 

Tanyai diri anda sendiri: 

 

Bagaimana performa saya (dan tim saya) dalam tiap komponen?  

Di bidang mana kita perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan kreativitas? 
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Creative Thinking  

BAGAIMANA KITA BERFIKIR  

 

Pernahkan anda berfikir tentang bagaimana kita berfikir? Ada banyak cara orang berfikir, 

Roger von Oech  dalam bukunya yang berjudul Whack on the Side of the Head, 

mengenali lusinan cara berfikir yang berbeda-beda .. antara lain: 

  Logical thinking 

Conceptual thinking 

Analytical thinking 

Speculative thinking 

'Right brain' thinking 

Critical thinking 

Foolish thinking 

Convergent thinking 

Reflective thinking  

Visual thinking 

Symbolic thinking 

Propositional thinking 

Metaphorical thinking 

Mythical thinking 

Poetic thinking 

Divergent thinking 

Surreal thinking 

Fantasy thinking 
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Beberapa cara berfikir bisa dikatakan lebih rational dan terfokus. Beberapa lagi lebih 

bersifat creative dan expansive. (Roger von Oech menyebutnya sebagai  'hard' and 'soft' 

thinking). Keduanya bisa sangat berguna jika kita menggunakanya pada saat yang tepat. 

(Lihat kembali bab  Brainstorming danThe Six Thinking Hat).  

Nah, lain kali anda berfikir, ambil waktu sejenak untuk memikirkan tentang  how you're 

thinking. Mungkin saja setelah itu anda akan memutuskan untuk mencoba pendekatan 

baru yang lebih produktif dan kreatif! 

Tanyai diri anda: 

Sudahkan aku menggunakan cara berfikir yang berbeda-beda dengan sebaik-baiknya, 

guna memaksimalkan produktivitas fikiranku? 
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THE BIG IDEA 

 

 Dari suatu brainstorming session yang efektif bisa saja dihasilkan belasan, 

puluhan bahkan mungkin ratusan ide, namun hanya akan ada satu ide saja yang terpilih 

untuk dikembangkan lebih lanjut.  Oleh karena itu, selalu ada screening session yang 

dilakukan oleh tim kreatif.  Nah, ide-ide yang bagaimanakah yang layak dipilih, dan  

yang patut untuk dikembangkan?  Bagaimanakah cara menyeleksi kumpulan ide-ide itu?   

 Untuk bisa mengenali apakah suatu ide merupakan Big Idea, maka kenali lah 

cirri-cirinya: 

• Big idea always make you laugh: Thule lockable roof rack  
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• Big Idea always makes you cry 
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Big idea makes you scared 
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• Big idea makes you fall in love 
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•  

 

• Big idea make you sad 
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• Big idea makes you sad: aids 
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• Big idea makes you disgusted: Canesten 
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• Big idea makes you smile:  Axe- nurse 
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•  
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 DO IT WITH LOVE 

 

 Dalam bekerja, ada hal yang lebih penting dari pada sekedar ahli melakukan 

pekerjaan anda; terutama jika anda betul-betul ingin menjadi seorang copy writer yang 

handal.  Kecintaan terhadap pekerjaan anda sangat penting terutama karena bekerja di 

periklanan menuntut hal-hal yang ‘kejam’ seperti: 

• jam kerja yang di luar batas normal,  

• deadline yang ketat  

• tuntutan klien yang tinggi, baik standar kualitas maupun ketepatan strategi 

• peta persaingan yang terus berubah-ubah di pasar   

Bila kita mencintai pekerjaan kita, maka tak akan pernah ada rasa malas meskipun harus 

bekerja di waktu libur; takkan pernah ada rasa capek meskipun lembur sampai pagi dan 

dilanjutkan presentasi di siang hari.  Dengan rasa cinta, anda akan bekerja dengan 

sukacita tanpa mengenal waktu, dan itulah yang dibutuhkan dalam industri periklanan. 

 Bila kita mencintai, kita akan selalu ingin memberi yang TERBAIK.  Bila anda 

mencintai pekerjaan anda sebagai copywriter, maka anda akan selalu berusaha untuk 

menciptakan karya-karya terbaik, dan anda takkan pernah berhenti mencoba untuk itu.  

Seringkali saya lihat, orang-orang yang sebenarnya memiliki wording power biasa, 

kemampuan pengembangan ide yang rata-rata dan kemampuan berfikir konseptual yang 

standar saja, namun bisa eksis dan dibutuhkan dalam industri periklanan hanya karena 

satu alasan: mereka sangat, sangat, sangat mencintai pekerjaan  mereka.  Pada akhirnya, 

orang lain akan melihat kecintaan anda dan akan menghargainya dengan harga yang 

pantas! 

 Jadi, cintailah pekerjaan anda, dan anda akan bersukacita setiap kali pergi bekerja.  

Dengan cinta, pergi ke kantor seolah-olah hendak pergi menemui orang tercinta! 
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MEMPERSIAPKAN PORTOFOLIO 

 

 Entah apakah saat ini anda belum mendapat kesempatan untuk menjadi seorang 

copywriter, ataukah saat ini anda sudah menjadi seorang copywriter, bahkan yang senior 

sekalipun; anda tetap harus mempersiapkan (dan memperbaharui) portofolio anda!  

Kenapa?  Karena anda akan memerlukanya sampai kapan pun.  Portofolio akan sangat 

penting bagi perjalanan karir anda kelak.  Bahkan, hingga seseorang menjadi seorang 

creative director pun masih akan terus mengumpulkan portofolio mereka, sebagaimana 

seorang maestro seperti Affandi mengumpulkan karya-karya besarnya.  Bisa untuk 

kepuasan batin, bisa untuk kepentingan karir.. 

 Memiliki portofolio yang impresif akan menambah nilai dan bargaining power 

anda.  Portofolio merupakan display atau showroom yang memudahkan orang lain 

menilai kemampuan serta pengalaman yang dimiliki seseorang. 

 Bila saat ini anda sudah menjadi copywriter, simpanlah hasil karya tim anda, 

terutama yang anda banggakan, apalagi yang pernah mendapat penghargaan.  Bila tak ada 

karya yang anda banggakan karena berbagai alasan, misalnya karena anda memiliki klien 

yang konservatif atau agency anda tidak memiliki cukup variasi client, maka ciptakanlah 

sebuah Public Service Ad.  Angkatlah issue-issue menarik dari lingkungan anda, daerah 

anda, negara anda, buatlah iklan untuk menggugah kesadaran khalayak akan hal tsb.  

Misal: masalah sampah, polusi, tertib lalu lintas, child abuse, pendidikan, kesehatan dll.  

Saya kira setiap Ad agency akan mendukung karyawanya yang memiliki ide demikian 

dan mau mewujudkanya.  Hal ini akan menambah poin positif  bagi anda di mata 

perusahaan.  Dan bila hasilnya bagus, akan menjadi kebanggaan dalam portofolio anda. 

 Bagi anda yang belum memiliki kesempatan untuk menjadi copywriter, maka 

susunlah portofolio anda dengan mengiklankan diri anda sendiri.  Kerjakanlah portofolio 

anda dengan cara mengikuti alur yang telah saya terangkan di atas, yakni : 

1. Analisa lah diri anda dengan menggunakan metode SWOT: apakah kelebihan dan  
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kekurangan anda?  Potensi apa yang bisa anda jual? Bahaya apa yang akan dating 

bila anda diam saja? 

2. Tujuan anda adalah : mengkomunikasikan kelebihan yang anda miliki 

3. Target konsumen anda adalah : Agency yang ingin anda lamar (pelajari semua 

karya, klien, budaya kerja agency itu, cari tahu apa tujuan mereka dalam tiap 

rekrutmen pegawai , lakukan small research untuk ini, gunakan tehnik mata-mata, 

berkenalanlah dengan pegawainya dan korek keterangan sebanyak-banyaknya) 

4. Desired response dari iklan anda adalah ‘ini dia copywriter yang kami cari!’ 

5. Simpulkan kelebihan anda dalam satu kata (misal: hot, untuk menggambarkan 

otak anda yang encer dan banyak ide) 

6. Cari ide seputar kata ‘hot’ itu, cobalah lakukan brainstorming dengan teman-

teman dan keluarga, lemparkan pertanyaan (‘kalau saya bilang hot, apa yang 

terbayang di otak kalian?); catat semua ide yang mereka lemparkan 

7. Dari sekumpulan ide itu cobalah untuk menuliskan sekumpulan concept statement 

semisal: 

- hot = api,  

maka concept  statement yang didapat antara lain…  

1)  Si Anu begitu hot nya sampai semua orang di dekatnya membuangnya 

karena   kegerahan 

2) Karena si Anu adalah api, dan api adalah zat penting, maka kalau ngga ada 

si    Api maka hidup takkan lengkap karena masakan mentah semua, 

begitupun kalau ngga ada si Anu, maka agency jadi tak lengkap 

3) Hati-hati, kalau dekat-dekat si Anu maka bisa terbakar 

Di sini bisa dilihat bahwa dari satu ide saja bisa dibuat berbagai macam concept 

statement 

- hot = pedas = cabe rawit,  

         maka concept  statement yang didapat antara lain…  

1. Si Anu biarpun kecil bisa mengguncang dunia 

2. Si anu biar pun kecil tapi membuat pesaing kebakaran jenggot dll. dsb. 
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Terus tuliskan concept statement sebanyak mungkin 

8. dari concept statement yang telah ada, coba implementasikan menjadi materi 

iklan yang anda rasa perlu (Print Ad, TV Ad, atau radio spot). Stage ini biasa 

disebut stage execution, di mana ide dieksekusi menjadi materi iklan.  Karena 

anda writer, maka gunakan format copywriter seperti contoh di bab sebelumnya.  

Di stage ini biasanya mulai timbul seleksi alami, yakni suatu ide yang ternyata 

sulit sekali di eksekusi, sehingga akhirnya ide tsb. ditinggalkan. 

9. Setelah  semua ide selesai dieksekusi, mulailah untuk tahap seleksi.  Semua  

kumpulan eksekusi tsb. dibentangkan dan diseleksi (dalam agency biasa disebut 

juga review) dengan pertanyaan-pertanyaan  seperti: 

- Apakah ide itu cukup unik? 

- Apakah relefan dengan produknya? 

- Apakah ide itu merupakan big idea? 

- Apakah iklan itu akan menjadi ‘talk of the town?’ 

- Bila perlu, lakukan small research, bawalah materi tsb. berkeliling ke sekitar anda 

dan tanyakan pendapat mereka, hal ini lebih baik dan lebih obyektif.  Apakah 

desired response yang anda kehendaki sudah benar tercapai?  Semua bisa di tes 

dalam stage ini 

10. Ide yang lolos seleksi ini bisa anda simpan menjadi portofolio: pakai clear holder 

atau simpan dalam disc atau bahkan publish ke blog anda.  Referensikan blog tsb. 

dalam CV anda. 

11. Portofolio anda tidak harus semuanya berisi karya-karya iklan, namun bisa juga 

contoh-contoh tulisan yang anda banggakan, baik yang pernah dipublikasikan 

maupun belum.  Contoh-contoh karya tulisan ini akan menjadi tolok ukur bagi 

kemampuan anda dalam berolah kata (wording power).  Tulisan tsb. bisa berisi 

puisi, cerpen, reportase, novel dll.  
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MENCARI KESEMPATAN KERJA DI AGENCY 

 

Kini, anda telah memiliki portofolio yang merupakan cerminan kemampuan anda.  

Lantas bagaimana cara memasuki dunia advertising?  Bagaimanakah cara bergabung 

dengan the biggest agency in the country?  Banyak!  Saya akan coba memberikan tips 

bagaimana mewujudkan impian anda… 

Bagi anda yang saat ini tengan belajar di FISIP, maka kesempatan untuk 

bergabung dengan agency adalah ketika anda mengikuti program magang yang biasanya 

diselenggarakan oleh fihak fakultas.  Gunakan kesempatan ini baik-baik.  Biasanya, 

agency juga mempergunakan momen ini untuk mencari bakat-bakat baru.  Lantas apa 

yang harus anda lakukan dan bagaimana anda bersikap ketika MAGANG?  Berikut 

beberapa tips.. 

•    Tunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap semua pekerjaan yang ada, banyak-

banyaklah bertanya  

• Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar dan mempraktekkan ilmu yang 

telah anda pelajari di bangku kuliah 

• Bersikaplah proaktif, tawarkan diri untuk ikut membantu, apakah membantu 

menulis script, atau sekadar sumbang saran dan ide dalam brainstorming 

session, tunjukkan anda punya banyak ide 

• Taatlah selalu pada semua aturan perusahaan baik yang tertulis maupun yang 

tidak tertulis, datanglah tepat waktu dan pulanglah ketika rekan-rekan satu 

departemen mulai pulang 

• cobalah untuk bergabung, bergaul dan menyatu dengan budaya perusahaan dan 

budaya pergaulan di tempat magang, termasuk budaya dalam bicara dan 

berpenampilan, jangan mengucilkan diri; ini akan menjadi poin plus anda dalam 

teamworking 

• Jangan anggap diri andi sebagai orang asing, anggaplah anda juga karyawan di 

tempat itu dan orang lain pun akan bersikap seolah anda adalah rekan kerja 

mereka! 
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• Bersikap terbukalah terhadap kritik dan saran, tanyakan pendapat mereka 

tentang anda dan apa yang sebaiknya anda lakukan untuk meningkatkan diri 

 

Lantas bagaimana untuk anda yang sama sekali tidak punya background pendidikan 

periklanan ataupun komunikasi?  Dengan cara apa dan bagaimana  anda bisa memasuki 

dunia periklanan?  Oh, jangan khawatir.  Seperti telah saya terangkan di atas, bahwa saat 

ini banyak sekali copywriter yang bukan jebolan FISIP, dan mereka sangat sukses di 

bidangnya! 

Sebagai orang yang tak punya latar belakang pendidikan yang sesuai, maka anda 

harus bekerja lebih keras,  dan menciptakan sendiri kesempatan untuk masuk ke agency.  

Anda bisa mempergunakan cara konvensional dengan cara melamar, atau cara-cara yang 

lebih menantang seperti mengikuti perlombaan. 

Bila anda hendak melamar ke sebuah agency, sebaiknya anda mencari informasi 

terlebih dahulu mengenai agency tsb.  Cobalah untuk browser ke web-nya, bertanya 

kepada kenalan yang pernah magang atau kerja di sana.  Semakin baik anda mengenali 

target/ saran anda, semakin baik pula anda menyusun lamaran yang sesuai.  Jangan 

gunakan format lamaran standar seperti yang bisa anda temukan di toko – toko buku, 

karena itu menunjukkan bahwa anda tidak kreatif!  Begitupula dengan penulisan CV, 

jangan memakai format yang standar, tapi ciptakanlah sendiri kreasi anda, tunjukkan 

bahwa anda pribadi yang unik dan layak diprhitungkan.  Surat lamaran dan CV adalah 

lapis terdepan di mana anda akan dinilai.   

Setelah semua siap dan anda merasa puas, tujukan surat lamaran dan CV tsb. ke 

creative director, jangan ke HRD.  Mungkin posisi-posisi lain di luar departemen kreatif 

memang sebaiknya melalui HRD, tapi khusus bagi tim kreatif, adalah hal yang sangat 

menguntungkan apabila seorang CD bisa langsung melihat materi anda tanpa screening 

HRD manager!  Mengapa?  Karena kadang kala seorang HRD manager berfikir dengan 

pola supply-demand; artinya.. kalau sedang tidak ada lowongan ya lamaran yang masuk 

ditumpuk saja di laci file.  Sedang seorang CD mungkin saja tertarik untuk bertemu  
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dengan anda, hanya karena tertarik dengan CV anda, meskipun pada saat itu ia tidak 

sedang membutuhkan tambahan tim.  Bisa saja dia sekadar persiapan, ingin memakai 

anda sebagai freelancer, atau sedang membantu rekannya sesama CD di agency lain yang 

sedang mencari writer!  Nah.  Saya sendiri sering mendapat kiriman CV melalui email, 

dan kiriman itu dari rekan-rekan saya yang menjadi creative director di agency lain… 

Bila anda tipe orang yang suka tantangan, maka anda adalah orang yang diberkati.  

Orang yang menyukai tantangan biasanya suka mengikuti berbagai macam perlombaan, 

karena sensasi menang-kalah sangat dia nikmati.  Memasuki dunia kerja dengan cara 

memenangkan lomba adalah cara yang elegan dan lebih menguntungkan.  Betapa tidak?  

Bukan saja anda akan memenangkan aneka hadiah dan penghargaan, tetapi anda juga 

akan mendapat penawaran  kontrak kerja, plus training-training yang akan sangat 

bermanfaat dalam perjalanan karir anda kelak! Wow.  Sekali tepuk dua lalat didapat.   

Kalau anda orang yang senang membaca, cepat atau lambat maka anda akan 

menemukan berbagai ajang lomba yang berhubungan dengan dunia periklanan.  Apalagi 

setelah sekarang ada  Creative Circle, yang biasanya bekerjasama dengan lembaga-

lembaga tertentu mengadakan lomba pembuatan poster, iklan maupun slogan.  

Kadangkala lembaga pemerintah seperti dirjen pajak, PLN, telkom dll. Juga mengadakan 

lomba-lomba sejenis.  Pernah juga agency-agency multinasional mengadakan lomba 

bedah iklan dan karya cipta iklan.  Cobalah untuk ikut, kirimkan karya sebanyak-

banyaknya.  Menang atau kalah tidak masalah.  Anggaplah semua itu latihan.  Kalau 

kalah, coba simak karya yang memenangkan perlombaan itu agar anda bisa belajar 

darinya.  Kalau menang, bukan saja kebanggaan yang anda dapat.  Bisa-bisa anda juga 

akan disodori penawaran kerja di agency terkemuka!  Cobalah..   

  Apabila saat itu tiba, saat di mana ada seseorang yang menawarkan posisi 

copywriter (meskipun masih trainee ataupun junior writer), maka segera tangkaplah!  

Jangan pedulikan apakah itu tawaran dari agency besar atau kecil, jangan pedulikan 

berapa banyak mereka mampu membayar anda, ambillah, sebab itu adalah tiket anda 

untuk mendapatkan pengalaman, untuk mengenali dunia copywriting; hal yang akan 

sangat berguna ketika anda hendak melangkah lebih jauh.  
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Banyak agency yang hanya mau menerima mereka yang telah berpengalaman.  

Karena itu, ketika anda mendapat kesempatan untuk mengumpulkan pengalaman, ambil, 

jangan sia-siakan.  Gunakan kesempatan pertama anda untuk belajar, belajar, dan belajar.  

Praktekkan learn and absorb attitude, suatu saat anda akan memiliki kemampuan lebih 

dan dengan sendirinya akan memiliki bargaining power yang tinggi. 

Bila anda seorang yang sangat beruntung, mungkin saja akan datang kepada anda 

bukan hanya satu tawaran kerja, melainkan beberapa tawaran sekaligus!  Maka, manakah 

yang sebaiknya diambil?  Agency besar atau kecil?  Gaji besar atau kecil?  Mungkin ini 

kedengaran seperti pertanyaan tolol, ‘tentu saja yang gajinya besar dong’ begitu mungkin 

jawaban anda.  Namun, tunggu dulu, jawaban itu tak sepenuhnya benar.  Sebab, 

jawabanya akan sangat tergantung dari tujuan karir anda, baik tujuan jangka pendek 

maupun panjang.  Mengapa demikian?   Mari kita bahas… 

Bila anda tertarik untuk meniti karir sebagai seorang professional, maka saya 

sarankan untuk lebih memilih mengambil tawaran dari agency besar, meskipun mereka 

(biasanya) menawarkan kompensasi yang lebih rendah.  Hal ini karena agency besar 

biasanya memiliki kebijakan untuk memberikan pelatihan secara terus-menerus, dengan 

mengalokasikan dana yang cukup besar untuk mengadakan workshop dan training-

training, baik di dalam maupun di luar negeri.  Bila anda mendapat kesempatan itu, maka 

dalam tempo 3 tahun saja, nilai anda akan berlipat 3 – 4 kali bila anda hengkang ke 

perusahaan lain.  Menggiurkan bukan?  Jadi, sebagai pemula yang ingin menjadikan 

copywriting sebagai awal karir anda, yang paling penting untuk tahap ini adalah 

mendapatkan ilmu dan keahlian yang tak diajarkan di bangku kuliah. 

Namun bila anda lebih tertarik di dunia periklanan dalam hal bisnisnya, dan anda 

bercita-cita untuk suatu saat memiliki agency sendiri, maka agency besar bukanlah awal 

yang tepat untuk anda.  Mengapa?  Karena di agency besar, seseorang akan dibentuk 

menjadi ahli di bidangnya, dan tak akan diberi pengetahuan tentang bidang-bidang 

lainnya.  Bila ia memulai karir sebagai seorang writer, maka ia akan mendapatkan 

training-training sehubungan dengan kreativitas dan seni tulis menulis, dan takkan pernah  
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diajarkan bagaimana memilih media yang tepat, serta berapa harga media itu.  Sementara 

seorang pengusaha membutuhkan pengetahuan menyeluruh dari hulu ke hilir mengenai 

industri periklanan, dan itu hanya bisa didapat apabila anda bergabung dengan agency 

kecil!  Di agency kecil, seseorang bisa memiliki akses jauh lebih mudah kepada 

pengelolaan sebuah agency, termasuk bagaimana mendapatkan klien baru.  Jadi, semua 

tergantung tujuan jangka panjang anda.  
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ENAKNYA JADI COPYWRITER 

 

 Kini anda sudah tahu apa dan bagaimana untuk menjadi seorang copywriter yang 

baik yang diinginkan setiap agency.  Kini saya akan memberi anda segepok alasan bagus 

kenapa profesi copywriter begitu menggiurkan.. 

 

• copywriter lebih cepat karirnya : dengan kenyataan bahwa copywriter memiliki 

lebih banyak waktu luang dibanding partnernya, maka kesempatan seorang writer 

untuk belajar dan menambah nilai diri juga semakin besar.  Di saat sang art 

director sibuk di depan computer untuk mengutak-atik warna, mencari gambar 

dan me re-touchnya, maka seorang copywriter yang cerdas bisa mempergunakan 

waktunya untuk membaca buku, mengikuti training dan workshop yang pada 

giliranya akan memudahkan dia mencapai karir lebih tinggi dalam waktu yang 

lebih singkat dibanding art director.  Contoh dari mereka ini adalah Eleanor 

Modesto (country head Lowe), Jokolelono (Sr Creative Director Grey), Jeanny 

Hardono (Sr CD Dentsu), Ogilvy (pemilik ONM) dll.  Tentu saja hal ini 

berpulang pada pribadi masing-masing, namun dengan kapasitas yang sama, 

seorang writer memiliki kesempatan lebih banyak untuk bisa maju terlebih dahulu 

 

copywriter bergaji lebih baik : banyak copywriter bagus yang saya temui adalah orang-

orang yang cukup cerdas, mencintai pekerjaanya dan memiliki daya pemikiran 

konseptual yang baik.  Mereka ini biasanya mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi 

dibandingkan rekan seangkatanya dari bidang art. Kenapa?  Karena nilai ide dan 

kemampuan berfikir konseptual adalah hal yang sangat berharga dalam industri 

periklanan.  Bahkan, kalau meminjam kalimatnya Eleanor, maka dunia periklanan 

berarti: ‘we are in the business of selling idea’  ini berarti orang-orang dengan 

kemampuan menggali ide akan memiliki nilai yang tinggi.  Dan seorang writer memiliki 

kesempatan lebih besar untuk belajar lebih lanjut tentang tehnik-tehnik penggalian ide.  

Bisa lebih sering melihat pameran dan showreel.  Bisa lebih sering mengikuti 
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brainstorming.  Sementara partnernya tengah terjebak dengan eksekusi konsep, 

seorang writer bisa leluasa mengembangkan diri…(sorry guys!) 

 

• copywriter bekerja lebih ringan: menurut saya, pekerjaan seorang writer jauh 

lebih ringan dari pada seorang art director (walaupun ada art director yang 

membantah pernyataan saya ini).  Betapa tidak?  Secara kasat mata, kerja seorang 

copywriter mirip dengan kerjanya pengangguran: membaca majalah, nonton TV, 

nonton film (showreel), browsing, jalan sana sini memperhatikan kehidupan 

orang lain, dan sesekali duduk mengetik di depan computer untuk satu atau dua 

kalimat pendek yang berupa judul dan slogan.  Ya… kadangkala ditambah 

sedikit bodycopy.  Paling banter menulis script brosur atau leaflet, itu pun takkan 

pernah setebal buku atau novel!  Terasa sangat ringan terutama kalau memang 

kita mencintai pekerjaan itu!  Bandingkan dengan seorang art director yang 

memiliki banyak rangkaian tanggung jawab seperti printing, final art work, fine 

tuning software, memilih talent, memilih props, photosession, shooting, dll. 

Dsb…  

• copywriter bekerja lebih fun : menjadi seorang copywriter berarti harus updated 

dengan gaya hidup terbaru, harus sering nonton, jalan-jalan untuk mencari ide, 

melihat-lihat pameran, pembacaan puisi… dll.  Fun bukan? 

• copywriter bekerja lebih fleksibel: alasanya sederhana, karena kerja seorang 

copywriter sangat tidak tergantung dengan peralatan!  Bukankah kita bisa 

menulis di mana saja, kapan saja, dengan apa saja?  Kalau mau, saat nongkrong 

di (maaf) WC pun seorang writer bisa tetap bekerja!  Cukup secarik tissue dan 

spidol pun bisa melahirkan script!  

• copywriter bekerja lebih santai: betapa tidak? Bukankah seorang copywriter bisa 

bekerja sambil tiduran, sambil baca, sambil nonton tv, bahkan sambil makan? 

Apa lagi yang lebih santai dari itu? 

 



 

 

@2007, How to Become a Good Copywriter ~ http://copywritingskill.com  138

 

THE JOY & SORROW OF BEING A COPYWRITER:  

 

Enaknya jadi copywriter memang banyak, tapi ada juga sengsaranya, seperti 

kenyataan bahwa kita bekerja di bidang yang seringkali tidak di anggap penting oleh 

masyarakat luas.  Iklan yang kita kerjakan dengan susah payah bahkan sampai tidak tidur 

semalam suntuk, pada akhirnya hanya akan dikomentari:’huh dasar iklan!’  Lain sekali 

dengan penulis Harry Potter… 

Sisi kesengsaraan menjadi copywriter juga karena harus bekerja  tanpa kenal 

waktu, dengan pressure yang tinggi.  Kalau sedang apes mendapat client yang 

demanding, wah, bisa-bisa hari ini di brief, besok minta materi di present!  It happens!  

Selain itu, bisa saja terjadi load yang tinggi, di mana semua klien memberi pekerjaan 

yang sama urgent-nya di saat bersamaan! Phew…  jadilah dalam sehari  seorang writer 

menulis banyak script untuk banyak client yang berbeda.  Mungkin ini penyebab 

banyaknya iklan yang ‘setengah jadi’ yang tayang di media massa.  Saya sebut setengah 

jadi karena sebenarnya iklan itu belum memasuki tahap seleksi, tapi langsung eksekusi… 

Mari kita dengar pahit-manisnya menjadi copywriter dari rekan-rekan saya ini… 

 

Dukanya jadi copywriter menurut Laura Paais (creative director): 

Pulang pagi karena harus lembur (biasanya kalau ada pitching).  

 

Leila Maksum (creative group head): 

Sukanya : Kalau iklan yang dibuat berhasil menaikkan angka jualan/improve the brand 

image sesuai yang diharapkan (soalnya ini tanggung pertama dan yang paling utama 

seorang tukang iklan)…. plus kejutan award. 

 Duka : Gak dapet bonus berlipat-lipat setelah kerja rodi selama setahun 

wakaakaaaakk… 
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TIPS MENJADI GOOD COPYWRITER: 

 

 Anda sudah tahu pendapat saya mengenai bagaimana menjadi seorng copywriter 

yang baik, kini kita dengar pendapat dan tips mereka, supaya lebih lengkap… 

 

Kriteria copywriter yang baik: (by Laura Paais) 

Punya rasa ingin tahu yang besar, tidak bosan belajar dan selalu memperluas wawasan 

dan mengisi otaknya dengan hal-hal baru, Punya hati yang besar dan lapang untuk 

menerima kritik. Punya spirit pantang menyerah serta bisa bekerja sama dalam team. 

 

Tips menjadi a good copywriter: from Laura Paais 

• Have fun. Saya pernah membaca sebuah buku tentang dunia copywriting dan 

penulisnya memberikan sebuah gambaran yang sangat mengena: “if you don’t enjoy 

writing it, no body will enjoy reading it’. 

• Jangan cepat puas begitu sudah memenangkan suatu award.  

• Practice made perfect. Makin banyak latihan, tentu hasilnya makin baik. 

• Banyak membaca, membuka mata, telinga dan hati untuk menangkap semua hal yang 

terjadi di sekelilingmu. 

• Disarankan untuk membeli kamus bahasa Indonesia dan menyimak kaidah penulisan 

yang benar dalam bahasa Indonesia. Lihat juga referensi penulisan melalui surat kabar. 

• Mendalami bidang yang kamu tulis, jangan berhenti sebelum mendapat core-nya. Ini 

penting untuk generate idea.  

• Last but not least: keluar dari ‘kotak’ mu. Jangan bikin comfort zone karena kamu akan 

‘mati’ di situ. Meet new people, talk to them, traveling, jalan-jalan ke pasar, pendek kata 

stretch out your capacity. Keep your mind fresh. 
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Tips menjadi a good copywriter from Leila Maksum (creative group head TBWA & 

Fortune): 

Banyak baca biar tau ada ribuan gaya tulisan di dunia ini, ada jutaan gaya untuk 

pengaruhin orang. Sok rajin ngamatin sekeliling. Tega kritik ide sendiri. Kalau emang 

gak nyambung ama brief, basic, literal… ya buang. Masih ada milyaran ide dari alam 

semesta ini. Gak gampang ngambek alias open minded sama pendapat orang tentang 

idenya.  At the same time,    kudu pede and fighting abis sama ide yang diyakini tepat.. 

Nah kompleks kan hehe ...? 

 

Kriteria copywriter yang baik: from Yani Soenarso, former creative director at Lowe 

worldwide: 

copywriter yang baik itu seperti apa sih? Yang mampu memperkaya bahasa dengan 

pemakaian bahasa yang 'fresh', membangun imaji, estetis (indah) dan menyentuh akal / 

hati. 

 

tips supaya seseorang bisa jadi copywriter yang baik: from Yani S 

Buka mata, hati dan telinga. Artinya : banyak baca,banyak jalan, banyak ngobrol, banyak 

mendengar dan banyak berkhayal...jangan sampai kemampuan menulis yang terbatas 

menjadi hambatan berkreasi. Pekaya diri dengan terus menambah perbendaharaan kosa 

kata bahasa Indonesia.  Kosa kata bahasa Indonesia yang belum cukup "luas" sehingga 

terjebak dengan pemakaian kosa kata asing maupun daerah. 

Tim kreatif sering kali menjagokan visual daripada copy sebagai jalan keluar anggapan 

keterbatasan CW menggarap copy yang baik atau anggapan "umum" bahwa konsumen 

Indonesia tidak suka membaca. 
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 Iklan yang baik itu yang gimana? kriterianya? 

 

Inilah pendapat Yani S: 

 

Yang pasti adalah yang merupakan hasil pemikiran strategis dari klien (dibantu agensi) 

sehingga merupakan materi komunikasi yang paling tepat sesuai kebutuhan merek.  

Dengan pandangan ini, iklan yang baik adalah iklan yang menunjang penjualan. UUD 

(ujung-ujungnya duit-pen) kan? 

 Namun syarat suksesnya komunikasi tersebut tentulah sebagaimana 'baik' 

dibangunnya, disini masuknya nilai-nilai kreatifitas. Apakah komunikasi yang terjadi 

membangun persepsi nilai-nilai yang baik diantara konsumen sasaran? Iklan yang buruk 

(bagiku)adalah iklan yang tidak mampu membangun persepsi nilai yang tepat untuk 

merek, masa kini dan mendatang. It must be a SUSTAINABLE communication. 

 

Contoh : iklan Close Up yang ceweknya nabrak tiang karena terpesona lihat cowok gig 

putih. Lucu. Bagus. Banyak orang membicarakannya. Sales jatuh. Diputar ulang karena 

populer, sales jatuh terus. Kenapa? Bukan 'nilai' yang tepat untuk merek. There is no 

'insight' for the target consumers to base their purchase. Akhirnya ULI kembali ke 

komunikasi dengan 'nilai' : pergaulan (Cinta) anak muda yang sukses karena nafas segar - 

gigi putih, nilai close up banget! Sales baru naik lagi. 

6. berapa persen bobot masing-masing kriteria? 

Strategi komunikasi : 99% 

Kreatifitas : 1% 

Ini penting disadari bahwa, SEBELUM berkreasi kita benar-benar tahu ada TUJUAN 

untuk semua itu. Istilah GARBAGE IN GARBAGE OUT bener banget, nggak ada 

strategi pemasaran yang bener dari klien gimana kita bisa bikin komunikasi yang 'tepat 

guna'? Membangun komunikasi adalah bagian dari terjadinya strategi, NOT THE 

OTHER WAY AROUND. 
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 Sadar nggak lo, lebih banyak waktu kita habiskan untuk ubeg2 klien, mbantu 

mereka decide WHAT they want to say? Iya nggak? Mestinya kan BEFORE they ask us 

to do  anything, they KNOW what they want to say. HOW TO SAY nya, nah ini baru 

urusan kita!  

 Kembali ke close up, saya yakin klien terpesona sekali sama bentuk 

komunikasinya sehingga meletakkan bobot yang hebat ke iklan itu, sukses penjualan 

dianggap pasti karena iklan yang populer. 

 Aku sudah mumet kalo ingat berapa banyak brief-brief GARBAGE yang 

kuterima dan harus dipoles seperti pelacur. Masa' kreatifitas hanya kita pakai sebatas itu? 

 

 

 

 

APA YANG DICARI SEORANG CREATIVE DIRECTOR DALAM DIRI 

COPYWRITER: 

 

Ketika merekrut seorang writer yang saya cari: writer yang punya skill dan attitude, 

punya semangat untuk menghadapi tantangan, tough dan focus. (Laura) 

 

Apa yang aku cari waktu mau meng 'hire' seorang CW? 

Does the copy make u think or feel? Does it make pictures, build emotions, change 

perception...does it do 'something'!  Kalo nggak, hanya sederetan kata-kata. (Yani)  
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KOMENTAR MENGENAI BUKU INI: 

 

Boleh dikata buku yang membahas tentang copywriting (penulisan naskah iklan) yang 

ditulis dalam bahasa kita lengkap dengan referensi yang bertalian dengan dunia 

periklanan di Indonesia hampir tidak ada. Ketika meniti karir sebagai copywriter dulu 

kami membaca buku-buku acuan dari luar. Berkembangnya industri periklanan membuat 

peluang kerja sebagai copywriter semakin terbuka luas, karena itu beruntunglah Anda 

para copywriter muda atau calon copywriter dengan hadirnya buku ini (yang ditulis oleh 

seorang Nunu yang sangat berpengalaman dalam dunianya). Semoga buku ini (sesuai 

harapan penulisnya) dapat menjadi acuan dan memberikan gambaran lengkap tentang 

copywriting, copywriter dan tips menjadi copywriter handal. 

Selamat untuk Nunu. 

 

Laura Paais – Former Creative Director at Grey Worldwide, Creative Director at Ogilvy 

Action (now) 
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LAMPIRAN 

 

PERUSAHAAN PIMPINAN 

 PT Wira Pamungkas Pariwara  Irawati Soekirman 

 JWT AdForce President Director 

 Jalan Proklamasi 46, Jakarta Pusat 10320   

 Telp. 310 0367    

 Fax. 310 0585   

E-mail Pimpinan:    

    

 PT International Matari Advertising Inc. Aswan Soendojo 

 Matari Advertising President Director 

 Gd. Puri Matari - 1, Jl. HR Rasuna Said Kav. H 1-2,     

 Kuningan, Jakarta Selatan 12920   

 Telp. 525 5160, 5227576   Fax. 525 6440, 526 1080   

 E-mail Pimpinan : aswan_retno@matari-ad.com   

 E-mail Perusahaan : matari01@matari-ad.com   

    

 PT Fortune Indonesia  Tbk. Indra Abidin 

 Fortune Indonesia President Director 

 Graha Pratama Building Lt. 7  Indira Abidin  

 Jalan M.T. Haryono Kav.  15, Jakarta Selatan 12810 Corporate Secretary 

 Telp. 8379 3771   Fax. 8379 3743/39/3805   

 E-mail Pimpinan : Iabidin@fortuneindo.com   

 Corporatesecretary@fortuneindo.com   

 E-mail Perusahaan : secretary@fortuneindo.com   

    

 PT OGILVY & MATHER INDONESIA Iim Ibrahim 

 Ogilvy & Mather Advertising Direktur 

 Bapindo Plaza, Lt. 25, Bank Mandiri Tower   

 Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55, Jaksel 12190   

 Telp. 526 6261 ext.1204   Fax. 526 6263,  526 6187, 5266692   

 E-mail Pimpinan : iim.ibrahim@ogilvy.com   

    

  PT Madya Utama Raya   Jeppie Mudita 

 Madya Advertising Direktur Utama 

 Jl. Keutamaan No. 65, Jakarta Barat 11140   

 Telp. 633 3384, 633 5366, 6332765, 633 4676   

 Fax. 6335350   
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 E-mail Perusahaan : madyautama@hotmail.com 

   

  

 PT Merpatimas Ad.   B. Margijanto  Warsono 

 Jalan  S. Parman Kav. 32-34 Direktur 

 Jakarta Barat   

 Telp. 560 1560, 548 2308      

 Fax.  548 2520, 548 0237   

 E-mail Pimpinan : bmw@centrin.net.id   

    

    

    

 PT  PUBLICIS METRO   Henry Saputra 

 Gedung Samudera Indonesia Lt. 5 Chief Executive Officer 

 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 35, Slipi    

 Jakarta Barat 11480   

 Telp. 548 0719 - 566 3577  Fax. 548 0870   

 E-mail Pimpinan : henry.saputra@publicis-metro.com   

 E-mail Perusahaan : metro@pacific.net.id   

    

    

 PT Dentsu Indonesia Inter Admark    

 PT Dentsu Indonesia  Harris Thajeb 

 Grha Niaga  Lt. 22 President Director 

 Jalan Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190   

 Telp. 250 5020 - 250 5025         

 Fax. 250 5010 - 250 5011       (D) 250 5015   

 E-mail Pimpinan : harris@interadmark.co.id   

 E-mail Perusahaan : Miekehp@interadmark.co.id   

    

 PT Multi Gada Adv.  H. Rustamadji 

 Multi Gada Direktur 

 Jalan Gajah Mada  99   

 Gedung Pos Kota, Jakarta Barat 11140   

 Telp. 633 6082, 633 4701,630 1288       

 Fax. 634 0238   

    

    

    

 

 

  Rudy Haryanto 
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 PT Chuo Senko Indonesia 

 Sentral Senayan I 8th Floor President Director 

 Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270   

 Telp. 572 5845   Fax. 572 5844      

 E-mail Pimpinan : rudy@chuosenko.co.id   

 E-mail Perusahaan : rudy@chuosenko.co.id   

    

    

 PT  Bel Communications Services A. Firman Taufick 

 BelComm  Direktur Utama 

 Gedung AURUM Lt. 2 Tamara Wahyuli 

 Jalan Ampera Raya No. 37, Jakarta 12560 MD 

 Telp. 780 0959   Fax. 780 0980   

 E-mail Pimpinan : belcomm@indo.net.id   

    

    

 PT Rama Perwira   Agus Sudradjat 

 Grey Worldwide Managing Director 

 Tetra Pak Building Lt. 5   

 Jl. Buncit Raya Kav. 100 Jakarta 12510   

 Telp. 7919 2129   Fax. 7919 7755, 7919 7766   

 E-mail Pimpinan : agus@greyindo.com   

 E-mail Perusahaan : www.greyindo.com   

    

 PT Fortune Adwicipta  Riswanto Ramelan 

 Jalan TB Simatupang No. 7, Cilandak Direktur Utama 

 Jakarta Selatan 12560   

 Telp. 780 4533, 780 2179, 789 0491   Fax. 7890512   

 E-mail Pimpinan : iwanramelan@adwicipta.com   

 E-mail Perusahaan : adwitiya@indosat.net.id   

    

    

 PT B & B Communications  Baty Subakti 

 B & B Communications Managing Director 

 Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas   

 Blok B No. 34, Jl. Let. Jend. Soeprapto   

 Cempaka Putih, Jakarta 10640   

 Telp. 428 88612   Fax. 428 88613   

 Email Pimpinan : bsubakti@dnet.net.id   

    

  

  Bandiono SP. 
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PT ARDENCY ADVERTISING & PROMOTION 

 Ardency Adprom Direktur Utama 

 Kebayoran Centre Blok A-17,  Kebayoran Baru, Jaksel   

 Telp. 725 4379 - 724 4775   Fax. 725 4380   

 E-mail Pimpinan : nonobandiono@yahoo.com   

 E-mail Perusahaan : ardencyadprom@yahoo.com   

    

    

    

  

   

 PT Cipta Citra Senindo Ricky Pesik 

 Satucitra Advertising Managing Director 

 Jalan Penjernihan II No.1   

 Jakarta Pusat 10210   

 Telp. 5747707   Fax.  5747753   

 E-mail Pimpinan : ricky@satucitra.com   

 E-mail Perusahaan : agency@satucitra.com   

  

   

 PT. Citra Lintas Indonesia  Gunadi Sugiharso 

 Lowe  Direktur Utama 

 Lintas House Lt. 5, Victoria Centre   

 Jl. Sultan Hasanuddin 47 - 51, Jakarta 12160   

 Telp. 725 4849   Fax. 725 4863 - 725 4850/66     

 E-mail Pimp.: gunadi.sugiharso@id.initiativemedia.com   

 E-mail Prsh.: moersid.martopranoto@loweworldwide.com   

 PT Jasa Cipta & Karya Advertising  J. Johannes Uway 

 

  

 JC&K Advertising President Director 

 Bungur Grand Center Blok C 4-6   

 Jalan Ciputat Raya  4-6,  Kebayoran Baru   

 Jakarta Selatan   

 Telp. 725 3425   Fax. 725 3480 - 81   

 E-mail Pimpinan : johannes@jck-adv.com   

 E-mail Perusahaan : jck@jck-adv.com   

  

   

 

 

 Fachry Mohamad 
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 PT Poliyama Belle Prima 

 Poliyama Communications President Director 

 Belle Poliyama, Jl. Panjang  35   

 Kebon Jeruk, Jakarta 11530   

 Telp. 532 3848   Fax 532 3849, 536 2911   

 Email Pimp.: fm@smartfm.com, fachry@poliyama.co.id   

 E-mail Perusahaan : head@poliyama.co.id   

  

   

 PT Transito Adiman Jati  A. Prasetya Utama 

 Transito Advertising Direktur Utama 

 Jalan Kerajinan No. 3, Jakarta Barat 11140   

 Telp. 634 7153 - 634 1837,  634 3417   

 Fax. 634 3512   

 E-mail Pimpi. & Persh. : transito@cbn.net.id   

    

    

 PT Bates Mulia Indonesia  Deli Makmur 

 Bates Advertising General Manager 

 Jalan Wijaya I No. 71   

 Kebayoran Baru, Jakarta 12170   

 Telp. 723  2383-2409   Fax. 723 2407   

 E-mail Pimpinan : deli@bates.co.id   

    

    

  PT Erkaem Pertama  Hj. Tuning Saroso 

  Jalan Pisangan Baru Timur 14A  Direktur Utama 

  Jatinegara - Matraman, Jakarta Timur 13110   

  Telp. 850 4908, 856 4142   

  Studio 850 9776   Fax. 850 7521   

  E-mail Perusahaan : RKM@biz.net.id   

    

    

  PT Pelita Alembana  Lucia Budiono 

 Gd. Graha Pratama Building Lt.7 Direktur Utama 

 Jl. MT. Haryono Kav.15, Jakarta 12810   

 Telp. 83793771, 8370 1118  Fax.8379 3805   

 E-mail Pimpinan : lucia@pelitaalembana.com   

 E-mail Perusahaan : secretary@pelitaalembana.com   

    

  

  Daniel Taufik 
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 PT Advindo Ratu Permata  

  Advindo Direktur 

  Kedoya Center, Blok C 10 - 11   

  Jl. Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat   

  Telp. 534 3868 - 548 3868   Fax. 549 2722   

  E-mail Pimpinan : danini_danitu_daniel_dll@hotmail.com   

  E-mail Perusahaan : advindo@vision.net.id   

    

  PT Adriwara Krida Andoko Darta 

  EURO RSCG Adwork! Managing Director 

  Jalan  Guntur 48, Jakarta 12980   

  Telp. 830 9302,  835 6625    Fax. 8303488   

  Telp. 5278491   Fax. 5278149   

  E-mail Perusahaan : adwork@euroscg.co.id   

    

    

  PT Arkabuana Mitra Svara   Vincia Quintari, SE, MM 

  Jalan Ciputat Raya No. 18B, Direktur 

  Pondok Pinang, Jakarta 12310   

  Telp. 766 0811, 765 1552-3   Fax. 765 1553   

  E-mail Pimpinan & Perush. : arka97@rad.net.id   

  PT Dwi Sapta Pratama Advertising A.  Adji Watono 

  Bukit Gading Indah Blok I No. 22-23 Managing Director 

  Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240   

  Telp. 4584 7321 (H)     Fax. 4584 7323   

  E-mail Pimpinan : adji@dwisapta.com   

  E-mail Perusahaan : info@dwisapta.com   

    

    

  PT Hotlinetama Sarana  Subiakto Priosoedarsono 

  Hotline Advertising President Director 

  Jl. Wolter Mongonsidi No. 11 - 13   

  Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  12170   

  Telp. 2750 7700  Fax. 7278 3737   

  E-mail Pimpinan : subiakto@hotlinead.com   

  www.hotlinead.com   

    

  PT Sentramedia  Citranusantara  Djohari 

  Jalan Condet Pejaten No. 3B Direktur Utama 

  Pejaten Barat Pasar Minggu, Jaksel 12510    

  Telp. 798 4353   Fax. 798 9849    

  sentra@sentramedia.co.id   
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  PT Leo Burnett Kreasindo Indonesia Ati Kisjanto 

  Kreasindo Building Managing Director 

  Jalan Pasar Baru Timur  No. 9   

  Jakarta Pusat 10710   

  Telp. 386 3707   Fax. 386 3708   

  E-mail Pimp. : ati_kisjanto@leoburnettkreasindo.com   

  E-mail Persh. : firstname_lastname@leoburnettkreasindo.com   

    

  PT Citra Link Indonesia  D. D. Lulut Asmoro 

  Lowe Link General Manager 

  Gedung Victoria Lt. 4   

  Jl. Sultan Hasanuddin 47- 51, Jak Sel 12160   

  Telp. 725 4870 ext. 402, 725 4849   Fax. 725 4871     

  E-mail Pimpinan : lulut.asmoro@loweworldwide.com   

    

  Nuvocom EMG Creative Communications  Richard Oh 

  Jalan Cempaka Putih Timur Raya  14 Direktur 

  Jakarta 10510   

  Telp. 421 6085  D. 425 6465-67   Fax. 424 8047   

  E-mail Pimpinan : richoh@qbworld.com   

  E-mail Perusahaan : davidho@nuvocom.co.id   

    

 PT Indo Forcika Indah   Kartika Ningtyas 

 Komplek Perkantoran Tiara Buncit Blok B9 Direktur 

 Jl. Kemang Utara IX, Duren Tiga, Jakarta Selatan   

 Telp. 79195710        

 Fax. 7919 5710   

    

 PT Komunika Cergas Ilhami   Ricky Subrata 

 BBDO Komunika President Director 

 Gedung HERO 2  Lt. 7   

 Jalan Jend. Gatot Subroto 177A Kav. 64, Jaksel 12870   

 Telp. 831 7780   Fax. 831 7786   

 E-mail Pimpinan : ricky@bbdokomunika.com   

 E-mail Perusahaan : general@bbdokomunika.co.id   

    

  PT Elmapuri Gopita   Seminarti A. Gobel 

 Go-Ad Communications Direktur 

 Jalan Tebet Barat Dalam I No. 4   

 Tebet, Jakarta 12810       

 Telp. 8303 867 / 8305 646 / 47   Fax. 8305 645   
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 E-mail Pimpinan :  tagobel@yahoo.com   

    

    

 PT Advisindo Artistika   David Wibowo 

 DDB Advis Managing Director 

 Jalan Proklamasi No. 49, Jakarta Pusat 10320   

 Telp. 391 9549,  310 0274     Fax.  390 4340   

 E-mail Pimpinan : david.wibowo@ddbindonesia.com   

 E-mail Perusahaan : info@ddbadvis.com   

    

    

  PT Strategi Komunindo   RTS Masli 

  Strategy Advertising Direktur Utama 

  Jalan Raya Kebayoran Lama  18 CD   

  Jakarta 12220   

  Telp. 722 1678(H),  722 1041(D)  Fax. 722 3760   

  E-mail Pimpinan : strategy@indo.net.id   

  E-mail Perusahaan : strategy2003@indo.net.id   

    

 PT Octappeal Indosetia   Setiawan Latief 

 OCTIS Marketing Communication President Director 

 Jalan Cideng Barat 41 C, Jakarta 101150   

 Telp. 632 7050   

 Fax. 632 7249   

 E-mail Pimp. & Persh. : mail@octis-ad.com   

 PT Triwira Mantra Perdana  Sigit Joko S. 

 Triwira Marketing Communications Managing Director 

 Gedung IBA Lt. 4   

 Jalan Raya Pasar Minggu  No. 2 B-C, Jaksel 12780   

 Telp. 797 2661, 797 2667   Fax. 797 2655   

 joko-sumarto@triwira.com   

 E-mail Perusahaan : karen@triwira.com   

    

 PT Suris Wahanacipta   Suriswanto Fathullah 

 Suris Comm Managing Director 

 Jl. Cawang Baru Tengah No. 2   

 Jakarta 13340   

 Fax. 819 0172   

 Telp. 8293449   

 E-mail Perusahaan : suris@cbn.net.id   

   

 Mery Tandiary 
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 PT Dian Mentari Pratama  

 DM Pratama Communication Direktur 

 Jl. Pemuda 716 Rawamangun, Jaktim 13220   

 T. 4713738, 475 4475 F. 4713740, 4710503, 475 4459   

 E-mail Pimpinan : merytan@dmpratama.com   

 ptmabzll@cbn.net.id   

    

 PT Zentha Hitawasana   Yunanto Ali 

 Jalan Biak 48 B, Petojo Selatan XI Direktur Utama 

 Roxy, Jakarta 10150   

 Telp. 6326121, 380 0474, 341 293     

 Fax. 632 6063, 631 9511   

 E-mail Pimpinan : wagejr@cbn.net.id   

 E-mail Perusahaan : zentha@indosat.net.id   

    

 PT Adventura Prokreasi  Adi Haryono 

 AdCity Director 

 Graha Kencana Blok CK Milana Marlinata 

 Jl. Raya Perjuangan No. 88 Deputi Managing Director 

 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530   

 Telp. 5367 1690 (H)   Fax. 532 5902   

 E-mail Perusahaan : adcity@cbn.net.id   

    

 PT Prinsipindo Wahanacipta   Syarifuddin Noor 

 Princip Communications President Director 

 Wisma Perkasa    

 Jalan Warung Buncit Raya  21 B, Jakarta Selatan  12510   

 Telp. 798 3802, 798 2713 Fax. 794 3915 princip@dnet.net.id   

 PT Mekindo Communikatama   Maya Dewi Armananty 

 Mekindo Advertising President Direktor 

 Jalan Alam Elok IV Blok UD 22 No. 26   

 Pondok Indah   

 Jakarta Selatan 12310   

 Telp. 7591 2648 (hunting)    Fax 765 2026    

 E-mail Perusahaan : mekindo.advertising@sundanet.com   

    

 PT Triwara Natatirta   RM Trimoertjahyono 

 TNT Advertising Direktur Utama 

 Jalan Raden Inten II Blok AG 13 No. 4   

 Duren Sawit, Jakarta Timur   

 Telp. 9213398, 9213402      Fax. 8621968   

 E-mail Pimpinan : tnt2000@centrin.net.id   
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 PT Creative Stylemandiri  Handiwijaya 

 Creative Style Advertising Direktur Utama 

 Kelapa Gading Boulevard Blok QA I    

 No. 14-15, Jakarta Timur  14240   

 Telp. 450 7855-6, 4603717  fax. 4584 4382   

 E-mail Pimpinan : mhandiwidjaja@marthatilaar.net   

 E-mail Perusahaan : cstyle@telkom.net   

    

 PT AdFokus Sadhya Harmonis  Yayoe Pribadi 

 AdFokus Integrated Advertising Direktur Utama 

 Jalan Sampit  I No. 18, Blok M   

 Kebayoran Baru,  Jakarta Selatan 12130   

 Telp. 721 0055                Fax.  722 6847   

 E-mail Pimpinan : yayoe_pribadi@yahoo.com   

 E-mail Perusahaan : adfokus_ad@yahoo.com   

    

 PT  Vizakom Dinamika  Pariwara  Ninik Sutari Hastuti 

 Viza:Communications Direktur 

 Jalan Duren Tiga Selatan No. 66B   

 Mampang Prapatan,   Jakarta 12760   

 Telp. 790 0143-44                Fax. 794 2812   

 E-mail Pimpinan : niniks@indosat.net.id   

 E-mail Perusahaan : vizacomm@hotmail.com   

    

 PT Voxainfini Kreasi  Estelita Hidayat 

 Innovoxa CEO 

 Pusat Perniagaan Roxi Mas Blok C3 No. 6-7   

 Jalan Hasyim Ashari 125,  Jakarta 10150   

 Telp. 633 6612-16  Fax. 633 6617, voxcom@cbn.net.ud   

 PT Rainbow Cipta Utama  Francis Moniaga 

 Jalan Tomang Raya No. 49 C-D Managing Director 

 Jakarta 11440   

 Telp. 560 0966, 566 4110     Fax. 566 3857   

 E-mail Pimpinan : francis@rainbow.co.id   

 E-mail Perusahaan : headoffice@rainbow.co.id   

    

 PT Mitraguna Adikriya   Ariyanto Zainal 

 MACS909 President Director 

 Jalan Sisingamangaraja No. 12  Kebayoran Baru   

 Jakarta 12110   
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 Telp. 726 4336  Fax 722 0837   

 E-mail Pimpinan : ariyanto.zainal@macs909.com   

 E-mail Perusahaan : macs909@macs909.com   

    

 PT Komalintas Media  Andreanto Soemakno 

 AdLink CEO 

 Jalan Gandaria I No. 88   

 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130   

 Telp. 726 8686, 726 7183-87  Fax. 726 7204,7252703   

 E-mail Perusahaan : adlink@indosat.id   

    

 PT. MULTIMEDIA PRASETYAKARYA Muhanto Hatta 

 MMCP Visual Communications Direktur Utama 

 Gedung Menara Rajawali Lt. 12   

 Jl. Mega Kuningan Lot 5.1   

 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta  12950   

 Telp. 576 1509   Fax. 576 1510   

 E-mail Pimpinan : ancho@mmcpvisual.com   

 E-mail Perusahaan : voice@mmcpvisual.com   

    

 PT Cabe Rawit Pariwara  Ressy T. Salim 

 Cabe Rawit Marketing Communications General Manager 

 Pondok Indah Plaza II   

 Jalan Sekolah Duta V BA-55, Jakarta Selatan  12310   

 Telp. 769 5131, 769 4415    Fax. 769 4957   

 E-mail Pimpinan : ressy.salim@caberawit.com   

 E-mail Perusahaan : hotspicy@caberawit.com   

  

 PT Lingkom Ad  Mauritz R.M. Tambunan 

 Lingkar Komunikasi Presiden Direktur 

 Gedung Multika, lantai 5   

 Jl. Mampang Prapatan No. 71 - 73, Jakarta 12790   

 Telp. 791 95230, 791 95231, 791 95233   Fax. 791 95227   

 E-mail Pimpinan : ratna@cbn.net.id   

 E-mail Perusahaan: lingkom@cbn.net.id   

    

 PT Metropolitan Expose Tamabakti   Dra. Yunita Bamunas 

 MET Advertising     

 Pondok Pinang Center Blok A/34   

 Jalan Ciputat Raya , Jakarta 12310   

 Telp. 750 7395, 751 0982      Fax. 751 0879   

 Fax. 751 4355   
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TIDAK DAFTAR ULANG   

    

 PT Emboss Cipta Pariwara   Novri S. Amin 

 Emboss Advertising                               Director 

 Jalan Cipinang Muara I/21 E Jakarta 13430   

 Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit   

 Telp. 861 0666   Fax. 8605388   

 E-mail Pimpinan : novri_s_amin@hotmail.com   

 E-mail Perusahaan : embosscp@hotmail.com   

    

 PT. BASWIN CIPTA PARAMUDA Basrizal Basyir 

 Jl. Mampang Prapatan XV C No. 42 Direktur Utama 

 Duren Tiga, Pancoran   

 Jakarta Selatan 12760   

 Telp. 7945054 - 7919 3406  Fax: 79193256   

 E-mail Perusahaan : baswin@cbn.net.id   

    

    

 PT  Adhivisi Prokomunika  RTS Masli 

 layTYD Indonesia Direktur Utama 

 Jalan Raya Kebayoran Lama 18 CD   

 Jakarta Selatan 12220   

 Telp. 722 1678 (H)   Fax. 722 3760   

    

    

    

  PT Interact Carlson Marketing Group Shalini Gopalan Menon 

  Interact Carlson President Director 

  Gedung Interact Carlson   

  Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 76,  Jakarta 12870   

  Telp. 831 3023-24-25     F. 830 1047   

  E-mail Pimpinan : shalini@pacific.net.id   

  E-mail Perusahaan :  interact@cbn.net.id   

  

   

  PT Auvikomunikasi Mediapro Doni Prianto 

  Avicom Advertising Managing Director 

  Jalan Benda No. 56, Kemang, Cilandak Timur   

  Jakarta Selatan 12560   

  Telp. 780 5660 (H), 788 43484   Fax. 781 7076   

  E-mail Pimpinan : johan@avicom-ad.com   

  E-mail Perusahaan : avicom-ad.com   
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 PT Komunikasi Mitra Dwipanca Tara Parasu 

 1525;Integrated Managing Director 

 Jalan Darmawangsa XII No.118, Kebayoran Baru    

 (Prapanca Buntu)  Jakarta 12160   

 Telp. 725 6436/37, Fax. 725 0221   

 E-mail Perusahaan : hello@1525integrated.com   

 www.1525integrated.com   

    

 PT Harta Kharisma Wanapadu  Hery Margono 

 Kharisma Ad Direktur 

 Jalan Senayan Bawah No. 16 A, Keb. Baru, Jaksel 12180   

 Telp. 722 0666   Fax. 724 4906   

 E-mail Pimpinan : hery@pacific.net.id   

 E-mail Perusahaan : kharismaad@pacific.net.id   

    

 PT Sentra Focusdimensi Audio Visual   Ali Shahab 

 Sentra Focusdimensi Direktur Utama 

 Jalan Sodong Raya No. 11 Cipinang Timur   

 Jakarta Timur 13240     

 Telp. 475 3236, 37  Fax. 475 3240   

 E-mail Perusahaan : info@sentrafocus.co.id   

    

    

 PT Saka Inforindo Sarana  Markus R.A. Prasetyo 

 Saka Infosa Communications Direktur Utama 

 Jalan Mampang Prapatan VI No. 37,   Jak-Sel 12790   

 Telp. 798 5480, 794 1214-15           Fax. 798 5479   

 E-mail Pimpinan : keprakepra@yahoo.com   

 E-mail Perusahaan : sakainfosa@yahoo.com   

    

 PT Qadarton Avigra Media Hartono Widodo 

 AVIGRA Comm. Direktur 

 Gedung Menara Era Lt. 6   

 Pasar  Senen Raya 135 - 137,  Jakarta 10410   

 Telp. 386 0201/0203       Fax. 386 0919   

 E-mail Perusahaan : info@avigra.com   

    

    

 PT Image Utama Raya   Steve Yenadhira  

 Image Advertising   

 Jalan Pilar Mas Raya Kav. I/2,  Jakarta 11520   
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 Telp. 582 2138       Fax. 582 2133-34   

 imageadv@centris.net.id   

 TIDAK DAFTAR ULANG   

    

    

 PT Univers Promosindo  Haryanto Gunawan 

 Univers President Director 

 Jalan Danau Poso No. 162   

 Jakarta Pusat 10210   

 Telp. 571 9233 - 570 6332     F. 571 9966   

 E-mail Pimpinan : bletuk80@yahoo.com   

 E-mail Perusahaan : univers1@indosat.net.id   

    

 PT Armananta Eka Putra  H. Abdul Manan AR 

 Artek’n Partner President Director 

 Jalan Dharmawangsa XI No. 6   

 Kebayoran Baru, Jakarta 12160   

 Telp. 722 4425-27, 726 9319   Fax 724 3230   

 abdul.manan@arteknpartner.com, sweetymash@yahoo.com   

 E-mail Perusahaan : armanant@indosat.net.id   

    

 PT Spektrum Kencana Mukti   H. Uli TI Silalahi 

 The First Edition Director 

 Gedung Gajah Blok A-H, Jl. Dr. Saharjo No. 111   

 Jakarta 12810   

 Telp. 829 3836   Fax. 829 3841   

 E-mail Pimpinan : ulisilalahi@firstedition.web.id   

 www.firstedition.web.id   

    

    

 PT Tata Binar Warna Arti Jakarta  Gladys Suwandhi Colman 

 TBWA Jakarta Director 

 Menara KADIN Lt. 24 Peter G. Colman  

 Jalan HR Rasuna Said Kav 2-3 Blok X-5, CEO / Managing Director 

 Jakarta Selatan 12950   

 Telp. 527 4470   Fax. 527 4471   

 E-mail perusahaan : mailbox@tbwa-jakarta.com   

    

    

    

 PT Jitu Kreasi Pariwara   Afmai Dirno 

 G-Two Communications President Director 
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 Jalan Tebet Barat Raya No. 61E   

 Tebet Barat  Jakarta 12810   

 Telp. 8370 1187  Fax. 8370 1176   

 E-mail Perusahaan : gtwo@indosatt.net.id   

    

 PT WEBMEDIA INTERBUANA Narga S. Habib 

 Pondok Indah Plaza II Director 

 Jalan Sekolah Duta V/BA 60   

 Pondok Indah Plaza Jakarta 12310   

 Telp. 769 4415, 7695131   Fax.769 5434   

 E-mail Pimpinan : narga@caberawit.com   

 webmedia.co.id   

    

 PT Asta Atria Surya Max Moein, MA, MBA 

 Asatsu Advertising Direktur Utama 

 Gedung Wisma Bisnis Indonesia Lt.11   

 Jalan LetJend S. Parman Kav.12   

 Jakarta 11480   

 Telp. 5307155 (hunting)   Fax. 5307156   

 E-mail Pimpinan  : ari@asatsu.co.id   

    

 PT WOW Komunindo Lisa Mariana, SH. 

 Wow Communication   

 Jl. Green Ville Blok AX No.3 Director 

 Kepa Duri, Tanjung Duren, Jakarta Barat 11570   

 Telp. 5638748, 5681979   Fax. 5605327   

 E-mail Pimpinan : lisa_mariana@plasa.com   

 E-mail Perusahaan : wow_communication@yahoo.com   

    

 PT Usaha Lantang Sejahtera Advertising Raymond Lantang 

 Taman Galaxi Raya Ruko Rahmat No. 24   

 Bekasi   

 Telp. 8885 0715/16   Fax. 8885 0717   

TIDAK DAFTAR ULANG   

    

 PT Tempo Promosi Ratnawati Soewoti 

 Gedung Bina Mulia 2 Direktur 

 Jalan HR. Rasuna Said Kav.11   

 Jakarta 12950   

 Telp. 520 1925, 520 7441          Fax. 520 1193   

 E-mail Perusahaan : tempopromosi@thetempogroup.net   
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 PT. DEBINDO INTERNATIONAL ADVERTISING Gajah Budi Haryadi 

 Debia Communications Managing Director 

 Jl. Lapangan Roos Raya No. 9   

 Jakarta Selatan 12840   

 Telp. 8350269 - 8313785 - 83703928        Fax. 8313855   

 E-mail Pimpinan : gajahggh@cbn.net.id   

 E-mail Perusahaan : debiacom@cbn.net.id   

    

 PT. PATCY MENTARI Wirahadi Hamdali 

 Patcy Communications Managing Director 

 Jalan Wijaya Kusuma No. 2 Ashari Gunarno 

 Tomang Jakarta Barat 11430 General Manager 

 Telp. 566 7058/9, 568 008/9  Fax. 568 0012      

 E-mail Pimpinan : ashari@cbn.net.id   

 E-mail Perusahaan : patcy@cbn.net.id   

    

    

    

 PT. INTEGRA TUNGGAL DUA TIGA Bob Aria Baruna 

 Jalan Melawai VI No. 23  Managing Director 

 Kebayoran Baru,  Jakarta Selatan  12160   

 Telp. 7229067 (H), 739 6860   

 Fax. 739 8884   

 E-mail Pimpinan : bob.bharuna@integra23.com   

 E-mail Perusahaan : integra23@cbn.net.id   

    

 PT. DOMINDO INKOPRATO Bimo Sulistiono 

 Kedoya Center Blok E-3 Direktur Utama 

 Jalan Raya Pejuangan   

 Kebon Jeruk, Jakarta   

 Telp. 5333388   Fax. 5326133   

TIDAK DAFTAR ULANG   

    

    

 PT. ADMANTA SURYATAMA Peter Wharton 

 Jl. Kenanga No. 11 A Creative Director 

 Ampera, Cilandak Timur   

 Jakarta 12560   

 Telp. 780 0189   Fax. 780 0817   

 E-mail Perusahaan : admanta@indo.net.id   
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 PT. BRIDGE MEDIACIPTA SERVITAMA Bernardus Junaidi 

 Jalan Rawabali II/ No. 3, Pulogadung Managing Director 

 Jakarta Timur  13920   

 Telp. 4605780     

 Fax 4682 9506   

 bernadus@bridge-bms.com, bernadus@cbn.net.id   

    

 PT. PRISMA RAJASA SATRIA MANDIRI Riza Rinaza 

 Prisma Adv. Managing Director 

 Jalan Tebet Utara II B No. 4   

 Jakarta Selatan 12820   

 Telp. 8301289, 83704248, 83704857   Fax. 829 6923   

 E-mail Pimpinan : r_rinaza@yahoo.com   

 E-mail Perusahaan : prisma_adv@link.net.id   

    

    

 PT.  QUANTUM KOMUNIKA CITRA Adnan Iskandar 

 AdQuantum Advertising & Communications President Director 

 Jl. Gedung Pinang Kav. 5  PT.22   

 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310   

 Telp. : 7591 0603, 7591 0605   Fax. 7668115   

 E-mail Pimpinan : adnan@adquantum.co.id   

 E-mail Perusahaan : info@adquantum.co.id   

    

 PT. SOLUSA GAGAS SAKTI KOMUNIKA Aji Mohamad Syafei Kasim 

 SOLUSA KOMUNIKA Direktur Utama 

 Jalan Perdatam Raya No. 45   

 Jakarta Selatan 12770   

 Telp. 7984814, 7980210        Fax. 7984814   

    

    

    

 PT. CITRAKARYA PILAR MEDIA H. M. Dwi Soeprijono 

 Rukan Citra II Blok I  5/7, Kalideres Direktur Utama 

 Jakarta Barat  11830   

 Telp. 5418704, 5418705, 5418706    

 Fax. 5418706   

    

 PT. PROAKTIF KOMUNIKA UTAMA Rudi W. Rusli 
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 Proact Communications Inc. President Director 

 Jl. Bank V No. B8 - Prapanca   

 Jakarta Selatan  12720   

 Telp / Fax. 71790521   

 E-mail Perusahaan : info@proaktifgroup.com   

    

 PT. ADVATAMA NIAGA Nico Parapat 

 Advantage Advertising Direktur Operasional 

 Jalan Pulombangkeng No. 15   

 Kebayoran Baru   

 Jakarta 12110   

 Telp. 720 8085, 726 0321   Fax. 726 2912   

 E-mail Perusahaan : advantag@cbn.net.id   

    

 PT. PERADA SWARA PRODUCTIONS Albertus R. Widjaja 

 Megapro Communications Managing Director 

 Jl H. Kelik No. 25   

 Kelapa Dua Raya - Kebon Jeruk   

 Jakarta  11550   

 Telp. 532 4774 ( H )   Fax. 532 2835   

 E-mail Pimpinan : albertwidjaja@mpro.org   

 E-mail Perusahaan : megapc@cbn.net.id   

    

 PT. GEMARA CIPTA PURIPRATAMA Adhe Supriadi 

 Gemara Advertising Direktur Utama 

 Jalan Bambu Duri I No. 5   

 Perumahan Pondok Bambu Asri - Pondok Bambu   

 Jakarta Timur 13430   

 T. 8660 9635 - 36, 861 7489   F. 8660 9637, 860 7702   

 E-mail Perusahaan : gemara@indosat.net.id   

    

 PT. CIPTA INDAH STRATEGI Rizky Nurzamzamy 

 Excis Communications Creative Director 

 Puri Excis, Jl. RP. Soeroso No. 27 J, Cikini - Menteng   

 Jakarta Pusat 10330   

 Telp. 391 3377 (hunting)         Fax. 391 3366   

 E-mail Pimpinan : arigola@cbn.net.id   

 E-mail Perusahaan : excis@cbn.net.id   

    

 PT. Glowarta Adi Komunikasi Erry Budiman 

 Glow Communications Direktur Utama 

 Jalan Ciputat Raya I BB3   
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 Pondok Pinang   

 Jakarta selatan   

 Telp. 769 9427, 769 9429  Fax 765 0667   

 E-mail Perusahaan : glowcomm@uninet.net.id   

  

 

 

   

 PT. Laras Mukti Bersama Bambang Subiantoro 

 Larisa Advertising Director 

 Puri Sentra Niaga Blok A-17 Richard Wong 

 Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang General Manager 

 Jakarta 13620   

 Telp. 862 6477-79  Fax 862 1967   

    

    

 PT. Muda Mulia Mandiri Fahrizal Zain 

 MThree Communication Managing Director 

 Jalan Pancoran Timur VII No. 3   

 Jakarta Selatan 12780   

 Telp. 7919 4910,  Fax 799 4731   

 E-mail Perusahaan : threem@indosat.net.id   

    

    

    

 PT. Pentatama Cipta Media Dwi Haryanto BP 

 Pentatama Adv. Managing Director 

 JL. Pinang Perak IV Blok PD 13 No. 9   

 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310   

 Telp. 750 1686, 765 4503   Fax. 7591 1686   

 E-mail Pimpinan : ryan@pentatama.com   

 E-mail Perusahaan : marketing@pentatama.com   

    

 PT. Adi Makara Pariwara Markus R.A. Prasetyo 

 Admaker Communications Direktur Utama 

 Jalan Mampang Prapatan VI No. 37   

 Jakarta 12790   

 Fax 794 6943, 7985479   

 Telp. 798 5480, 794 1214/15    

 E-mail Pimpinan : keprakepra@yahoo.com   

 E-mail Perusahaan : admakercomm@hotmail.com   
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 PT. PERWANAL D'ARCY INDONESIA Yusca Ismail 

 Perwanal Saatchi & Saatchi President Director 

 Gedung Ventura Lantai 6 - Suite 601   

 Jl. RA. Kartini No. 26, Jakarta 12430   

 Telp. 766 0483, Fax. 766 0484   

 E-mail Pimpinan : yusca@perwanal.co.id   

 E-mail Perusahaan : darcy@perwanal.co.id   

  

 

   

 PT. Tigor Multimedia Solusi Jerry A 

 Times Communications Direktur Utama 

 Komp. Ruko Atrium Senen Blok B No. 7-8   

 Jalan Senen Raya No. 135   

 Jakarta Pusat  10410   

 Telp. 350 0262  Fax 350 0261   

 E-mail Perusahaan : times@dnet.net.id   

    

 PT. Inpurema Konsultama Peter Sandor 

 McCann-Erickson Indonesia Technical Advisor 

 Gedung BRI II Lt. 16   

 Jalan Jend. Sudirman Kav. 44-46   

 Jakarta 10210   

 Telp. 571 9886   Fax 570 9455   

 E-mail Pimpinan : peter_sandor@mccann.co.id   

    

 PT. Armas Komunindo Dra. Emaswaty Damhur, MM. 

 Gd. Jakarta Design Center Lt. 2, SR II Direktur Utama 

 Jalan Gatot Subroto Kav. 53, Slipi, Jakarta 10260   

 Telp. 5367 7371    

 Fax.  5367 7372   

 E-mail Perusahaan : armas@cbn.net.id   

    

 PT. Kreativa Sugitama Lisa H. Sardjito 

 Creative Communications Headquarters (CCHQ) President Director 

 Jalan Batu Tulis Raya No. 23 Lt. 2 Sutedjo Hadiwasito 

 Jakarta Pusat 10120   

 Telp. 386 1053-5  Fax 386 1051   

 E-mail Pimpinan : liz@creative-headquarters.com   

 E-mail Perusahaan : chq@creative-headquarters.com   

    

 PT. Lentera Citra Nusantara Ir. Handi Prasetyo 
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 Lentera Direktur Utama 

 Jalan Ciputat Raya No. 40 BB/6   

 Pondok Pinang, Jakarta  12310   

 Telp. 7581 8166/67  Fax 769 9430   

 E-mail Perusahaan : lentera1@cbn.net.id   

    

 PT. Inspirasi Dergatama Ekspresi Hamdan Omar 

 Hamdan Communications Technical Advisor 

 Fatmawati Mas Blok II No. 228   

 Jl. RS. Fatmawati No. 20 Jakarta  12430   

 Telp. 765 4987 (H)  Fax. 765 4988   

 E-mail Pimpinan : bbo@cbn.net.id   

 E-mail Perusahaan : hamcomm@cbn.net.id   

    

 PT. Genta Langit Karya Integrita Imam Setiono 

 SAGA Communication Direktur 

 Jalan Camar XVI Blok BF No. 24   

 Bintaro Sektor 3 Tangerang   

 Jakarta Selatan 15222   

 Telp. 736 0509   Fax. 7369 1789   

 E-mail Perusahaan : sagacomm@link.net.id   

  

 PT. Hakuhodo Indonesia Irvan Ramli 

 Wisma 46, Kota BNI Lantai 12 Suite 01 Direktur Utama 

 Jalan Jend. Sudirman Kav. 1   

 Jakarta 10220   

 Telp. 251 5060, 251 2840  Fax. 251 2844, 251 5061   

 E-mail Pimpinan : irfan@hakuhodo.co.id   

 E-mail Perusahaan : nina@hakuhodo.co.id   

    

 PT. Fajar Cahaya Buana Indonesia Maria E.D Indriani 

 FCB Indonesia Vice President 

 Menara Gracia Lt. 9   

 Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-17   

 Kuningan Jakarta Selatan  12940   

 Telp. 520 0552   Fax.  520 0349   

 E-mail Perusahaan : Vijuwinata@indonesia.fcb.com   

    

 PT. KREASI LANCAR ORIENTASI PRIMA Didot Mpu Diantoro 

 Klop Communications   

Jalan H. Jian No. 17   

Cipete Utara   
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Jakarta 12150   

 Telp. 7399514, 7279 0637  Fax. 7279 0637   

 www.klop-comm.com   

    

 PT. Asri Kusuma Mandiri Teguh Pramanto 

 Asri Advertising Director / CS Director 

 Jalan Dr. Sahardjo No. 42B   

 Jakarta Selatan 12970   

 Telp. 830 4915, 830 4907   

 Fax  8379 5688   

 E-mail Perusahaan : asriadv@link.net.id   

    

  

   

 PT. Kreatif Senterindo Elizabeth Sarwastuti 

 Jalan Bangka Raya No. 98 Direktur Utama 

 Kemang - Jakarta Selatan  12720 Uti Rahardjo 

 Telp. 719 1422, 719 1423   Fax 719 1323   

 E-mail Pimpinan : uti@creative-ctr.com   

 E-mail Perusahaan : creativecenter@centrin.net.id   

    

    

 PT. Selaras Maju Bersama Mansyur Malik 

 Selaras Advertising Direktur Utama 

 Jl. Danau Laut Tawar Blok A - 58   

 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210   

 Telp. 570 3039   

 Fax. 574 6650   

 E-mail Perusahaan : smb@cbn.net.id   

    

    

 PT. Visual Inovasi Profindo Meilani Christina 

 Box Id Advertising Direktur 

 Grha Permata Pancoran   

 Jl. Raya Pasar Minggu No. 32   

 Blok B 15 Lantai 3   

 Pasar Minggu, Jakarta Selatan  12790   

 Telp. 799 0488, 7990485   Fax. 7990487   

 E-mail Perusahaan : media@boxid.com   

   

 PT. Rizart Tamakarya Amirsyah Risjad 

 PT. Rizart Communicaion President Director 
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 Menara Batavia Lantai 29   

 Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126   

 Jakarta Pusat 10220   

 Telp. 572 2380     Fax. 579 30360, 5722371   

 E-mail Perusahaan : rizcomm@rizart.co.id   

   

 PT. Garis Depan Komunikatama Ida Muchtar 

 Garis Depan Advertising Managing Director 

 Jalan Bacang I No. 8A   

 Mayestik Kebayoran Baru, Jakarta 12130   

 Telp. 7279 7314   Fax   7279 4435   

 E-mail Perusahaan : garisadv@cbn.net.id   

    

    

 PT. Demi Gisela Citra Utama Deddy Mizwar 

 Rukan Taman Pondok Kelapa Blok B8 Direktur Utama 

 Jalan Raya Pd. Kelapa   

 Jakarta Timur 13450   

 Telp. 913 1756, 8690 3830, 8690 4064    

 Fax. 8690 4104   

 E-mail Perusahaan : kinikom@yahoo.com   

    

 PT. Optima Media Dinamika Widi Astuti 

 OMD Dikretur 

 HERO Building II Lt. 11 Suite 1103   

 Jl. Jend. Gatot Subroto 177 A Kav. 64   

 Jakarta Selatan 12870   

 Telp. 8379 0556 (H)   Fax. 8379 0557   

 E-mail Pimpinan : widiastuti@optimamedia.co.id   

    

 PT. Anugerahtama Bina Citra Jackson Chu 

Menara Imperium Lt. 17, HR. Rasuna Said kav. I    

Kuningan Jakarta Selatan   

 Telp. 828 2888   Fax. 8355888   

E-mail Pimpinan: jackson@abcholding.com   

    

    

 PT ASTANA INSANI Sonny Hadiansyah 

 Jl.Tebet Timur 3, No. 41 Direktur 

 Jakarta Selatan 12820   

 Telp. 8356102 / 04  Fax. 8292830   

 E-mail Pimpinan : sonny@astana.com   
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 www.astanainternational.com   

    

    

 PT. FORTUNE PRAMANA RANCANG Miranty Abidin 

 Plaza III Pondok Indah Direktur Utama 

 Jl. Maria Walanda Maranis Blok D3   

 Jakarta Selatan   

 Telp. 83793771, 7658506-08  Fax. 7658509   

E-mail Pimpinan:   

    

    

 PT. OKTAGON KOMUNIKASI Koster Rinaldi 

 Oktagon Komunikasi Managing Director 

 Jl. Mesjid I No. 7   

 Pejompongan, Bendungan Hilir Jakarta  10210   

 Telp. 5740285-86    Fax.5740286   

 E-mail Pimpinan : koster@oktagon.net   

    

    

    

 PT. SANTANO REKA MEDIA Adria Zinnianti 

 Santano Direktur Utama 

 Jl. Cempaka Putih Tengah 33 No. 38   

 Jakarta Pusat 10510   

 Telp. 4200280, 4268922 Fax. 4266545   

 E-mail Pimpinan : dini@santano.co.id   

 E-mail Perusahaan : info@santano.co.id   

    

 PT. AKSARA NUGRAHA TRIMEDIA Andi Amirudin Djabar 

 Aksara Communications Managing Director 

 Jl. Tebah Raya No. 2   

 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120   

 Telp. 72788181,     Fax. 72788182   

 E-mail Pimpinan : andi@aksara-ad.com   

 E-mail Pimpinan : ant_corporate@aksara-ad.com   

    

 PT. BINTANG ARTISTIKA SENTOSA Efrilina Rusmanto 

 Bintang 2000 Direktur Utama 

 Jl. Tebet Dalam IV No. 10   

 Jakarta Selatan  12810   

 Telp. 83701211    Fax. (021) 83701210, 831 8950   
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 E-mail Perusahaan : binartis@indosat.net.id   

    

 PT. BHAKTI MEDIA INTERNATIONAL HB. Naveen 

 PT. Mediate Indonesia Direktur 

 Rukan Tiara Buncit 88-Blok E-17   

 Jl. Kemang Utara IX   

 Jakarta 12790   

 Telp. 7919 3520   Fax. 7919 3540   

 E-mail Pimpinan : hbnaveen@bhaktimedia.com   

 www.bhaktimedia.com   

    

 PT. DINAMIKA IDENTA PRATAMA Mohamad Toha 

 Dipra Advertising Direktur Utama 

 Jl. Hang Jebat Raya No. 7   

 Kebayoran Baru   

 Jakarta 12120   

 Telp. 720 3118, 720 6633   Fax. 720 6478   

 E-mail Perusahaan : dipra@indosat.net.id   

    

 PT. MAHAKARYA ARYA DANYSVARA Amrie Z. Noor 

 MAD Communications Managing Director 

 Wisma Eka Karma Lt. 2, Jl. Kapten Tendean No. 15   

 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790   

 Telp. 798 7284, 799 0371   

 Fax. 799 5910   

 E-mail Pimpinan : amrie@mahakarya-ad.co.id   

    

 PT. BRAINSTORM COMMUNICATION Brian Estes 

 DDB Brainstorm Managing Director 

 Jl. Proklamasi No. 49 Jakarta  10320   

 Telp. 7195458, 391 9549   Fax. 7190323   

 E-mail Pimpinan : brian.estes@ddbindonesia.com   

 E-mail Perusahaan : info@ddbbrainstorm.com   

    

 PT. CAHAYA MENTARI Rudy Setiawan, SE 

 Cahaya Mentari Advertising Managing Director 

 Jl. Ciledug Raya 73 E, Petukangan Utara   

 Jakarta Selatan 12260   

 Telp. 73880435, 7360539   

 Fax. 7365777   

 E-mail Pimpinan : rudy.setiawan@cbn.net.id   

 E-mail Perusahaan : mentari_adv@cbn.net.id   
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 PT. DUTA UPERYA PERTIWI Bambang S. Sutedjo 

 DUP Production Direktur 

 Jln. Malaka Raya No. 22, RT 001/ 07   

 Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur   

 Telp. 873 4629 , 5731940   

 Fax. 573 4811   

 E-mail Pimpinan : sutedjo@cbn.net.id   

    

 PT. INITIATIVE MEDIA INDONESIA Gunadi Sugiharso 

 Initiative Chairman 

 Gd. Victoria Lt. 5   

 Jl. Sultan Hasanuddin 47 - 51   

 Kebayoran baru, Jakarta  12160   

 Telp. 725 4849, 725 4860  Fax. 725 4861-63   

 E-mail Pimp. : gunadi.sugiharso@id.initiativemedia.com   

    

 PT. ADIRIASINDO DELTAPRATAMA Sony Subrata 

 Ad:One Advertising Direktur 

 Jl. Dr. Susilo IV No. D3   

 Grogol, Jakarta Barat 11450   

 Telp. 5672525, 566 7207   Fax. 5664707   

 E-mail Pimpinan : gani@ad-one.net   

 E-mail Perusahaan : info@ad-one.net   

    

 PT. PMC BINTANG INDONESIA Harmen Munaf 

 Jl. Matraman Raya No. 112 B   

 Jakarta   

 Telp. 8504806   

 Fax. 8520 456   

    

    

    

 PT. NOETARA GRAFIKKOM Victor Budiman 

 NVClear Communications Director 

 1ST Floor Jl. Kyai Tapa 99A   

 Grogol, Jakarta Barat 11440   

 Telp. 5635648, 5637777 Fax. 5635647, 5635650   

 E-mail Perusahaan : nvclear@noetaragrafikkom.co.id   
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 PT. ADIREKA MILLENIA SENTOSA Djudjun Kusnadi 

 Admiles Communications Direktur Utama 

 Griya Sentra Media Lt. 3   

 Jl. Condet Pejaten No. 3B   

 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel 12510   

 Telp. 794 6306   Fax. 798 4357   

 E-mail Perusahaan : admiles@rad.net.id   

    

 PT. CINGGARINDO GALBA Kemal Adhisurya 

 Cinggar Direktur Utama 

 Jl. Bendungan Hilir V No. 2    

 Jakarta Pusat  10210   

 Telp. 570 4481, 570 0008   

 Fax. 573 5261   

    

 PT. OXYGEN COMMUNICATIAONS Nurita Hasanah 

 Oxygen Communications President Director 

 24th Floor, Menara Kebon Sirih   

 Jl. Kebon Sirih No. 17 - 19, Jakarta 10340   

 Telp. 392 8787   

 Fax. 391 1561 , 392 8834   

 Email Pimpinan : nmohammed@oxygen.co.id   

 Email perusahaan : mailbox@oxygen.co.id   

    

    

    

 PT. PERNIK CITA AKHCAYA Saleh Bahar 

 Pernik Ad Direktur 

 Wisma Surya Kemang Lt. 2   

 Jl. Kemang Raya No. 33, Jakarta  12730   

 Telp. 719 3365-66   Fax. 719 3344   

 E-mail Pimpinan : salwhbahar@pernik-ad.com   

 E-mail Perusahaan : pernik@pernik-ad.com   

    

 PT. ANDHIKA TRISYDHA A. Hakim Gunawan 

 Trisydha Advertising Direktur Utama 

 Jl. Semboja No. 29   

 Cideng Timur, Jakarta 10130   

 Telp. 638 64108, 632 9814   

 Fax. 632 3725   
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 E-mail Pimpinan : hage@centrin.net.id   

    

 PT. DEMI GISELA CITRA PRO Deddy Mizwar 

 TRIDI Direktur Utama 

 Rukan Taman Pondok Kelapa Blok B-8   

 Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur  13450   

 Telp. 913 1756, 869 03830   

 Fax. 869 04104   

 E-mail Perusahaan : kinikom@yahoo.com   

    

 PT. ESA ALGISA Anggia Novita 

 Jl. Bangka II No. 11 Pela Mampang Direktur Utama 

 Jakarta Selatan 12730   

 Telp. 719 6466    

 Fax. 7179 0915   

 E-mail Perusahaan : esaalgisa@cbn.net.id   

    

    

 PT. TRI HARUMING ESTU Elektra Poernamawati 

 The Agency Direktur 

 Wisma Pejaten Lt. Dasar    

 Jl. Pejaten barat No. 6 Jaksel 12510   

 Telp. 7182152 - 55   Fax. 7182156/57    

 E-mail Pimpinan : elektra@indo.net.id   

 E-mail Perusahaan : adagency@cbn.net.id   

    

 PT. BINA MEDIA ANDHIKA Gregorius Aldri Wisaksana 

 Bima ad Direktur 

 Gedung Raudha Lt. III   

 Jl. Kuningan Barat II / 21, Jakarta 12710   

 Telp. 529 60443 - 446   

 Fax. 529 60447   

 E-mail Perusahaan : bimaad@indosat.net.id   

    

 PT. BENTANG DESAIN AESTETIK Irvan A. Noe'man 

 BD + A Design Direktur Utama 

 Jl. Pegambiran No. 591   

 Rawamangun Jakarta 13220   

 Telp. 489 2276  fax. 489 4828   

 E-mail Pimpinan : irvan@noeman.com   

 E-mail Perusahaan : cs@bdadesign.co.id   
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 PT. QUALITA PRIMA PARIWARA Ivan Fadilla 

 Kyucomm President Director 

 Jl. Cilandak II No. 32A   

 Cilandak Barat, Jakarta Selatan   

 Telp. 75900919   Fax. 75900918   

 E-mail Perusahaan : qualita@cbn.net.id   

    

    

    

    

 PT. VOXA INTEGRA Maria Dian Hidayat 

 Pusat Niaga Roxy Mas Blok C3/ 6 - 7   

 Jakarta   

 Telp. 6336612 - 16, Fax. 633 6617   

    

    

    

    

 PT. AKTIF KONSULTAN PEMASARAN Lia Sunarjo 

 Jln. Mampang Prapatan Raya No. 6B President Director 

 Wisma KDS Lantai 3   

 Jakarta Selatan   

 Telp. 791 98647   Fax. 791 98407   

 E-mail Pimpinan : rob.langtry@eurorscgactive.com   

    

    

 PT. IMPERIAL MEDIA PANENMAS Yunus Kartolo 

 Imperial Advertising & Marketing Comms. Direktur 

 Jl. Bungur Besar No. 56 O-N   

 Jakarta Pusat 10610   

 Telp. 425 3165 (H)   Fax. 425 3178   

 imvipmas@cbn.net.id   

    

    

 PT. CINEVISI Inc. Henri Darmawan 

 Gedung PSKD Lantai 3, Jl. Kramat IV/29 Direktur Utama 

 Senen, Jakarta Pusat 10430   

 Telp. 31934333, 3159052   Fax. 3102133   
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 PT. NINDOTAMA KHARISMA Nuke Mayasaphira 

 Jl. Tanah Abang III No. 28 Direktur Utama 

 Jakarta 10160   

 Telp. 3850974 (H)   Fax. 3850971   

 E-mail Pimpinan : nukmara@yahoo.com   

 E-mail Perusahaan : nindokha@cbn.net.id   

    

    

 PT. AD-HOUSE PARAMACIPTA Soebiagdo 

 Ad-house Communications Managing Director 

 Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.137   

 Jakarta 12820   

 Telp. 8293944, 8352577  Fax. 8352578   

 E-mail Pimpinan : soebiagdo@ad-house.co.id   

 E-mail Perusahaan : info@ad-house.co.id   

    

 PT. SOCRATES KREATIF INDONESIA Yuliana Agung 

 Komplek Perkantoran Gading Bukit Indah    

 Blok M 22, Kelapa Gading   

 Jakarta 14240   

 Telp. 45852315/16   Fax. 45852317   

    

    

    

 PT. LUMBUNG MAKARYA PARIWARA Rita Atanassova 

 Jl. Porselen VI No. 21   

 Jakarta Timur   

 Telp. 4720976   Fax. 47861380   

    

    

    

    

    

    

 PT. GILANG MAHARDIKA Djasroel Tjaniago 

 Jl. Kemuning III No. 28   

 Kel. Utan Kayu Utara, Jakarta Timur   

 Telp. 8511887, 8198427, 82405255   
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 PT. DWI PUTRA KREASI Indri Novitasari 

 Jl. Merpati No. 46 Cidodol   

 Kebayoran Lama   

 Telp. 7817642   Fax. 7818075   

    

    

    

    

 PT. SURYA CIPTA KOMUNIKA Ir. Daisyanti Astrilita 

 U - Comm Consultant  Direktur Utama 

 Jl. Tebet Barat Raya No. 30   

 Jakarta Selatan 12810   

 Telp. 8370 9746 - 45   Fax. 8357 352   

 E-mail Perusahaan : dharmapena_citra@yahoo.com   

    

    

 PT. IDESENI BRIYANGITA Febriyanto 

 ISBG / BriyanKom Managing Director 

 Wijaya Graha Puri, Blok E-1A   

 Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta 12160   

 Telp. 726 7909, 725 2976   Fax. 722 9424   

 E-mail Pimpinan : bri@isbgindonesia.com   

 E-mail Perusahaan : now@isbgindonesia.com   

    

 PT. MELIA MEDIA  KREASI Mira Amalia 

 Melia Production House & Enterprise Direktur Utama 

 Jl. Tebet Barat Dalam II No. 6   

 Jakarta Selatan 12810   

 Telp./ Fax. 831 3607, 8295068     

 E-mail Perusahaan : melia-production@yahoo.com   

    

    

 PT. DHARMAPENA CITRAMEDIA Drs. H. Usamah Hisyam 

 Jl. Tebet Barat Raya No. 30 Direktur Utama 

 Jakarta Selatan  12810   

 Telp. 8370 9746   Fax. 8357 352   

 E-mail Perusahaan : dharmapena_citra@yahoo.com   
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 PT. PLANETA KOMUNIKATAMA Muchlis H. Mursid 

 Planet Comm Direktur 

 Apartement Semanggi Lt. 11 / Room 10    

 Jl. Gatot Subroto Kav. 53 B   

 Jakarta  10260   

 Telp. 536 3263   Fax. 535 8162   

 E-mail Perusahaan : planetcomm@linknet.co.id   

    

    

 PT. INFOMEDIA NUSANTARA Rina Pradipta 

 Jl. RS. Fatmawati 77-81  General Manajer Sekr. Perh. 

 Jakarta Selatan   

 Telp. 720 1221   Fax. 720 1226   

 E-mail Pimpinan : rina.pradipta@infomedia.web.id   

 E-mail Perush. : infomedia@yellowpages.co.id   

    

    

    

    

 PT. MATARI GRIYA NIAGA Kenneth Tjahjady Sudarto 

 Gedung Puri Matari -2 Dikretur Utama 

 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. H 1-2   

 Jakarta Selatan  12920   

 Telp. 525 5160   Fax. 525 6440   

 E-mail Perusahaan : matari01@matari-ad.com   

    

    

 PT. TINTA RENGGA DUNIA  Anna Dalila 

 PT. United Trend ( Trend ) Direktur Utama 

 Jl. Tebet Barat Dalam VIII G No.11   

 Jakarta Selatan  12810   

 Telp. 830 5002 - 8379 1250 - 829 0231  Fax. 831 8879   

 E-mail Perusahaan : unitrend@united-trend.com   

    

    

 PT. DHARMA NUSA KREASI Aditya Prathama 

 Wisma Aldiron Lt. 3 Suite 320 Direktur Utama 

 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 72   
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 Jakarta Selatan    

 Telp. 7919 7461   

    

    

    

 PT. LANUR VISTA ABADI Milana Timur, SE 

 Lavia Production Direktur  

 Blok QJ6, Kelapa Gading Barat   

 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara  14240   

 Telp. 925 7802   Fax. 45845785   

 E-mail Pimpinan : milana-timur@yahoo.com   

 E-mail Perusahaan : lavia@indo.net.id   

    

 PT. OPTIMA NARA EKSPRESI Sinta Istadi - Priyono 

 One Comm  Business Director 

 Komplek Kebayoran Baru Blok B No. 22   

 Jakarta Selatan   

 Telp. 727 89341   Fax. 720 8137   

    

    

    

 PT. DUTA ARTISTIKA DINAMIKA Muljadi D 

 Jl. Gerbang Pemuda No. 3 President Direktur 

 Gedung Pengelola Taman Ria Senayan   

 Jakarta Pusat   

 Telp. 574 7658 - 59   Fax. 574 7660   

    

    

    

 PT. SANG KREASI CIPTA PARIWARA Tono Alexander 

 SK Communications Direktur 

 Komplek Buncit Indah Jl. Mimosa II   

 Blok F No. 14, Pejaten Barat, Jakarta Selatan   

 Telp. 797 3153   Fax. 911 0063   

 E-mail Pimpinan : tono_alexander@yahoo.com   

 E-mail Perusahaan : skcommunications@hotmail.com   

    

 PT. VISI ANAK BANGSA Agus Pambagio 

 Jl. Buncit Raya No. 55, Jakarta Selatan Direktur 

 Telp. 722 9407, 720 0555   Fax. 727 99427   

 E-mail Pimpinan : pambagio@visianakbangsa.com   
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 E-mail Perusahaan : info@visianakbangsa.com   

 vab@cbn.net.id   

    

    

    

    

 PT. SILHOUETTE PRATAMA INDONESIA Ari Rizal Uno 

 Strategi Advertising Direktur Utama 

 Jl. Kalibata Utara V No. B21   

 Pancoran, Jakarta Selatan 12780   

 Telp. 7919 2735   Fax. 7919 2716   

 E-mail Pimpinan : ari_uno@silhouette-post.com   

www.silhouette-post.com   

    

 PT. SIGASPRO AUDIO VISUAL  Dian Cahya Sasotya 

 Jl. Tebet Barat II No. 2 Direktur 

 Jakarta Selatan 12810   

 Telp. 837 07149   Fax. 829 2000   

 E-mail Perusahaan : sigazs@yahoo.com   

    

    

    

 PT. FIGURKARYA SEMESTA Herlambang Setyanto 

 Ruko Ariss, Jl. Radio Dalam Raya No. 99D Direktur Utama 

 Jakarta Selatan    

 Telp. 722 3616   Fax. 722 3623   

    

    

    

 PT. TAKTIK PROMO SUKSES Ahmad Baihaqi 

 Gd. Adhi Graha Lt. 17 Suite 1702 B Direktur Utama 

 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56   

 Jakarta  12950   

 Telp. 5296 0391   Fax. 25529202   

 E-mail : ae_tactic@pacific.net.id   

    

    

 PT. KARSA IDE DAN KARYA Surya Arief Isriyanto 

 NEO INDONESIA Direktur  

 Jl. Cibeber III No. 1, Kebayoran Baru   

 Jakarta 12180   

 Telp. 723 4745 ( H )   Fax. 723 4826   
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 E-mail : surya.arief@neoindonesia.com   

    

    

 PT. BINAMARKA CITRA UTAMA  Koes Pudjianto 

 Markatama Marketing Communications CEO 

 Jalan Terusan Arjuna No. 9-F, Kedoya Selatan    

 Kebon Jeruk, Jakarta  11510   

 Telp. 5696 1314   Fax. 5696 1315   

 E-mail Pimpinan : koes-pudjianto@markatama.co.id   

 E-mail Perusahaan : Markatama@co.id   

    

 PT. TONI SRI AKSARA KOMUNIKA Toni Sri Agustono 

 TSA Komunika Direktur Utama 

 Jl. Darmawangsa 10 No. A - 20, Jakarta Selatan 12160   

 Telp. 725 8147, 7279 2003   Fax. 725 7903   

 E-mail Pimpinan : toni@tsacomm.com   

 E-mail Perusahaan : tsa@tsakomunika.com   

    

    

    

 PT. MARTINDO GILANG PRATAMA Dudy Pamuji, SE 

 JL. Percetakan Negara II No. 24 Direktur Utama 

 Jakarta Pusat   

 Telp. 420 9789, 425 6818   Fax. 425 6818   

    

    

    

    

    

 PT. MATRA ARWAN PRATAMA Arie Christianto 

 Perkantoran Bandara Halim Perdana Kusuma Direktur Utama 

 Ruang PT. Artera Gema, Jl. Halim Perdana Kusuma   

 Jakarta 13610   

 Telp. 8783363, 8016998  Fax. 87988254   

 E-mail Pimpinan : arimatra@yahoo.com   

    

    

 PT. SETYA TRIMITRA (Triad) Hidayat Effendi 

 Jl. Taman Lebak Bulus Raya Blok L 14 Direktur 

 Cilandak, Jakarta Selatan 12440   

 Telp.  7500 560 (H)  Fax. 7500 543   
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 E-mail Pimpinan : triad@indo.net.id   

 E-mail Perusahaan : info@setyatrimitra.com   

    

    

 PT. GEGET GIGIT ADVERTISING Wegig Murwonugroho 

 Jl. Rambutan Kav. 39 A, Pejaten Barat, Ps. Minggu Direktur 

 Jakarta Selatan    

 Telp. 7919 0876   Fax. 7919 0876   

 E-mail Pimpinan : wegig_besar@yahoo.com   

 E-mail Perusahaan : gegetgigit@yahoo.com   

    

    

 PT. CAHAYA KRISTAL MEDIA UTAMA Agusalim 

 Jl. Peralatan H -103, Cipinang Melayu Direktur 

 Jakarta Timur 13620   

 Telp. 831 9902   Fax. 8319903   

 E-mail Pimpinan : egy@indosat.net.id   

    

    

    

 PT. INTICIPTA KREASI CEMERLANG Sri Indah Martini 

 Jl. Tanjung Duren Raya No. 74D Managing Director 

 Jakarta Barat   

 Telp. 568 8975 / 564 7372   

 Fax. 568 9147   

 E-mail Perusahaan : contact@inticipta.co.id   

    

    

 PT. MERAH PARIWARASETA INDONESIA Sapto Roedhy Listiawan 

 ADBIS Direktur Utama 

 Jl. Paseban Raya No. 40   

 Jakarta Pusat   

 Telp. 3100943   Fax. 398 99216   

 E-mail Pimpinan : sapto@adbis.co.id   

 E-mail Perusahaan : ruddy@adbis.co.id   

    

 PT. FERO ADVERTISING Slamet Prawoto 

 Jl. Kemurnian IV No. 44 A Direktur Utama 

 Jakarta Barat   

 Telp. 634 8975   Fax. 625 0207   
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 PT. CAKRA EKA NUSA Hamzah Isa 

 Cen Komunikasi Direktur Utama 

 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 2   

 Menteng, Jakarta Pusat  10340   

 Telp. 392 8755   Fax. 398 37296   

 E-mail Pimpinan : hisa@nusantaralink.com   

 E-mail Perusahaan : info@nusantaralink.com   

    

    

    

 PT. REKA CIPTA KREASI MANDIRI Gauri Nasution 

 R Design & Communications Direktur Utama 

 Jl. Suryo No. 11 A, Kebayoran Baru   

 Jakarta Selatan 12180   

 Telp. 7255441/ 42  Fax. 7243760    

 gnrckm@indosat.net.id, rckm@indosat.net.id   

    

    

 PT. DISENA PRIMA KREASI Denis Leman  

 Ruko Mangga Dua Elok Blok B.2 Direktur Utama 

 Jl. Mangga Dua Abdad, Jakarta Pusat   

 Telp. 390 9676   Fax. 625 0230   

    

    

    

    

 PT. CITRA NUANSA PERSADA Wawan Sugiawan 

 Jl. Kalibata Utara V / B - 21 Direktur 

 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan   

 Telp. 7919 2735   

 Fax. 7919 2716   

         

    

    

 PT. AUDITAMA ARTHAKARA Dra. Ratu Dyah Intan Irawati 

 Takara Advertising Direktur 

 Jl. TB Simatupang No. 19   

 Jati padang, Ps. Minggu, Jakarta Selatan 12540   
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 Telp. 781 1111   Fax. 781 1111   

 takaracomm@hotmail.com   

    

    

 PT. BHAKTI PATRA MANDIRI Samidin 

 Bungur Grand Center Blok B / 5 Direktur Utama 

 Jl. Ciputat Raya No. 4 - 6   

 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan   

 Telp. 7279 44 03,   Fax. 7279 4402   

 E-mail : bhaktipatra@cbn.net.id   

    

    

    

 PT. BRAITH GLOBAL CIPTA Drs. Chaeruddin 

 Jl. Setiabudi Barat No. 10  Direktur 

 Jakarta Selatan 12910   

 Telp. 522 3351    Fax. 522 3355   

     

    

    

    

 PT. LINTANG KOMUNIKA SEMESTA Lorry 

 Komplek Taman Meruya Ilir, Jl. Melati Blok B-3/19 Direktur 

 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan   

 Jakarta Barat 11620   

 Telp. / Fax. 5850342   

    

    

 PT. RATNA KALIMAJA PERSADA HA. Wahid Hasmuni 

 Jl. Tebet Mas Indah III Blok E No. 29 Direktur Utama 

 Jakarta Selatan   

 Telp. 5279221 - 5270389   Fax. 5736507   

 E-mail Perush : erkapersada@yahoo.com   

    

    

  

  

  

    

 PT. TRISTAR MEDIA ANTARA Chrys Kelana 

 Menara Imperium Suite A Lt.33 Direktur Utama 

 Jalan HR. Rasuna Said Kav. 1   
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 Jakarta 12980   

 Telp. 8317515 - 16   Fax. 8314371   

 E-mail Perusahaan : prlm4@cbn.net.id   

    

    

 PT. PRIMA MEDIA ANTARA Chrys Kelana 

 Menara Imperium Suite A 33rd Floor Direktur Utama 

 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1   

 Jakarta 12980   

 Telp. 8317515 - 16   Fax. 8314371   

 E-mail Perusahaan : prlm4@cbn.net.id   

    

    

 PT. GRAHA PRATAMA SEJAHTERA Kusnadi Tirtadjaja 

 Komplek Grha Kencana Blok AN - AO Direktur 

 Jalan Raya Perjuangan No. 88   

 Jakarta 12950   

 Telp. 5332428   Fax. 5332431   

    

    

    

 PT. L'LINKA Saccharida S 

 Jl. Pulo Asem Utara Raya No. 55 Managing Director 

 Jakarta Timur  13210   

 Telp. 475 2333   Fax. 489 6924   

 E-mail : marketing@llinka.com   

    

    

    

 PT. INDOMEDIA GREEN PAGES Endang Abdul Jabbar 

 Jl. Pasar Minggu Ujung No. 26 D Direktur Utama 

 Pasar Minggu, Jakarta Selatan   

 Telp. 70721002   Fax. 78843212   

 E-mail Pimpinan : ndang@klikgreenpages.com   

 E-mail Perusahaan : info@klikgreenpages.com   

    

    

 PT Benison Advertising   Benny S. Tedjasendjaja 

 Jalan Persatuan Guru 39   

 Jakarta Pusat   

 Telp. 380 2887, 3859512   Fax. 380 4869   

TIDAK DAFTAR ULANG   
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 ( Pindah alamat, telpon tdk dpt dihubungi )   

    

 PT. CURSOR MEDIA Rini Mulyawati Akhdiat 

 Sentral Senayan I Lt. 8 Managing Director 

 Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270   

 Telp. 572 5775   Fax. 572 5771   

 E-mail Pimpinan : rini.akhdiat@carat.com   

    

    

    

 PT. CARAT INDONESIA Rini Mulyawati Akhdiat 

 Sentral Senayan I Lt. 8 Chief Executive Officer 

 Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270   

 Telp. 572 5775   Fax. 572 5771   

 E-mail Pimpinan : rini.akhdiat@carat.com   

    

    

    

 PT. AVIGRA RANCANG PRIMA Ardian Elkana 

 Gedung Menara Era lantai 6 President Director 

 Jl. Senen Raya 135 - 137   

 Jakarta 10410   

 Telp. 386 3468 - 71   Fax. 386 2314   

 E-mail Perusahaan : ardian@avigra.com, m_info@avigra.com   

    

  

  

    

 PT. BINTANG CLASIK MEDIA Fransiskus Hendry Permana 

 Jl. Tebet Barat Raya No. 55 Direktur 

 Jakarta Selatan   

 Telp. 8093393, 83701787   Fax. 83795847   

 E-mail Perusahaan : bcm_clasikmedia@yahoo.com   

    

    

 


