Manajemen
baik akan dibuat lagi jadi sebuah film pendek.
Chris menilai kampanye pemasaran “Cerita di Balik Noda”
cukup berhasil. Hal ini terlihat
dari kesadaran konsumen yang
terus meningkat dan ramainya
interaksi Rinso dengan para ibu
di akun Facebook. Saat ini, tingkat interaksinya mencapai 5%
dari total peserta yang tergabung di akun Facebook Rinso.
Chris juga mengklaim, peningkatan interaksi tersebut
berdampak positif terhadap
kenaikan penjualan Rinso. Kenaikan ini didorong oleh perubahan persepsi para ibu tentang Rinso, yang semula cuma
sebatas produk deterjen menjadi produk yang menyebarkan
nilai kebaikan. “Dalam laporan

Hasil riset
menunjukkan
96% responden
butuh waktu
bersama
keluarga yang
lebih lama.

tahunan Unilever, Rinso menyumbang 50% penjualan produk home personal care,” imbuhnya. Pencapaian itu menopang pertumbuhan total
penjualan Unilever pada tahun
2012 sebesar 16,3% menjadi Rp
27,3 triliun.
Selain Rinso, Unilever membuat kampanye sejenis untuk
produk teh Sariwangi yaitu
kampanye pemasaran interaktif
bertajuk “15 Menit Sehari”.
Kampanye ini mengundang setiap masyarakat untuk menceritakan kebersamaan dan kebia-
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saan berkomunikasi di lingkungan keluarga.
Tapi berbeda dengan Rinso,
peserta yang ingin curhat bisa
mengirimkan ceritanya ke situs
web Mari-bicara.com atau Tabloid Nova hingga November
nanti. Pemenangnya ditentukan
oleh tim penilai dan jumlah pilihan masyarakat melalui situs
web. Saat ini sudah terkumpul
1.635 cerita dan 10.358 orang
yang telah membuat pilihan.
Melalui kampanye ini, Sariwangi berharap bisa menegaskan posisinya sebagai produk
yang memiliki kepedulian tinggi
terhadap keharmonisan keluarga. Produsen teh kemasan ini
juga berharap bisa meningkatkan awareness masyarakat sehingga Sariwangi mampu mempertahankan posisinya sebagai
pemimpin pasar.
Mario Abdisa, Senior Brand
Manager Sariwangi, mengatakan kampanye ini dibuat berdasarkan hasil riset perusahaan
bersama dengan Divisi Riset
Kompas Gramedia. Hasilnya,
65% responden memiliki kegiatan rutin bersama keluarga namun hampir 96% responden
merasa membutuhkan waktu
bersama yang lebih lama. “Fakta tersebut mengindikasikan
bahwa keluarga yang memiliki
kebiasaan bertemu tapi belum
tentu memiliki kebersamaan
yang berkualitas,” katanya.
Dengan kampanye ini, Sariwangi ingin menginspirasi konsumen sehingga akhirnya masyarakat Indonesia menjadi keluarga harmonis yang memiliki
waktu kebersamaan untuk berkomunikasi secara efektif.
“Kampanye ini sebenarnya bukan untuk menambah angka
penjualan, apalagi menjual permasalahan keluarga kepada
publik,” pungkas Mario.
o

Mengubah Persepsi

P

ameo “Dari masyarakat untuk masyarakat” sangat cocok untuk menggambarkan
kampanye pemasaran “Titik
Balik” yang dilakukan PT Manulife Finansial Indonesia. Dengan mengundang orangorang bercerita tentang momen
titik balik dalam hidupnya,
Manulife ingin seseorang bisa
menginspirasi orang banyak.
“Kami tidak ingin menggurui
mereka, kami hanya ingin mereka mengingat pesan yang
kami sampaikan agar mereka
merencanakan hidup lebih baik
sejak dini,” ujar Felicia Gunawan, Head of Corporate Communication & Public Relations
Manulife Indonesia.
Pengamat manajemen dan
marketing, Daniel Saputro mengatakan, kampanye pemasaran melalui Internet dan jejaring
sosial seperti Facebook cukup
efektif. Maklum, masyarakat
sekarang lebih melek teknologi
dan berkomunikasi melalui jejaring sosial. “Target dari kampanye ini adalah masyarakat
muda profesional yang suka
bercerita di jejaring sosial,”
katanya. Ia pun yakin target
Manulife untuk meningkatkan
awareness akan tercapai kare-

na para peserta akan mengomunikasikan tulisannya kepada
orang lain yang belum mengikuti lomba tersebut.
Menurut Daniel, ada dua
faktor alasan kampanye jenis
ini perlu dilakukan. Pertama,
tingkat awareness masyarakat
terhadap asuransi masih rendah. Indonesia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang paling rendah
penetrasi asuransinya. Di negara-negara jiran, penetrasi asuransi sudah di atas 20% sementara di Indonesia masih di
bawah 10%.
Kedua, dari peningkatan
awareness itu diharapkan akan
muncul ketertarikan terhadap
asuransi. Lalu, lahir keinginan
berasuransi dan menjadi pemegang polis asuransi.
Namun, Manulife memiliki
tugas lebih berat, yakni, mengubah persepsi masyarakat.
Maklum, masyarakat menganggap setiap bencana atau musibah merupakan takdir, jadi tidak perlu asuransi.
Selain itu, citra asuransi belum begitu baik. Setiap hari ada
keluhan di media massa tentang
sulitnya mengurus klaim asuransi, biaya dan lain-lain.
o
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Refleksi

Melihat yang
Tidak Terlihat
M

ungkin hanya segelintir
orang yang bisa disebut
sebagai “futuris” alias
pakar yang jitu meramalkan
keadaan di masa depan. Bahkan, seorang ekonom tangguh
sekalipun belum tentu futuris.
Ini bukan ilmu nujum, tapi kemampuan kognitif yang digabung dengan model analisa tepat sehingga menghasilkan korelasi dan kausalitas yang bisa
dipertanggungjawabkan.
Insight sendiri adalah titik
“Aha!”, yang merupakan sesuatu atau beberapa hal yang diamati atau diterima oleh indera
sehingga menghasilkan suatu
pengertian baru yang mencerahkan. Bisa saja insight ini
langsung memberikan solusi
atas suatu masalah, menghubungkan beberapa hal sehingga
jadi satu kesatuan atau bahkan
sesuatu yang baru, dan mengubah kita dari berbagai segi.
Sering kali, tanpa kita lakukan dengan kesadaran penuh,
pengamatan kita akan sesuatu
bisa menerobos keadaan. Misalnya saja dengan kepekaan
terhadap gaya bahasa seseorang, bisa ditarik kesimpulan bahwa suatu fakta
mengandung nilai.
Bisa juga dengan kesabaran menggali, suatu
kumpulan data mempunyai pola tersendiri yang bisa dimengerti.
Penemuan virus
AIDS yaitu HIV
oleh Michael Gottlieb, MD juga terjadi
dengan “tanpa sengaja.” Demikian pula
dengan insting seorang
ahli finansial bernama
Harry Markopolos, yang
berhasil membuktikan Bernie Madoff sebagai penipu
ulang berkedok investasi finansial dengan skema Ponzi.
Salah seorang pendiri London
School of Economics Graham
Wallas dalam buku berjudul
“The Art of Thought” (1926)
menuliskan, bagaimana insight
bekerja. Model Wallas ini tidak
sempurna, tapi cukup memberikan pengertian awal mengenai
bagaimana pikiran bekerja agar
menghasilkan suatu momen
penting (insight). Model ini
terdiri dari perencanaan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi.
Fase perencanaan dilakukan
dengan kesadaran dan sistematik, namun seringkali tidak
membawa hasil. Fase inkubasi
merupakan fase ketika alam
bawah sadar bekerja dan mengambil alih dengan berbagai kejutan-kejutannya. Fase iluminasi merupakan fase ketika ide
segar alias insight ke luar bagaikan semburan yang bertenaga. Terjadi kulminasi di sini.
Verifikasi merupakan fase keti-
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ka suatu insight diverifikasi
kebenaran dan fungsinya.

Semburan insight
Gary Klein PhD, seorang
saintis psikologi eksperimental
lulusan University of Pittsburg,
dalam bukunya yang berjudul
“Seeing What Others Don’t, The
Remarkable Ways We Gain Insights” menuliskan bah-

Gunakan
antusiasme bak
kanak-kanak
yang memandang
dunia dengan
polos dan tanpa
praduga.

wa pikiran yang telah dipersiapkan mempunyai persamaan dengan pikiran yang sangat
terlatih. Artinya, dengan mempersiapkan diri hingga mencapai tahap pakar, persiapan ini
sendiri sama kualitasnya dengan pikiran para pakar. Dus,
persiapan yang spesifik akan
sangat siap untuk memecahkan
masalah yang sangat pelik di

bidangnya.
Insight sendiri mempunyai
daya transformatif: mengubah
bagaimana kita mengerti, mengubah perbuatan-perbuatan kita,
dan mengubah bagaimana kita
melihat dan merasakan sesuatu.
Pada tingkat tertentu, insight
mengubah keinginan kita. Dengan mengalami pengertian
baru dan cara pandang baru,
maka keinginan-keinginan pun
ikut berubah.
Intuisi adalah kebalikan dari
insight. Pemakaian intuisi merupakan penggunaan pola-pola
lama. Menurut Klein, pemakaian insight adalah penemuan
pola-pola baru.
Lantas, apa saja yang bisa
membangkitkan timbulnya
semburan-semburan insight?
Caranya melalui proses menghubungkan, ketidaksengajaan,
dan kontradiksi-kontradiksi. Ini
berjalan dalam empat fase model dari Wallas maupun tanpa
melalui model tersebut.
Sekarang, apa saja yang bisa
menghalangi terjadinya pemahaman-pemahaman baru
yang dikenal sebagai insight tersebut? Bersikap
pasif, melempem, kurang
observasi, kurang pengolahan kognitif, dan
sistem yang bekerja
dengan baik. Yang
terakhir ini mungkin
menimbulkan tanda
tanya. Mengapa sistem yang bekerja
dengan baik mengurangi terjadinya
insight?
Pasalnya, tanpa
berpikir pun, apa yang
diharapkan sebagai
solusi sudah tercipta dengan sendirinya. Sistem
yang bekerja dengan baik
membuat kita menjadi
pasif dan nrimo. Jadi, sudah cukup tanpa perlu observasi mendalam dan hanya
mengawasi berjalannya sistem.
Eksperimen dan studi-studi
saintifik terkadang membuka
maupun menutup ke luarnya
semburan-semburan insight.
Uniknya, insight tidak bisa
dipaksakan. Ketika ia tiba, ia
akan datang dengan deras dan
menyentak. Untuk itu, alam bawah sadar perlu kita buka. Dengan kata lain, hati dan pikiran
hendaknya terbuka dan dibuka.
Gunakan antusiasme bak kanak-kanak yang memandang
dunia dengan mata dan pikiran
yang polos tanpa praduga. Praduga berlebihan juga menutup
pintu insight. Stres juga bisa
menutup pintu insight.
Jalankan hidup dan pekerjaan dengan hati ringan dan pikiran terbuka. Lalu, menerima dan
mengundang berbagai perubahan dan hal-hal baru untuk
menghampiri.
o

