
Jan. s/d Des. 2020
Total 72.000 examplar
Dicetak:

Cikarang!Cikarang!INFORMASI KOMUNITAS
™

1

Ja
nu

ar
i 2

02
1

T/F: (021) 8983 2777  M: 0816 895 204  E: infokomunitas@yahoo.com  www.komunitascikarang.info



IKC, Januari 20212

Virus Corona: Bagaimana industry iklan berubah

Hukum pertama di dunia periklanan 
adalah bagaimana iklan anda dapat 

terlihat supaya ada dampaknya.
 Oleh sebab itu jika anda keluar ru-
mah akan terlihat dijalan-jalan banyak 
billboard yang kosong. Menurut profes-
sor marketing, ini adalah tanda suram-
nya bisnis periklanan. “Terlihat jelas 
dengan billboard dipinggir jalan, saat ini 
semakin banyak orang yang membatasi 
aktivitasnya keluar,” kata professor.
 Menonton Tv, semakin banyak orang 
melihat streaming saluran berbayar se-
perti Net� ix atau Amazon Prime yang 
tidak ada iklannya. Sedangkan untuk 
kanal Tv tradisional, semakin terlihat 
berkurangnya iklan-iklan disaat jedah 
iklan siarannya. 
 Didunia, rata-rata pendapatan iklan 
Tv turun 50%. Demikian juga keba-
nyakan usaha lainnya, sebab saat ini sulit 
menjual produk apa saja. 
 Oleh sebab itu mengapa mereka 
tetap beriklan?
 Seperti industri otomotif, real estate, 
fashion, pariwisata dan kebanyakan in-
dustri lain, penjualannya April tahun 
lalu turun sampai 60-90%, yang paling 
rendah sejak 1946. Sepertinya masuk 
akal kalau mereka seperti buang uang 
ketika terus beriklan.   
 Tetapi perusahaan-perusahaan terse-
but tetap beriklan di Tv, media cetak, 
media sosial dan beberapa billboard, 
walaupun dengan skala yang dikurangi.

 Hal ini karena industri periklanan 
dan pemasaran punya ingatan yang pan-
jang, dan cemas jika konsumennya lupa.  
Perusahaan yang dibangun tahunan ten-
tu tidak ingin mati karena resesi.
 “Nama usaha atau merek dagang 
mengingatkan orang kalau usahanya 
tetap eksis,” kata professor. Oleh sebab 
itu beberapa perusahaan tetap beriklan, 
walaupun keadaan ekonomi resesi. 
Perusahaan ingin tetap ada dibenak 
konsumen, walaupun daya beli kon-
sumennya sedang turun. Tetap berhar-
ga menaruh merek dagang anda dimata 
konsumen.
 Ada pola pergeseran bujet iklan dari 
tradisional media seperti Tv, media ce-
tak dan radio, lalu ingin menjangkau 
generasi muda melalui sosial media.
 Tetapi ‘lockdown culture’ juga mem-
buat orang banyak waktu melihat Net-
� ix, Youtube, TikTok, berbagai macam 
aplikasi dan website sehingga sulit me-
nentukan iklan online mana yang efek-
tif, dan kalau mau menggunakan banyak 
online channel tentu sangat mahal har-
ganya, dan tidak efektif.
 Tetapi bagi yang ‘kreatif,’ bagaimana 
menggunakan media iklan berkualitas 
top, dengan harga terjangkau, mempu-
nyai nilai exposure tinggi dimata kon-
sumen. Dan tanpa basa-basi, jika anda 
bisa mendapatkan hasil tersebut dengan 
biaya lebih rendah, mengapa anda tidak 
melakukannya? •

EVEN THOSE WHO BELIEVE IN NOTHING
BELIEVE IN ADVERTISING.

Happy New Year 2021
and Stay Confident!
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