
1 
Perencanaan yang matang dan 
terarah, implementasi program 
yang tepat sasaran, efisien 
dalam anggaran, hasil yang 
maksimal, kemampuan 
mengelola isu dan berita. 

2 
Didukung jaringan jurnalis 
dan media di berbagai daerah, 
mulai dari  Jakarta, Provinsi, 
sampai Kabupaten/Kota. 

3 

Didukung para praktisi Public 
Relation, Media Relation, 
Event Management, Author, 
Produser dan Sutradara, Para 
Trainer Berpengalaman dan 
Profesional. 

4 
Didukung para praktisi yang 
memiliki kemampuan 
menangani program dalam 
rangka mengelola opini publik 
(Public Opinion Management) 
dibidang politik, sosial, 
ekonomi dan bisnis. 

5 

Biaya terjangkau dengan hasil 
yang maksimal (LOW COST 
HIGH IMPACT). 

6 Didukung tim yang telah 
berpengalaman menangani 
berbagai event. 

 

7 

Didukung  tim yang telah 
memiliki jaringan luas dan 
hubungan baik dikalangan 
pemerintahan dari pusat 
sampai daerah, kalangan 
DPRD dan DPR, penegak 
hukum, akademisi, dan 
kalangan profesional. 
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Setiap individu, lembaga, atau perusahaan ingin memiliki citra yang baik (good image) di mata publik. 
Membangun citra yang baik memerlukan strategi yang efektif dan efisien. Salah satu kunci 
keberhasilan membangun citra yang baik (image building) adalah melalui media konvensional (cetak, 
elektronik, online) dan media sosial. Membina kedekatan dan menjalin hubungan baik dengan media 
adalah kunci memenangkan perhatian publik, memenangkan persaingan, mendapatkan popularitas, 
dan meraih nilai jual tinggi dalam berbagai bidang (ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya). 
Membina hubungan yang memiliki saling pengertian dengan kalangan media massa akan 
memberikan keuntungan bagi individu, lembaga, atau perusahaan karena : 

• Media akan cendrung memberitakan hal positif. 
• Berhati-hati dalam memberitakan hal negatif. 
• Sebagai sarana membentuk opini positif melalui pemberitaan media. 
• Sebagai sumber informasi dalam menangkal opini negatif yang berpotensi  muncul dan 

mempertahankan opini positif yang telah terbentuk. 
 

Disinilah diperlukan orang-orang yang mengerti bagaimana berkomunikasi dengan kalangan media 
mulai dari level bawah (reporter, wartawan peliput), level menengah (redaktur, editor), sampai pada 
level tertinggi di redaksi pemberitaan (pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, dan redaktur 
pelaksana). Diperlukan orang-orang yang memahami bagaimana cara kerja media, memahami sifat-
sifat media, dan memahami cara memperlakukan media. 
 
Disinilah kelebihan dari Vox Pop Media dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang bergerak 
dibidang usaha yang sama, karena para pengelola dan partner Vox Pop Media adalah para jurnalis 
aktif maupun mantan jurnalis yang telah memiliki jaringan luas di media dan berbagai kalangan 
lainnya. Sehingga akan memudahkan dalam menjalankan program-program komunikasi klien sesuai 
dengan target yang hendak dicapai dengan efektif dan efisien.  

Selain mantan jurnalis dan jurnalis aktif, Vox Pop Media juga didukung oleh tim dari kalangan 
profesional dan para partner serta vendor yang telah berpengalaman dibidang usaha yang digeluti, 
seperti writing & publishing, video-movie maker, social media monitoring, event management, media 
relation, dan public relation. 

Vox Pop Media juga didukung oleh tim yang memiliki kapasitas dan kreatifitas  tinggi dalam membuat 
dan menyelenggarakan program-program klien. Vox Pop Media juga didukung oleh tim yang telah 
memiliki jaringan luas dan kuat dengan tokoh-tokoh nasional, kalangan pemerintahan dari pusat 
sampai daerah, kalangan akademisi, kalangan LSM, dan kalangan DPR/DPRD.  
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Misi 
 

Menjadi yang terbaik dengan kualitas pelayanan yang prima, profesional, dan bersahabat. 
 
 
Mengambil peran sebagai bagian dari agen perubahan untuk ikut melakukan edukasi 
kepada masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. 

 
Visi 
 

Membangun komunikasi yang baik dan bersahabat dengan klien, sehingga klien akan 
merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan. 
 
 
Mencapai target-target program klien dengan efektif dan efisien. 
 
 
Merancang program-program yang memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan 
dibidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. 
 
 
Merancang program-program yang memiliki muatan edukasi kepada masyarakat agar 
tercapai tatanan kehidupan yang lebih baik. 
 
 
Meningkatkan laba perusahaan untuk kepentingan operasional, komisaris, direksi, 
karyawan, keluarga besar perusahaan, serta masyarakat yang berada disekitar perusahaan 
beroperasi maupun dilokasi lain yang membutuhkan bantuan. 
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Public Opinion 
Management 

Media Relation 
Media Monitoring 

Social Media Monitoring 
Event Management 

 CSR Solution 
 Training Solution, 

Movie-Video Maker 
Writing and Publisher. 


