


Latar Belakang

Tahun 2023 disebut-sebut akan menjadi tahun yang sangat menantang bagi Indonesia 
dan dunia.  Ancaman inflasi dan resesi global yang menghantui banyak negara dipandang 
akan memiliki daya rambat kepada negara-negara lainnya, tak terkecuali Indonesia
.
Kondisi makro ekonomi global dan geopolitik global tersebut akan sangat 
mungkin memberikan dampak kepada sektor jasa keuangan di Indonesia.  

Pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 
2023 sebesar 5,3%, sejalan dengan proyeksi pada rentang 4,7% hingga 5,1% dari 
berbagai lembaga internasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada 
tahun 2023 tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan outlook perekonomian 
global tahun 2023 yang diperkirakan berada pada kisaran 2,2% hingga 2,7%.



Pada sektor jasa keuangan, otoritas juga meminta lembaga jasa keuangan (LJK) 
untuk meningkatkan ketahanan permodalan antara lain dengan memperhatikan 
kebijakan pembagian deviden, serta menyesuaikan pencadangan ke level 
yang lebih memadai guna bersiap menghadapi skenario pemburukan akibat 
kenaikan risiko kredit/pembiayaan, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas.

Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi perusahaan-perusahaan ini harus 
dikelola dengan baik komunikasinya dengan strategi komunikasi yang ke 
dalam maupun ke luar. Dengan harapan, komunikasi yang tersampaikan 
kepada seluruh stakeholders akan memberikan dampak positif kepada 
perusahaan dan citra perusahaan. Shareholders mendapatkan informasi 
yang memberikan kepercayaan diri untuk memperkuat perusahaan.

Dalam kondisi inilah praktisi corporate communication akan diuji peran dan 
kontribusinya kepada perusahaan.  Dalam salah satu fungsinya komunikasi melalui 
media massa, komunikator perusahaan harus memperhatikan sejumlah hal. Menurut 
Cision, dalam laporan tahunan State of the Media yang  mengeksplorasi tantangan 
yang dihadapi lebih dari 3.800 jurnalis di 17 pasar global, terdapat 22% jurnalis yang 
terbantu dengan konten yang diberikan dalam bentuk multimedia seperti foto, video, 
dan infografis. Lebih dari setengah jurnalis (54%) berkata, mereka lebih berpeluang 
menulis berita jika konten yang ditawarkan praktisi humas dilengkapi multimedia.



Tujuan

01
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Menjadikan acara ini sebagai knowledge sharing 
bagi praktisi  corporate  communication, khususnya 
yang bergerak dalam bidang keuangan dan jasa 
keuangan;

Meningkatkan kapasitas praktisi 
corporate communication institusi jasa 
keuangan;

Memperkuat relasi antara praktisi 
corporate communication



Target Peserta

Praktisi corporate communication perbankan;

Praktisi corporate communication perasuransian;

Praktisi corporate communication perusahaan pembiayaan;

Praktisi corporate communication fintech;

Praktisi komunikasi di pemerintahan/pemda;

Pegiat komunikasi;

Pengajar/dosen;

Mahasiswa;

Wartawan
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Penutup

Acara ini yang menghadirkan praktisi komunikasi dari lintas instansi yang 
memiliki concern pada ekonomi dan keuangan, termasuk di dalamnya 
sektor jasa keuangan diharapkan dapat menjadi jembatan emas untuk 
meningkatkan strategi komunikasi perusahaan yang disiapkan dan dieksekusi 
oleh corporate communication di masing-masing perusahaan atau institusinya.



Corporate Communication Talk 2: Synergy of Financial In-
dustry with The Media

Januari 2022

Our Works



Corporate Communication Talk 1: How Do State Owned 
Enterprises Handle The Media?

November 2021



Bram
S. Putro
Bram S. Putro adalah seorang tokoh senior 
di industri media nasional yang pernah 
mendapatkan penghargaan sebagai 
salah satu tokoh media berpengaruh 
dalam MAW Talks Awards 2021. 
 
Pengalaman panjang di bidang 
jurnalistik dan pemberitaan telah 
memperkuat jejaringnya di kalangan 
media, swasta, maupun BUMN 
dan pemerintahan di tanah air.  
 
Sebelum mendirikan Iconomics, Bram S. 
Putro telah berkiprah di sejumlah media 
ternama di Indonesia, khususnya di media 
bisnis dan ekonomi - diantaranya Bloomberg 
Businessweek Indonesia, Infobank, Warta 
Ekonomi dan Jurnal Ekonomi.
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