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Kami adalah PR yang tahu
di mana kita berpijak.
Kami memahami Indonesia.
Kami memahami seluk beluk
dunia PR di Indonesia.
Dan kami tahu situasinya.

Dengan tim profesional berpengetahuan luas
tentang media dan jurnalis di Indonesia.

Pendekatan
yang berbeda
dalam tiap
langkah komunikasi
menghasilkan solusi
yang cerdas.

Mediatrustpr

JIKA ANDA
BERTANYA
TENTANG KAMI
MediatrustPR, adalah strategic communication.
Didirikan pada 2010, kami melayani kebutuhan klien
mulai dari layanan PR klasik, strategi komunikasi,
krisis komunikasi, hingga advokasi komunikasi.

MediatrustPR juga memberikan layanan
training untuk meningkatkan kapasitas
dan kapabalilitas persona, baik perusahaan
maupun individu. Tidak ketinggalan layanan
media monitoring dan research yang bisa
diakses secara online di manapun
dan kapanpun.

Di MediatrustPR, solusi-solusi
komunikasi terbaik didiskusikan dan
dirumuskan oleh para konsultan senior
yang telah berpengalaman dalam
menangani klien dari berbagai latar belakang
industri, mulai dari teknologi, telekomunikasi,
e-commerce, manufaktur, hingga perkebunan
kelapa sawit, baik perusahaan nasional maupun
multinasional.

APA
PENTINGNYA KAMI
BUAT ANDA
Anda pasti membutuhkan teman sejati,
bicara tentang bisnis dan rencana masa depan.
Kami ada di samping Anda, menyiapkan semua bantuan,
untuk mengukur ancaman dan menata kesuksesan.
Bukankah semua harus dimenangkan. Dan kami pastikan,
kami juga ada saat Anda harus bangkit di masa sulit,
termasuk karena Covid-19.
Dengan tim profesional yang berlatar belakang jurnalis,
MediatrustPR memiliki pengetahuan luas tentang media dan jurnalis di
Indonesia. Hal ini juga yang membuat MediatrustPR memiliki
jaringan media dan jurnalis yang kuat di media-media, baik lokal (regional)
maupun nasional.
Kehadiran tim yang berlatar belakang jurnalis juga membantu
MediatrustPR dalam menjaga hubungan yang erat dengan media dan
jurnalis melalui pendekatan yang berbeda.
Pendekatan yang berbeda dalam tiap langkah komunikasi
menghasilkan solusi yang cerdas.

SENIOR TEAM
Luthfi Subagio

LS

(CEO & Founder)

Luthfi mengawali karir profesionalnya sebagai
jurnalis Jawa Pos Group dengan posisi terakhir
sebagai Pemred Radar Surabaya. Dia kemudian
bergabung dengan Voice of America (VoA), lalu
menjadi komisioner KPI Jawa Timur. Pada 2004,
Luthfi pindah ke Jakarta dan menjadi GM
Konsultan di sebuah perusahaan PR,
Berbekal pengalaman, kapabilitas profesional
dan jejaring di bidang komunikasi dan konsultasi
kehumasan, Luthfi mendirikan MediatrustPR

EP
Eko Pujianto
(Senior Consultant)
Eko juga memulai karir
profesionalnya sebagai wartawan,
sampai menjadi Wakil Pimpinan
Redaksi Indonesiainside.id.
Sepanjang karirnya sebagai
konsultan komunikasi, Eko
menangani krisis komunikasi
di berbagai perusahaan, seperti
ExxonMobil Indonesia, Grand
Indonesia Development, Intrepid
Mines Ltd., PT Indosat Tbk, dll.

HW

Heru Widodo

(Senior Consultant)

Heru adalah konsultan senior dengan pengalaman
dalam mengelola komunikasi, hubungan masyarakat dan
aktivitas perusahaan. Dalam lima tahun terakhir, Heru telah
menangani dan mendampingi klien di berbagai industri,
baik perusahaan multinasional maupun nasional, seperti
PT SMART Tbk, Amazon Web Services (AWS), Rumah.com,
Telkomtelstra, Ralali.com, MPL, Bizzy.co.id, Intel Indonesia,
Microsoft Indonesia, Bukalapak.com, dan Berniaga.com.
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STRATEGIC PR AND COMMUNICATION
CRISIS COMMUNICATION MANAGEMENT
MEDIA MONITORING & RESEARCH
TRAINING AND PEOPLE DEVELOPMENT
DIGITAL AND IT SERVICES DEVELOPMENT
CREATIVE DESIGN

STRATEGIC PR &
COMMUNICATION
CORPORATE PR & COMMUNICATION
Mendesain strategi komunikasi perusahaan untuk
meningkatkan awareness publik terhadap brand
dan mengangkat citra perusahaan.

GOVERNMENT RELATIONS & COMMUNICATION
Menciptakan pola hubungan dan komunikasi
yang efektif agar perusahaan bisa bermitra
secara produktif dengan lembaga pemerintah.
Selain itu juga menerjemahkan pesan-pesan
pemerintah agar lebih mudah diterima dan
dipahami oleh publik.

MEDIA RELATIONS
Memberi masukan topik publikasi,
menangani pembuatan press release,
melakukan backgrounding terhadap sebuah
persoalan, serta mengomunikasikannya ke publik
dengan berbagai metode, seperti press conferrence,
journalist gathering, media visit, news placement, dll.

CRISIS
COMMUNICATION
MANAGEMENT

Krisis bisa melanda siapa saja,
baik perusahaan maupun individu.
Perlu strategi khusus dalam
pemecahannya agar tidak
menimbulkan dampak negatif.
Penanganan krisis komunikasi
merupakan spesialisasi MediatrustPR.
Dengan tenaga profesional
berlatar belakang jurnalis yang
paham dengan cara-cara kerja
media dan jurnalis, MediatrustPR siap
memberikan pendampingan untuk
membantu memecahkan problem.
Termasuk bagaimana
mengkomunikasikannya, membuat
solusi dan menyusun strateginya.

MEDIA
MONITORING &
RESEARCH

MEDIA MONITORING
Media adalah gambaran dari dunia yang ada.
MediatrustPR siap memantau dan melaporkan berbagai
informasi yang dibutuhkan lengkap dengan analisanya,
mulai dari jangkauan, sentimen berita, frekuensi hingga
pemetaan terhadap narasumber, media dan jurnalis.
Dengan demikian, Anda tahu posisi brand Anda dan
gerak industri serta pesaing.

SOCIAL MEDIA MONITORING
Kini semua orang bisa menjadi
wartawan. Sehingga social media
perlu diukur suhunya, apa topik
yang diperbincangkan, bagaimana
sentimennya dan apa dampaknya.
Semua terpantau sehingga
kita tahu harus berbuat apa.

MEDIA RESEARCH
Riset Media dilakukan untuk mendapat
gambaran utuh mengenai permasalahan
yang terjadi, sekaligus menganalisa
resonansi opini yang muncul di media massa.
Hal ini untuk menyusun aneka langkah/strategi
pengelolaan opini publik untuk membangun
opini publik yang positif terhadap klien.

TRAINING &
PEOPLE
DEVELOPMENT

COMMUNICATION TRAINING
Kinerja karyawan dengan pola komunikasi yang baik
adalah dambaan tiap perusahaan. Bagaimana cara bicara?
Apa yang dibicarakan? Mana yang bernilai dan bagaimana
menyampaikannya? Kami menyiapkan teori dan
simulasinya.

AUDIT COMMUNICATION
Karena seringkali pesan tidak sampai dan kebijakan
perusahaan tidak bisa dipahami. Apakah komunikasi
yang kita jalankan sudah benar? Satu satunya jalan
adalah dengan melakukan Audit Komunikasi.
Siapa dan apa kendalanya?

BUILDING CAPACITY
People development atau Building Capacity dilakukan
dalam rangka mempersiapkan persona agar mampu
menunjukkan performa terbaik dan dapat mencapai
target yang diemban kepada mereka. Tentu saja tidak
hanya menjalankan tetapi juga bagaimana mereka
mengelola yang lebih besar lagi dan sustain di masa datang.

DIGITAL &
IT SERVICES
DEVELOPMENT

DIGITAL SERVICES
Digital dan Social Media
kini menjadi medium baru
untuk mengenalkan produk
& layanan, meningkatkan
awareness dan menjaga citra
perusahaan. Digital menawarkan
kesempatan untuk menciptakan
keterlibatan yang lebih dalam
dengan membuat konten yang
konsisten dan kontinyu dari semua
medium. Ini akan memainkan
peran berbeda dalam setiap
langkah perjalanan.

INFORMATION TECHNOLOGY
SERVICES DEVELOPMENT
Perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi (ICT)
melaju sangat cepat karena
sangat membantu dalam hal
efektifitas dan efektifitas bisnis.
MediatrustPR siap memberikan
solusi ICT yang dibutuhkan,
seperti pengembangan
website, aplikasi bisnis, portal
berita, enterprise resources
planning (ERP), dan
kebutuhan lainnya.

CREATIVE
DESIGN

Kreatifitas adalah kunci agar pesan-pesan dapat
diterima dan bisa diterjemahkan secara utuh oleh publik.
Dan, kemampuan ini tidak dimiliki oleh mesin. Mengutip apa
yang dikatakan oleh Bill Gates (1996) “Content is King”,
tanpa konten yang menarik dan baik, maka berapa pun
biaya yang anda keluarkan, pesan itu tidak akan terbaca.
Kami telah menyiapkan tim Expert Creative Desain,
Grafis & Visual yang siap membantu Anda. Mulai pembuatan
logo sampai visual content lainnya.

Intrepid

Mines

SwissCham
INDONESIA

Karena kata perlu dipilih, suasana perlu dibangun,
kesan perlu diciptakan, & opini harus dimenangkan.
Luthfi Subagio, CEO MediatrustPR

PT Andalan Mitra Komunika
AKR Tower Lantai 16 Unit A
Jl. Panjang No 5, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat - 11530

Workshop
Apartemen Permata Eksekutif,
Office Tower II, Lt. 2 Jl. Raya Pos Pengumben,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11560

P. +62 21 53675807, F. +62 21 53654616 E. andalan@mediatrustpr.com
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