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Kata Pengantar

Kemajuan yang sangat pesat dalam era modern saat ini, 
mendorong manusia untuk selalu mengikuti perkembangan-
nya dari masa ke masa. Seiring berjalannya waktu, teknologi 
yang diciptakan oleh manusia membuat perspektif baru di 
dalam  industri kreatif khususnya dunia perfilman. 

Industri perfilman merupakan industri yang sangat luas. 
Memproduksi sebuah film pun dibutuhkan pemasaran yang 
memiliki strategi yang tepat dan matang. Tidak sama seperti 
dahulu, sebagian besar pemasaran sebuah film di era 
modern saat ini diintervensi oleh media digital.

Perusahaan-perusahaan film studio pun akhirnya bersaing 
secara aktif, demi kesuksesan film yang diproduksinya. Seh-
ingga, perencanaan yang matang di dalam sebuah media 
digital sangatlah diperlukan untuk bersaing di era global ini.

Buku yang berjudul  ‘Digital Content  dalam Industri Perfil-
man’ ditulis dengan tujuan untuk memberikan seputar infor-
masi di industri perfilman Indonesia dan juga langkah-lang-
kah apa saja yang dilakukan untuk mempromosikan sebuah 
film dengan menggunakan media digital.
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Belakang

Industri Kreatif dapat diartikan 
sebagai industri yang berasal 
dari pemanfaatan ketrampilan, 
kreativitas dan bakat individu 
dalam menciptakan kese-
jahteraan dan lapangan peker-
jaan. Industri ini akan berfokus 
untuk memberdayakan daya 
cipta dan daya kreasi suatu 
individu. 

Industri kreatif sendiri berasal 
dari kreativitas, ketrampilan 
dan bakat dari suatu individu 
yang secara potensial mampu 
menciptakan lapangan peker-
jaan dari berbagai desain 
kreatif yang melekat pada 
produk barang atau jasa yang 
dihasilkan. 

Industri kreatif memberikan 
peranan penting terhadap per-
ekonomian suatu negara kare-
na peran industri kreatif dapat 
meningkatkan ekonomi secara 
global. Sebagian orang ber-
pendapat bahwa kreativitas 
manusia adalah sumber daya 
ekonomi utama. Sehingga 
saat ini banyak sektor industri 
yang lahir dari kreatifitas dan 
inovasi dari setiap individu. Di 
Indonesia terdapat berbagai 
macam sektor yang termasuk 
kedalam industri kreatif dan 
perkembangan setiap tahunn-
ya semakin meningkat.
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“Pada tahun 2019 ini, industri kreatif menggenjot sumbangan 
untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp 

1.211 triliun. Sumbangan pendapatan negara dari 16 subsektor 
ekonomi kreatif terhadap PDB negara, terus menerus meningkat 
secara signifikan. Pada tahun 2017 lalu, tercatat ekonomi kreatif 
menyumbang PDB hingga Rp 1.000 triliun dan meningkat men-

jadi Rp 1.105 triliun di tahun 2018. “
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Peranan industri kreatif 
sangat berperan penting 
terhadap pertumbuhan 
ekonomi secara glob-
al, baik ekonomi makro 
ataupun UKM. Industri 
kreatif di Indonesia su-
dah memberikan kon-
tribusi yang baik untuk 
membantu perekonomian 
nasional. Hal tersebut 
bisa terlihat dari mening-
katnya jumlah industri 
kreatif di Indonesia. Se-
hingga bisa memberikan 
kontribusi yang sangat 
baik untuk pertumbuhan 
ekonomi nasional.
Perkembangan indus-
tri kreatif di Indonesia 
sudah semakin berkem-
bang pesat telah terlihat 

di beberapa kota besar di 
Indonesia. Tentu ini men-
jadikan industri kreatif 
sangat berpotensi dapat 
berkembang dengan baik 
di Indonesia. Dalam dun-
ia industri kreatif tentu 
harus memiliki kreatifit-
as yang tinggi. Karena 
pelaku industri kreatif di 
era sekarang di dominasi 
oleh anak muda, seh-
ingga kita sebagai mas-
yarakat harus member-
dayakan kreatifitas dan 
potensi mereka hingga 
mencapai potensi yang 
maksimal. Sehingga bisa 
membantu mendorong 
perkembangan industri 
kreatif di Indonesia.

Pertumbuhan industri kreatif mengalami 
peningkatan bervariatif dari berbagai sektor. 

Kreatif di Indonesia
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Kreatif di Indonesia
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Kemajuan teknologi juga 
sangat mempengaruhi indus-
tri kreatif Indonesia. Seperti 
yang kita tahu kecanggihan 
teknologi sudah menjadi pen-
dukung bagi pelaku industri 
kreatif menengah. Tidak bisa 
dipungkiri lagi peran media 
sosial sangat memberikan 
potensi besar bagi pelaku 
bisnis, tak terkecuali pelaku 
industri kreatif. Karena dapat 
menawarkan barang untuk 
dijual melalui media sosial, 
sehingga ikut membantu 
dalam perkembangan industri 
kreatif.

Pertumbuhan industri 
ekonomi kreatif Indonesia 
dinilai mampu mendorong 
untuk mencapai target per-
tumbuhan ekonomi sebesar 
6,8 persen dalam RAPBN 
2013. Produk yang ada bukan 
hanya sekedar produk pabrik, 

tetapi memiliki nilai lebih dan 
daya beli masyarakat sudah 
semakin baik. Produk yang 
dihasilkan industri kecil dan 
menengah Indonesia memiliki 
nilai kreativitas dan inovasi 
yang tinggi dan itu semua 
bagian dari industri ekonomi 
kreatif. Selain itu, pemerin-
tah juga sudah memberikan 
pelatihan, pendampingan dan 
penyediaan tenaga ahli bagi 
tumbuhnya industri kreatif di 
Indonesia.
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Tercatat hingga saat ini ada 
264 juta warga negara Indo-
nesia. Hal ini tentunya mem-
berikan potensi yang sangat 
besar di sektor sumber daya 
manusia yang bisa membawa 
efek besar terhadap berbagai 
industri yang ada di Indonesia, 
salah satunya adalah industri 
perfilman.

Pertumbuhan industri film 
Indonesia semakin meningkat 
pesat dengan semakin ban-
yaknya produksi film dalam 
negeri dan jumlah penonton-
nya. Beberapa tahun terakhir, 
film yang bergenre teen ro-
mance mampu menarik per-
hatian penonton hingga lebih 
dari 6 juta orang dan bertahan 
di layar bioskop Indonesia 
selama satu bulan lebih.

Selain film yang bergenre teen 
romance, salah satu produser 
perfilman di Indonesia juga 
membuat sebuah film yang 
memiliki genre horor. Dimana 
film ini juga dapat meraih pe-
nonton hingga 4,2 juta penon-
ton dan menjadi film bergenre 
horor dengan jumlah penonton 
terbanyak di Indonesia.
Semakin bertambah tingginya 
jumlah penonton yang men-

gapresiasi dan juga menonton 
film-film produksi Indonesia 
tersebut, tentunya merupakan 
hal yang sangat positif bagi in-
dustri perfilman nasional. Den-
gan banyaknya jumlah penon-
ton ini, membuat harapan bagi 
para pembuat-pembuat film 
di Indonesia untuk mendapat 
investor-investor yang  melirik 
industri film nasional.

Pada dasarnya, pertumbuhan 
dan perkembangan dalam in-
dustri film yang ada di Indone-
sia selama ini belum mencapai 
batas optimal. Hal ini dapat 
terlihat pada kontribusi indus-
tri film nasional dalam per-
ekonomian Indonesia. Pada 
tahun 2015, industri film hanya 
menyumbang sekitar 0,16% 
terhadap Pendapatan Domes-
tik Bruto (PDB) Indonesia. 

Industri film nasional dapat 
bertumbuh subur bila peminat 
pasarnya semakin meningkat. 
Peningkatan jumlah penonton 
film nasional tentu menjadi hal 
positif. Oleh karena itu, Ke-
menterian Pendidikan dan Ke-
budayaan mentargetkan film 
nasional bisa menguasai 50% 
pasar perfilman dalam negeri 
pada tahun ini. Untuk menca-

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan 
wilayah terluas yang memiliki jumlah warga negara 
sangat banyak.

15



pai target itu, pemerintah pun siap 
mensponsori para pelaku perfil-
man nasional untuk bekerja sama 
dengan para pelaku perfilman 
internasional dalam memproduksi 
film berkualitas yang akan semakin 
banyak menarik hati penonton.

Meski demikian, salah satu dari 
sisi pelaku industri film, mem-
proyeksikan pangsa pasar film 
nasional tahun ini lebih rendah 
dari target pemerintah, yakni 37%. 
Proyeksi tersebut didasarkan pada 
perhitungan pangsa pasar film 
lokal pada 2017 yang hanya bera-
da di angka 35%, dengan jumlah 

penonton sebesar 42,7 
juta penonton. Jumlah 
tersebut meningkat dari 
tahun 2016, di mana 
jumlah penonton film In-
donesia berada di angka 
37,2 juta.

Untuk itu dalam rang-
ka mendorong industri 
film nasional, salah 
satu upaya pemerintah 
adalah membuka Daftar 
Investasi Negatif (DNI) 
yang semakin memper-
luas kesempatan para 
investor untuk berin-
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vestasi di bidang tersebut. 
Meningkatnya jumlah penonton 
tersebut juga didorong oleh faktor 
meningkatnya layar film di Indone-
sia. Jika di tahun 2012 ada 609 la-
yar film, maka di akhir 2017 jumlah 
layar film sudah mencapai 1.412 
layar. Meningkatkan jumlah layar 
film tersebut juga memberikan 
kesempatan pada banyak film-film 
lokal untuk dapat bertahan lebih 
lama di bioskop. Pasalnya, salah 
satu penyebab sulitnya mening-
katkan peminat pasar film nasional 
adalah karena minimnya jumlah 
layar yang ada di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, indus-
tri perfilman di Indonesia dinilai 
masih kekurangan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang memiliki latar 
belakang lulusan sekolah perfil-
man. 

“Menurut Badan Ekonomi 
Kreatif (2019), menjadi ke-
sempatan yang baik untuk 

memperluas pasar film 
nasional dan mendapatkan 
pengalaman dari luar da-

lam hal kontribusinya untuk 
industri perfilman.”
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Memiliki pengalaman yang matang di industri 
film Indonesia, sehingga membuat produser 
ini mengajak koleganya untuk bekerja sama 
meningkatkan perkembangan film di Indo-

nesia dengan mempunyai satu tujuan untuk 
memproduksi, mendistribusikan, mengem-

bangkan konten-konten yang berkualitas un-
tuk pasar dalam negeri maupun pasar inter-
nasional. Tidak hanya memiliki tujuan untuk 
membuat portfolio di negara Indonesia saja, 
namun juga dengan berkolaborasi dengan 

pembuat-pembuat film terkemuka yang ada 
di seluruh dunia.

Studio film ini sedang memiliki beberapa 
project yang bekerja sama dengan salah satu 

penulis dan sekaligus sutradara terkemuka 
di Indonesia. Salah satu projek yang digara-
pnya pada pertengahan tahun 2019 yaitu film 

bergenre action super hero pertama yang 
ada di Indonesia. 

Agar dapat memperbaiki kurangnya SDM dan juga kualitas per-
filman yang ada di Indonesia, salah satu produser film yang telah 
terjun lama di industri kreatif yaitu industri perfilman, memiliki 

keinginan untuk mendirikan sebuah studio film pada tahun 2018 
lalu yang berbasis di dalam negeri dan juga luar negeri. 

18



Tidak hanya film yang 
memiliki genre action saja, 
sutradara ini juga mem-
buat sebuah film bergenre 
horor intellectual yang se-
karang sedang tayang di 
layar bioskop Indonesia dan 
terhitung sampai sekarang 
dapat mencapai penonton 
lebih dari 1.5 juta penonton. 

Film yang sedang tayang 
ini, menceritakan tentang 
seorang wanita muda ber-
nama Maya, yang sedang 

mengalami nasib buruk. 
Setelah selamat dari upaya 
pembunuhan di kota tem-
pat tinggalnya, Maya men-
getahui bahwa ia memiliki 
warisan sebuah rumah yang 
ditinggal oleh orang tuanya 
saat ia masih kecil. Rumah 
warisannya tersebut terletak 
di desa keluarganya dahu-
lu, Maya pun pergi ke desa 
tersebut untuk mencari tahu 
warisan yang dimilikinya dan 
mengalami kejadian-kejadian 
aneh saat pergi ke desa ia 
dilahirkan dulu.

Project tersebut membuat jembatan baru dan juga 
batas kualitas bagi para produser maupun sutradara 
untuk bisa lebih memajukan kualitas perfilman di 
Indonesia dengan menaruh ide-ide yang dapat 
diaplikasikan dalam membuat film berkualitas 
di Indonesia.
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Film yang diperankan oleh beliau juga menjadi-
dongkrak besar bagi dunia perfilman di Indonesia. 
Yang dimana membuat batas kualitas perfilman di In-
donesia menjadi lebih berkualitas dari tahun ke tahun. 

Dalam kolaborasi yang akan dilakukan selama 3 ta-
hun kedepan, beliau akan menjadi creative producer 
bersama studio film ini. Project pertamanya dengan 
studio film ini akan dirilis pada tahun 2020, yang di-
mana film ini mengangkat tentang isu-isu pendidikan 
yang ada di Indonesia dengan mengambil genre dra-
ma-comedy.

Selain bekerja sama dengan salah satu penulis 
dan sutradara terkemuka di Indonesia, studio 
film ini juga berkolaborasi dengan aktris terbaik 
Indonesia yang dikenal dengan perannya dalam 
film “Ada Apa Dengan Cinta”. 
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Studio film yang memiliki basis dalam negeri dan juga 
internasional ini memiliki beberapa divisi, salah satunya 
adalah distribution and marketing. Distribusi atau bisa 

juga disebut dengan place adalah salah satu dari empat 
elemen marketing mix yang terdiri dari product, price, 

place, dan promotion (4P). 

Definisi umum distribusi itu sendiri adalah sebuah proses 
dari membuat sebuah produk atau jasa untuk konsumen 

atau pengguna yang membutuhkannya. Hal ini dapat 
dilakukan oleh produsen itu sendiri, atau menggunakan 

distributor. 

The American Marketing Association yang juga menge-
mukakan tentang banyaknya lembaga yang ada dalam 

aliran atau arus barang juga mengemukakan definisi dari 
distribusi, yaitu suatu struktur organisasi dalam perusa-
haan dan luar perusahaan yang terdiri dari agen, dealer, 
pedagang besar dan pengecer, melalui sebuah komoditi, 

produk atau jasa yang dipasarkan. 

“Menurut (Etzel, 2016) “Saluran distribusi terdiri dari serangkaian
 lembaga yang melakukan semua kegiatan yang digunakan untuk 

menyalurkan produk dan status pemilikannya dari produsen 
ke konsumen atau pemakai bisnis.“ 
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Dalam divisi distribution and marketing, terbagi 
lima job desk yang diberikan diantaranya yaitu 
media relations, digital marketing, asset and 
logistic, graphic designer, dan admin marketing. 
Berikut adalah masing-masing definisi dari ke-
enam job desk menurut para ahli:

1 Media Relations
Yosal Iriantara mengartikan media 
relations merupakan bagian dari 
public relations eksternal yang 
membina dan mengembangkan 
hubungan baik dengan media 
massa sebagai sarana komunikasi 
antara organisasi dengan publik 
untuk mencapai tujuan organisasi. 
(Saputra, 2014)

2 Digital Marketing
Perkembangan digital marketing 
di era saat ini melalui internet, 
handphone dan perangkat games, 
sangatlah berpengaruh dalam 
kehidupan sehari-hari manusia. 
Juga menawarkan inovasi baru 
periklanan yang tidak mencolok 
dan praktis.

3 Asset and Logistic
Proses yang secara strategis men-
gelola pengadaan, pergerakan, 
dan penyimpanan material, suku 
cadang dan barang jadi beserta 
aliran informasi terkait melalui 
organisasi dan kanal-kanal pe-
masarannya, dalam cara dimana 

keuntungan perusahaan, baik un-
tuk saat ini maupun diwaktu yang 
akan datang, dapat dimaksimalkan 
dengan cara pemenuhan pesanan 
yang berbiaya efektif.

4 Graphic Designer
Michael Kroeger, visual communi-
cation (komunikasi visual) adalah 
latihan teori dan konsep-konsep 
melalui terma-terma visual den-
gan menggunakan warna, bentuk, 
garis dan penjajaran. Graphic de-
signer sendiri adalah profesi yang 
bertanggung jawab untuk men-
ciptakan illustration, typography, 
photography, dan motion  graphic.

5  Admin Marketing
Admin Marketing bertanggung 
jawab untuk mendapatkan riset 
pasar, seperti tren-tren yang 
beredar di kalangan saat ini  serta 
kebutuhan dan keinginan kon-
sumen. Ini memungkinkan admin 
marketing untuk membuat target 
audiens, membangun kampanye 
dan promosi yang ditujukan untuk 
kelompok konsumen yang dituju.
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Dalam sebuah studio film di era teknologi modern jaman sekarang 
ini, banyak sekali studio film yang fokus dalam mempromosikan 
film yang produksinya melalui social media seperti Instagram, 

Twitter, dan Facebook. Dengan memiliki content yang tepat dan 
juga target audience yang tepat, maka film yang diproduksi dan 

dipromosikan akan tersampaikan kepada penikmat film yang ada 
di Indonesia. Memilih content yang tepat juga memerlukan proses 
dan rencana yang tepat sebelum dieksekusikan ke sosial media, 

maka dari itu berikut adalah beberapa job description yang ada di 
dalam sebuah studio film, diantaranya adalah content marketing 

dan social media specialist.

Dalam sebuah studio film di era teknologi modern jaman 
sekarang , banyak studio film yang fokus dalam mempro-

mosikan film yang produksinya melalui social media seperti 
Instagram, Twitter, dan Facebook.

26





Content marketing adalah 
sebuah strategi pemasaran 
yang berfokus dalam mer-
encanakan, membuat, dan 
mendistribusikan content 
yang mampu menarik audi-
ence tertentu yang sudah 
menjadi sasaran serta men-
dorong audience tersebut 
untuk menghasilkan keun-
tungan.

Menurut Gunelius (2011), 
content marketing ada-
lah proses secara tidak 
langsung dan langsung 
mempromosikan bisnis 
atau merek melalui konten 
teks, video, atau audio yang 
bernilai tambah baik secara 
online maupun offline. Hal 
itu bisa terjadi dalam bentuk 
long-form (seperti blog, ar-
tikel, e-book, dan sebagain-
ya), short-form (seperti 
update Twitter, update Face-
book, gambar, dan sebagain-
ya), atau bentuk percakapan 
(misalnya, sharing konten 
melalui Twitter atau berparti-
sipasi dalam diskusi aktif via 
komentar blog atau melalui 
forum online).

“Content marketing adalah pendeka-
tan strategi pemasaran yang difokus-
kan pada pembuatan dan pendistri-
busian content yang bernilai, relevan 
dan konsisten agar bisa menarik dan 

mempertahankan audience yang 
sudah ditetapkan secara jelas, dan 

secara keseluruhan untuk mendorong 
tindakan pelanggan yang bisa meng-

hasilkan keuntungan “ 
(Pulizzi & Barret, 2009).

Marketing
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dapat disimpulkan bahwa content marketing adalah sesuatu 
yang diciptakan atau dibagikan dalam bentuk long-form, 

short-form dan juga percakapan lainnya yang memiliki nilai 
dan relevan untuk menarik pelanggan dan mendorong pelang-

ggan untuk bertindak tanpa menjual secara terus menerus. 
Content marketing dibuat untuk menghasilkan content yang 

berkualitas, unik, signifikan, berharga, dinamis dan lebih rele-
van dibanding kompetitornya.

Melihat kedua definisi content marketing 
menurut para ahli,

29



Menurut Gunelius (Gunelius, 2011), 
suatu konten dikatakan bernilai 
secara general apabila:

Dapat menghasilkan minat, mel-
ibatkan, tapi juga menginforma-
sikan dan mendidik pelanggan.

Mengungkapkan semua 
nilai yang mengidentifikasi perusa-
haan dalam hal keunikan, konsis-
tensi, kualitas dan relevansi.

Bersikap proaktif, yang mampu 
berevolusi dari waktu ke waktu.
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Dalam marketing tradisional, 
film yang mereka jual dipro-
mosikan melalui media iklan 
dengan harapan audience 
yang dituju saat melihat iklan 
tersebut akan langsung me-
nonton film yang telah tayang. 
Dengan cara seperti ini, di 
era modern saat ini sudahlah 
tidak efektif lagi karena mas-
yarakat sudah menjadi kebal 
dengan promosi produk. Se-
hingga, saat mereka melihat 
iklan secara online maupun 
offline yang mempromosikan 
sebuah film akan dianggap 

angin lalu.

Di era teknologi yang makin ra-
mah content, kegiatan content 
marketing memberi ruang bagi 
brand-brand yang menghasil-
kan content unik untuk men-
jangkau sasaran pasar yang 
beragam, menggunakan cara 
tradisional seperti memakai 
banner, yang relatif hanya ada 
beberapa versi saja per cam-
paignnya tidak akan menarik 
sasaran pasar di era modern 
seperti jaman sekarang ini.

Semakin berkembangnya ke era yang lebih modern, marketing 
tradisional pun menjadi lebih tidak efektif untuk digunakan 

dalam menarik audience.
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Workflow Content Marketing

1. Planning
Sebuah content yang akan dibuat 
memerlukan rencana yang matang 
sebelum melakukan ke tahap 
yang selanjutnya. Mengetahui apa 
yang akan dilakukan akan lebih 
memudahkan pekerjaan yang akan 
dilakukan yaitu design content 
yang akan di publish ke sosial 
media. Tidak hanya memerlukan 
rencana yang matang saja, sebuah 
content yang akan di publish juga 
memerlukan timeline yang tepat 
saat akan di publish. Sehingga 
content yang dibuat akan tersam-
paikan ke audience yang dituju 
dan film yang diproduksi dapat 
terjual. Berikut hal-hal yang harus 
dilakukan dalam tahap rencana 
adalah:

a. Identify needs
Mengidentifikasi apa yang dib-
utuhkan oleh sebuah studio film 
untuk menjual film yang diproduksi 
dan mencari strategi yang tepat 
sehingga message yang disam-
paikan dapat tercapai.

b. Audience Targeting
Dalam content marketing, mencari 
audience yang tepat merupakan 
salah satu hal yang terpenting. 
Mencari audience yang tepat ha-
rus melalui hal-hal berikut yaitu: 
• Target by interest
• Target by behavior
• Target by demographics
• Target by location

2. Design
Setelah memiliki rencana yang 
matang, pada tahap ini sebuah 
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content yang akan dibuat ha-
rus berdasarkan rencana yang 
sudah dibuat sebelumnya. 
Langkah-langkah yang dilaku-
kan harus sesuai dengan apa 

yang menjadi tujuan di awal menga-
pa content tersebut dibuat. Seh-
ingga perencanaan di awal akan 
terlaksanakan dengan baik dan 
mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Revisi
Tahap yang ketiga ini sangat diper-
lukan karena setelah membuat 
design content yang akan di publish 
perlu persetujuan atau approval 
dari atasan yang bersangkutan. Jika 
mendapat revisi mengenai design 
tersebut, maka diharuskan untuk 
mengubah design berdasarkan hasil 
revisi yang diberikan oleh atasan.

4. Publish
Hasil revisi yang sudah di ubah 
akan masuk ke tahap selanjutn-
ya yaitu mempublikasikannya ke 
sosial media yang sudah ditentukan 
sesuai dengan rencana yang sudah 
ditetapkan pada tahap perenca-
naan. 
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Tidak hanya sekedar upload atau mengunggah foto 
saja, namun apa yang akan dilakukan oleh seorang 
social media specialist untuk menarik perhatian audi-
ence-nya diharuskan sudah tertata secara strategis. 
Dari penempatan content berbeda untuk media yang 
berbeda, penggunaan kata kunci yang tepat, hing-
ga perencanaan waktu publikasi sangat dibutuhkan 
untuk menjamin hasil posting meraih audience sebe-
sar-besarnya dan memberi efek yang diinginkan.
 
Selain itu, social media specialist juga mengemban 
tugas sebagai humas untuk sebuah studio film terse-
but. Feedback yang diberikan masyarakat ke laman 
sosial media bersangkutan atau berita miring yang 
beredar perlu secepatnya direspon dan ditanggapi 
dan diklarifikasi. Tanggung jawab sehari-hari social 
media specialist beragam dari membuat content 
hingga menciptakan event dan kuis, agar dapar 
menarik perhatian audience dalam mempromosikan 
film-filmnya. Selain itu juga ada kewajiban seorang 
sosial media specialist yang perlu dipenuhi: 

• Menganalisa dan mengevaluasi reaksi audiece di   
berbagai sosial media yang dimiliki oleh studio 
film yang bersangkutan

• Berinteraksi dengan audience
• Menciptakan dan memperkuat identitas brand
• Memelihara kredibilitas dan kepercayaan 

Social media specialist bertanggung jawab meme-
gang kendali atas seluruh isi jejaring sosial media 
sebuah perusahaan. 

Social Media Specialist
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Social Media Specialist
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Workflow Social Media Specialist

Planning
Membuat dan menetapkan strategi apa saja yang akan 
digunakan untuk jejaring sosial sebuah studio film terse-
but untuk memperkuat identitas brand yang dijual kepada 
masyarakat luas, dan juga menetapkan audience yang te-
pat untuk menarik perhatian sehingga film yang diproduk-

si menarik perhatian audience yang dituju.

 
Oversee Excecution

Strategi yang sudah dibuat dan dilaksanakan oleh seo-
rang social media specialist harus selalu dimonitor dan 

diawasi seberapa besar dampaknya terhadap 
target audience yang dituju. 
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Content

Pada mulanya, komputer 
sangat membantu dalam hal 
penemuan pengambilan, dan 
menciptakan informasi baru di 
kehidupan sehari-hari. Sema-
kin berkembangnya jaman, 
digital revolution juga mem-
fasilitasi pembuatan digital 
content. Meskipun tekonologi 
digital tercipta pada tahun 
1950 sampai 1970, distribusi 

digital content tidak terlak-
sanakan sampai pada tahun 
1990 dengan popularitas in-
ternet yang sangat tinggi pada 
saat itu.

Di masa lalu, digital content 
memfokuskan distribusinya 
melalui komputer dan internet. 
Namun seiring berjalannya 
waktu, metode distribusi yang 
dilakukan berubah dengan 
cepat ketika digital revolution 
membawa dan menemukan 
cara baru untuk mendistri-
busikannya yaitu melalui 
aplikasi seluler dan eBooks. 
Teknologi baru ini menciptakan 
tantangan-tantangan baru bagi 
pembuat content, karena mer-
eka memiliki tanggung jawab 
content-content apa yang 
cocok untuk menarik perhatian 
masyarakat pada saat itu.

“Digital content adalah content-con-
tent yang ada di dalam digital data. 
Juga dikenal sebagai digital media 
yang memiliki beragam format baik 

teks atau tulisan, gambar, video, 
audio atau kombinasinya yang diu-
bah oleh mesin pembaca ke dalam 

bentuk kode sehingga dapat dibaca, 
ditampilkan atau dimainkan oleh 
mesin digital atau komputer dan 

mudah dikirim atau dibagi melalui 
media-media digital” (Eileen, 2011)
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Video
Jenis konten video termasuk video 
musik, acara TV, dan film. Banyak 
dari ini dapat dilihat di situs web 
seperti YouTube, Hulu, CBS, dan 
sebagainya, tempat orang dan 
perusahaan dapat memposting 
konten. Namun, banyak film dan 
acara televisi tidak tersedia secara 
gratis secara legal, tetapi dapat di-
beli dari situs-situs seperti iTunes 
dan Amazon.

Audio
Musik adalah bentuk audio yang 
paling umum. Spotify telah muncul 
sebagai cara populer bagi orang 
untuk mendengarkan musik baik 
melalui internet atau dari desktop 
komputer mereka. Konten digital 

dalam bentuk musik juga terse-
dia melalui Pandora dan last.fm, 
keduanya memungkinkan penden-
gar mendengarkan musik online 
tanpa biaya.

Gambar
Berbagi foto dan gambar adalah 
contoh lain dari konten digital. 
Situs-situs populer yang digu-
nakan untuk jenis konten digital 
ini termasuk Instagram, di mana 
orang-orang berbagi gambar 
yang diambilnya sendiri, Flickr, di 
mana orang-orang berbagi album 
foto mereka, dan Tumblr, di mana 
orang berbagi karya seni mereka. 
Aplikasi populer yang digunakan 
untuk membagikan gambar terma-
suk Facebook dan Snapchat.

Tipe-Tipe Digital Content
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Visual Stories
Stories adalah jenis baru konten digital yang pertama 
kali diperkenalkan oleh Snapchat. Sejak itu, cerita se-
bagai format telah diperkenalkan di beberapa platform 
lainnya seperti Facebook dan Instagram. 

Pada tahun 2018, Google juga memperkenalkan AMP 
Stories mereka, yang memberi penerbit konten format 
yang berfokus pada seluler untuk menyampaikan ber-
ita dan informasi seperti berita berpenampilan visual 
yang menarik, AMP Stories dapat dengan mudah 
dibangun tanpa coding dengan platform editor, seperti 
Ampstor.
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