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KATA PENGANTAR 
 
Kementerian Perindustrian telah
memproyeksikan bahwa kebutuhan tenaga kerja
di sektor  industri  akan naik melampaui 8%
sampai tahun 2035. Tidak hanya itu, Badan Pusat
Statistik juga merilis bahwa, Jumlah angkatan
kerja yang tercatat pada Februari 2018 sebanyak
133,94 juta orang. Selisih kenaikan mencapai 2,39
juta orang dibanding Februari 2017. Sejalan
dengan itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) sebesar 69,20 persen, meningkat di angka
0,18 persen poin.
 

Gambar 1. Persentase Penduduk Bekerja Menurut
Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2017–Februari 2018

 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber :
https://www.turc.or.id/wp-

content/uploads/2018/06/BPS_Berita-Resmi
Statsitik_Keadaan Ketenagakerjaan-Indonesia-Februari-

2018.pdf.
 

Hal ini sangat berkaitan bahwa dalam pergantian tahun,
kebutuhan tenaga kerja dan penyerapan nya pun semakin
meningkat. Perlu sekali adanya pelatihan maupun jam
terbang yang tinggi untuk mendapatkan standar kerja
yang memadai dari angkatan kerja yang ada setiap
tahunnya.
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Banyak yang perlu diperbaiki untuk menghasilkan
tenaga kerja yang memenuhi standar. Mulai dari
perbaikan sistem kurikulum  pendidikan,  mengasah
soft skill, sampai jam terbang yang tinggi dari magang
atau studi kerja.
 
Maka dari itu, buku ini hadir untuk menjadi petunjuk
bagi angkatan tenaga kerja aktif yang akan menginjak
dunia digital marketing agency dengan minim
informasi sebelumnya.
 
Rangkuman dari setiap divisi beserta tugas dan
contoh kerja yang ada di buku ini merupakan
pengalaman penulis selama berada di industri agensi
digital marketing. Namun, karena penulis
berkesempatan untuk menjadi seorang social media
content specialist, maka buku ini nantinya akan
terfokus pada uraian kerja secara detail social media
content specialist, beserta tips dan trik untuk
menaklukan pekerjaan ini.
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KATA PENGANTAR
                       Willis Towers Watson menemukan studi tentang
Talent Management and Rewards dari tahun
2014 yang dipublikasikan pada Maret 2016. Studi ini
mengungkapkan bahwa delapan dari sepuluh perusahaan
di Indonesia kesulitan mendapatkan lulusan perguruan
tinggi siap pakai. Padahal, seharusnya perusahaan tidak
sulit mencari tenaga kerja, sebab pertumbuhan lulusan
perguruan tinggi di Indonesia setiap tahun selalu
bertambah. Di lain sisi, jumlah angka permintaan
perusahaan terhadap tenaga kerja justru selalu lebih
rendah dari pada jumlah lulusannya. Lilis Halim selaku
Direktur Konsultan Wilis Tower Indonesia menegaskan
bahwa, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai
negara dengan pertumbuhan lulusan universitas lebih dari
4 persen dan rata-rata surplus 1,5% per tahun, setelah
India dan Brasil. Namun, perusahaan tetap kesulitan
mendapatkan karyawan yang berpotensi tinggi. Keadaan
ini terjadi karena mereka tidak memuaskan industri
dengan skill yangdimiliki oleh tenaga kerja. Salah satu
penyebabnya datang dari kurikulum pada kebanyakan
perguruan tinggi yang seiring berjalannya waktu menjadi
tidak sesuai lagi untuk menjawab kebutuhan industri.
            Ketidaksiapan lulusan sarjana dalam terjun dengan
baik di industri ini akhirnya membuat Kementerian
Perindustrian menjawab persoalan tersebut. Saat ini
KEMENPERIN gencar sekali dalam mendorong
pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada
kebutuhan pasar kerja (demand driven) saat ini.  Upaya
tersebut menjadi salah satu wujud pelaksanaan revolusi
mental, sebagai gerakan nasional untuk membangun
kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama
dalam menghadapi Era Industri 4.0.

PENDAHULUAN
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Perusahaan-perusahaan yang
sama ini juga bergulat dengan
bagaimana meningkatkan
tenaga kerja mereka saat ini
untuk mengambil tanggung
jawab pekerjaan baru yang
dimungkinkan oleh Internet 4.0
dan untuk merekrut karyawan
baru dengan keterampilan yang
tepat.Hal ini erat kaitannya
dengan kebutuhan sumber
daya manusia (SDM) yang
mumpuni, sehingga mampu
mengemban tugas secara
maksimal dari tempat ia bekerja
dan mampu mengaplikasikan
teknologi yang semakin
canggih.
 
Harapannya dengan adanya
solusi dari Pemerintah, saya
sebagai mahasiswa/i Vokasi juga
akan turut membekali diri
untuk dapat terjun di
Industri dengan baik. Maka dari
itu, saya memanfaatkan
kesempatan Studi Kerja di
semester 5 ini sebagai acuan
bekerja nantinya dan juga bekal
pengalaman yang sangat
berguna untuk di kemudian
hari.

Dikutip dari Forbes, Saat ini,
kita berada di tengah-tengah
transformasi yang sangat
signifikan terkait dari cara kita
menghasilkan produk, karena
adanya digitalisasi
manufaktur. Transisi ini begitu
meyakinkan sehingga disebut
Industri 4.0 untuk mewakili
revolusi keempat yang telah
terjadi di bidang manufaktur.
Sementara Industri 4.0 masih
berkembang dan kita
mungkin tidak memiliki
gambaran lengkap sampai
kita melihat ke belakang 30
tahun dari sekarang,
perusahaan yang
mengadopsi teknologi
menyadari potensi Industri
4.0. 

Apa sebenarnya Era Industri 4.0?
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Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini
sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan
manusia.   Penggunaan internet di Indonesia selalu
meningkat setiap tahunnya. Salah satu organisasi
nirlaba, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia, menyatakan hasil survei yang
telah dilakukan organisasi tersebut,  bahwa pengguna 
internet   Indonesia mencapai   51, 8% (132,7 juta orang)
dari 256,2 juta orang penduduk Indonesia. Penduduk
Indonesia juga mengakses internet lebih banyak
melalui perangkat gadget sebesar 47,6% (APJII, 2016). 
Tingginya kepemilikan gadget dan kemudahan
dmengakses internet, menjadi salah satu petunjuk,
perangkat mobile kini lebih mudah untuk dijangkau
dan diperoleh dengan harga murah.  Pada  sisi lain 
aktivitas  kehidupan, penggunaan  media  sosial  juga 
melambung tinggi seiring mudahnya era keterbukaan.
Media sosial kini menjadi ‘kawan   akrab’   bagi 
penggunanya. Berdasarkan hasil survei APJII 2016,
bahwa membagikan informasi menjadi aktivitas
tertinggi dalam media sosial.
Pengguna internet Indonesia menurut APJII 2016,
skala tertinggi ada pada kelompok mahasiswa dengan
angka sebesar 89,7%. Jika dilihat   dari rentang   usia,
kelompok mahasiswa merupakan bagian dari sivitas
akademika   perguruan tinggi. Mahasiswa menjadi
penyumbang angkatan kerja yang berpotensi untuk
memajukan negara. 
Fenomena media sosial saat ini sedang menjajaki
tempat tertinggi di internet. Blogger yang awalnya
diluncurkan sebagai salah satu alat penerbitan blog
terdedikasi yang paling awal. Saat itu, sosial media
dianggap sebagai aktivitas khusus di pinggiran
Internet.
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Namun kenyataannya, saat ini media sosial menjadi
fenomena terpenting yang
mengubah internet. Bahkan saat ini media sosial
menjadi medium yang sangat meyakinkan
dalam membawa untung besar bagi sebuah brand.
Brand dapat memberikan visualisasi
lebih banyak dari biasanya, sehingga produk terasa
sangat dekat dan penjualan
barang pun meningkat pesat.
Meroketnya media sosial
juga akhirnya menimbulkan pula fenomena digital
natives yang terjadi semakin marak saat ini. Teknologi
makin canggih,
visualisasi pun tampak lebih efektif dalam
menyampaikan pesan. Sehingga, lahirlah
generasi yang melek akan kualitas visual dengan
paparan yang tersedia di media
sosial.
 
 1.     Digital Natives dan Digital Marketing Agency
Digital Natives Menurut Prensky (2001), salah satu
penggagas   teori generasi digital   natives,
menyebutkan karakteristik   digital natives, adalah
generasi yang lahir pada era 1980 dan sesudahnya,
yaitu generasi yang lahir   pada lingkungan teknologi
digital. Selanjutnya, generasi digital natives, sebagai
generasi dengan   aktivitas   yang melekat   pada 
penggunaan komputer, dan mengganggap teknologi 
digital menjadi bagian  tak   terpisahkan 
dari kehidupannya.  Karakteristik  lainnya  generasi  ini 
sangat menikmati   permainan (games   online),  serta
adanya   kebutuhan, keinginan   untuk selalu 
terhubung dengan   internet setiap   saat, 
menciptakan  konten-konten   dan   membagikannya 
kepada   orang   lain, kemudian, sangat aktif dalam
dalam media sosial.
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Dalam melakukan aktivitas, cenderung bekerja
dengan multitasking atau secara pararel dalam
kurun waktu   bersamaan;  lebih   suka 
memproses  informasi   visual   secara  dinamis, 
menikmati   informasi berbentuk gambar
interaktif,   khususnya ‘games’ yang interaktif.
Disamping itu pula keinginan agar pendapat
mereka dihargai oleh orang lain.
 
Fenomena digital natives terjadi semakin marak
saat ini. Teknologi makin canggih, visualisasi pun
tampak lebih efektif dalam menyampaikan pesan.
Sehingga, setiap pebisnis akan melakukan usaha
digital untuk menghasilkan profit bagi
perusahaan.

Digital Marketing Agency
Digital Agency adalah agensi yang membantu
berbagai perusahaan dalam memasarkan produk
atau brand. Media yang digunakan oleh Digital
Agency lebih menggunakan media digital seperti
website, media sosial, aplikasi, search engine, dan
yang lainnya.
Sistem penggunaan digital agency seperti ini
dapat tergolong low budget dan mampu
memberikan dampak serta manfaat yang jauh
lebih besar, karena penggunaan jasa yang satu ini,
mampu memasarkan serta mempromosikan
produknya ke target pasar 

secara lebih terarah tanpa ada
batasan wilayah, juga memberikan
sistem komunikasi 2 arah (antara
perusahaan dan juga konsumen)
secara lebih terbuka.
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Tujuan Digital Marketing Agency
Tujuan Umum
Digital Marketing Agency hadir untuk
memasarkan produk dan brand klien secara
digital.
  

Tujuan Khusus
a.       Digital marketing agency akan
menganalisa apa yang menjadi
kebutuhan klien. Misalnya apakah klien
mau membuat suatu produk baru,
mengembangkan produk, atau
berjualan. Dari situ peran agensi digital
juga bisa menganalisis permasalahan
klien yang ada.
b. Selanjutnya, mencoba memberikan
rekomendasi serta strategi setelah
menganalisa apa yang dibutuhkan oleh
klien dan masalahnya. Pihak digital
agency akan membuat suatu strategi
dan melakukan briefing dengan klien
agar keduanya tercapai kesepakatan
dan strategi yang dibangun bisa efektif.
c.     Setelah strategi hendak dijalankan,
maka agensi digital akan mulai
melakukan tugas-tugasnya ke bagian-
bagian seperti tim IT, tim SEO, tim
media sosial, tim marketing dengan
search engine, desain grafis, PPC, dan
sebagainya.
d.     Paling utama adalah pihak marketg
digital di Indonesia ini akan membantu
klien dalam memperbaiki websitenya
agar siap di iklankan.
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di dalam industri kreatif
digital (Advertising
agency,  startup, marketing
komunikasi, dll). 
Dengan struktur yang
diadopsi dari struktur
perusahaan-perusahaan
sungguhan,  nantinya  para
mahasiswa akan
ditempatkan di posisi-posisi
yang sesuai dengan minat
dan kemampuan mereka.
Tidak hanya itu, mekanisme
dan flow kerja juga akan
mengadopsi flow kerja yang
diterapkan di industri.
Sebuah kolaborasi bisnis
antara  sebuah  Network dan
Kampus yang bertujuan
untuk
menyiapkan para mahasiswa
agar siap menghadapi
tantangan di dunia kerja.

Manfaat Digital Marketing Agency bagi
Digital Native

Hadirnya internet di Indonesia
menimbulkan beberapa aspek,
diantaranya yaitu nilai-nilai
sosial, Pendidikan, Pekerjaan,
dan Kewirausahaan. Masih
banyak mahasiswa yang ketika
lulus nanti
masih bingung mau jadi apa,
kerja dimana, atau kerja
sebagai apa. Berdasarkan
salah satu insight
tersebut,  Sebuah Network
yang bergerak ke arah positive
impact dan telah memiliki 2
anak agency ini, tergerak
untuk membuat  Talent
Incubator berbentuk digital
marketing agency.Talent
incubator yang  dibuat dalam
digital marketing agency yang
berada di dalam kampus.
Bertujuan untuk
meningkatkan kapabilitas dan
kapasitas mahasiswa sebagai
talent muda agar lebih siap
bekerja di industri.
 
Berperan sebagai wadah
untuk para mahasiswa dan
mahasiswi yang ingin
merasakan langsung
bagaimana rasanya bekerja 7



Kelompok industri Digital Agency
 

 
a.      Accout Executive
Account Executive berperan
untuk menjadi jembatan antara keinginan perusahaan
dan keinginan klien. Biasanya, masing-masing klien
memiliki  Account Executive  yang khusus menangani
apa keinginan dan kebutuhannya terkait ranah bisnis
tersebut.Account Executive  ini tugasnya tentu
menangani klien, mulai dari membuat perencanaan
dan brainstorming,
serta meeting untuk mengetahui apa yang diinginkan
oleh klien.
 

Secara detail, berikut deskripsi kerja AE:
-
Work In Progress
projek yang dipegang setiap minggunya
-
Menanyakan approval konten kepada klien
-
Menyusun Budgeting untuk mengajukan
proposal saat
pitching
-
Menyusun Minutes of Meeting setelah
pertemuan
internal maupun eksternal (dengan klien)
-
Menyusun Timeline konten, activity, dan tactical
content lainnya.
-
Follow Up
konten di internal agar sesuai timeline untuk
diserahkan kepada klien

8



Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan salah satu
lampiran pekerjaan dari seorang Account Executive,
yaitu Minutes Of Meeting atau yang biasanya disebut
MoM. MoM dilakukan saat pertemuan agensi dengan
klien, maupun agensi dengan tim   internalnya. Hal ini
bertujuan untuk mencatat segala hasil diskusi agar
tidak terlewat satu poin pun untuk dilaksanakan usai
dari pertemuan.

ACCOUNT
EXECUTIVE

9
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STRATEGIST

a.      Strategist
TIU:
Strategist berperan untuk mengimplementasikan brief
dari kien yang disampaikan lewat AE, strategist juga
berkewajiban untuk melakukan riset terhadap brand
yang akan ditangani. Strategist juga harus melakukan
competitor analysissebelum menyusun strategi terhadap
brand yang akan ditangani, hal ini  dilakukan agar dapat
menjadi acuan strategi yang akan dilakukan. Strategist
berkewajiban juga untuk menentukan online activity dan
offline activity yang akan dilakukan.
TIK:
-      Memahami brief dari klien
-      Membuat competitor analysis
-      Membuat brand analysis
-   Menyusun deck (Gambaran umum tentang
perencanaan bisnis) untuk dipresentasikan kepada klien

-      Menentukan brand problem
-      Menentukan target audience
-      Menentukan persona brand di media sosial
-      Menentukan online activity yang akan dilakuka
-      Menentukan offline activity yang akan
dilakukan
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a.      Content specialist
TIU:
Merancang konten selama sebulan yang akan diposting
secar berkala di media sosial dan mengelola media sosial
sebuah brand. 
TIK:
-    Membuat Editorial Plan per-bulan sesuai dengan
jadwal posting yang telah ditentukan
-   Membuat konten sesuai brief dari Strategist
-   Membuat activity (campaign, giveaway, dan lainnya) 
-   Merevisi konten yang disapprove oleh brand
-   Melakukan live report saat diperlukan
-   Membuat monthly report
-   Membuat activity report 
-   Membuat weekly report

1.     Uraian Tugas Content specialist
Selama studi kerja, penulis melakukan :
- Menyusun Editorial Plan untuk brand yang dipegang
penulis
- Membuat activity (kegiatan digital ataupun offline sebuah
organisasi/perusahaan yang 

CONTENT

bertujuan memancing
target marketing untuk
berpartisipasi) khususnya
pada hari-hari besar yang
berkaitan dengan
organisasi/perusahaan yang
dipegang.
-  Membuat revisi konten
yang disapprove oleh brand
- Membuat monthly report
setiap bulannya dalam
bentuk PPT dan excel
-    Membuat activity report
- Membuat weekly report
agar dapat menangani
feedback negatif dari user
brand

 
-     Hadir dalam presentasi report
dan pitch deck ke klien
-      Bersikap professional

11
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Berikut beberapa contoh kerja penulis :
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Brand dan Kaitannya dengan Agensi Digital
 
Brand
Berbicara tentang brand, hal ini merupakan hal
yang kompleks, karena telah didiskusikaan dan
banyak memicu perdebatan di duni akademik
mengenai arti dari brand itu sendiri.
 
Brand atau merek adalah konsekuensi langsung
dari strategi segmentasi pasar dan diferensiasi
produk.Branding berarti lebih dari sekadar
memberi nama dan memberi isyarat kepada dunia
luar bahwa produk atau layanan telah dicap
dengan tanda dan jejak organisasi. Branding terdiri
dari transformasi kategori produk; membutuhkan
keterlibatan jangka panjang perusahaan, sumber
daya dan keterampilan tingkat tinggi (Kapferer:
2004).
 
Brand menjadi suatu merek dagang yang
diperhitungkan ketika sudah berkembang dan
bersaing di industri. Namun, untuk membuat
brand tersebut besar, tentunya ada beberapa hal
yang telah dilewati. Sebuah brand harus
melakukan riset untuk dapat menganalisis brand
competitor, sehingga dapat menentukan brand
positioning nya sendiri.

BRAND
15
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Kaitannya dengan Agensi Digital
 

Brand Positioning adalah keputusan
penting untuk suatu merek karena
pada akhirnya mempengaruhi
pengambilan keputusan konsumen.
Karena itu, untuk menjadi sukses,
pemasar harus menciptakan strategi
yang efektif (Schiffman et al., 2014).
 

Kaitannya dengan Agensi Digital
 

 
Berkaitan dengan kutipan dari Schiffman, di sini lah
peran digital marketing agency dibutuhkan oleh
sebuah brand.
Saat mereka memutuskan untuk mempercayai jasa
dari digital marketing agency, maka di situ lah sebuah
brand ingi menguatkan positioning yang telah ia
proyeksikan. Setelah marketing digital sebuah brand
berhasil, maka akan terbentuk brand image di
publik/masyarakat.  Social
Media Content Specialist menjadi orang yang harus
dapat membuat competitor review yang berguna
untuk memonitor aktivitas kompetitor. Berikut contoh
tabel competitor review yang pernah dilakuakan oleh
penulis
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Setelah itu, social media content specialist juga
harus menghadirkan konten-konten yang menarik
untuk brand agar terciptanya awareness,
engagement, dan brand image yang diinginkan
brand. Di sini lah tugas seorang Social Media
Content Specialist dimulai.



 

Gambaran Umum Industri
 
A.    Content specialist
Penulis memiliki kesempatan untuk berada di divisi Content
specialist dalam studi kerja kali ini. Content specialist pada
beberapa perusahaan tidak selalu mempunyai deskripsi
pekerjaan yang sama.
 
Beberapa perusahaan akan mengharuskan seorang Content
specialist untuk mengerjakan sebuah laporan kerja setiap
bulan, Namun beberapa perusahaan mewajibkannya setiap
minggu. Berbeda setiap perusahaannya. Content specialist
di agency ini tidak berupa sebuah tim, melainkan per orang-
an. Content specialist sendiri dapat dikatakan sebagai divisi
atau team serta kemungkinan dikerjakan oleh individu yang
memiliki peran untuk membuat ide konten bersama
strategist untuk pemasaran di platform digital milik
perusahaan atau brand terkait.
 
Menurut Media Bistro, 2019 “Seorang content specialist
melakukan berbagai pekerjaan, seperti menulis, mengedit,
juga harus mempunyai kemampuan untuk menarasikan
suatu hal, membuat perubahan, dan tugas utama nya yaitu
memunculkan kepentingan di muka para target market,
sehingga dapat hadir sebagai solusi”. 
 
Tugas utama penulis sebagai Content specialist di sini adalah
membuat awareness (kesadaran secara penuh mengetahui
eksistensi dari suatu produk/jasa yang ditawarkan) dan
meningkatkan engagement (keterikatan sebuah produk/jasa
dengan target market-nya), dengan cara menjembatani
membuat ikatan tersebut melalui konten-konten yang
nantinya akan dipasang di berbagai media sosial yang
dimiliki oleh perusahaan produk/jasa yang dipegang.

18



Content specialist akan melaksanakan brief dari
strategist untuk memenuhi persoalan digital dari
setiap perusahaan atau brand yang dipegang.
Proses kerja Content specialist biasanya akan
dimulai dari :
-         Terima brief dari Strategist 
-         Membuat ide-ide
sesuai brief (dapat berupa campaign) 
-         Ide yang sudah
disusun dalam format powerpoint, excel
ataupun word dikirim ke Strategist untuk
dibuatkan deck.
-       Masuk pengerjaan visual oleh desainer
-        Proses approval dari tim Account Executive
-  Content specialist meng-upload konten
tersebut pada platform tertentu sesuai waktu
yang sudah dijadwalkan sebelumnya pada
Editorial Plan (EP).
Setelah kurun waktu sebulan, biasanya tim
Content akan membuat report konten-konten
yang telah diposting dari platform/channel yang
digunakan.
        Dalam pembuatan report, Penulis diarahkan
untuk menggunakan berbagai tools tambahan
agar memudahkan dalam memonitor reach,
engagement, dan bagian penting lainnya. Tools
tambahan ini biasanya akan lebih digunakan saat
menjalankan sebuah digital activity.
 
Tools yang digunakan penulis selama
menjalankan activity dari brand yang dipegang,
yaitu diantaranya :
-      Fanpage Karma
-      Analisa.io
-     Keyhole.co

19



Visi, Misi, Unit Tujuan
Visi
Divisi Content specialist ada pada kantor
agensi digital ini untuk dapat membuat ide-
ide menarik dan inovatif serta melaporkan
performa digital nya kepada tim Account
Executive. Biasanya setiap bekerja, Tim
Content akan lebih dekat dengan tim
Startegist agar brief dari Tim Account
Executive dapat terealisasikan dengan baik,
sehingga klien puas.

Misi
Selama bekerja, Unit Content
specialist akan melakukan
reference research. Bagian ini
sangat diperlukan untuk
membahas isu apa saja yang
akan ada di Editorial Plan
selanjutnya. Unit Tujuan

Tujuan dari divisi content specialist
sebagai unit kerja adalah untuk
membantu tim secara keseluruhan
mewujudkan impian atau
permintaan klien dengan cara
mensuggest ide-ide kreatif yang
relatable dan mengelola channel
digital klien agar engage dengan
target audiencenya.
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1)      Menerima brief
Tahap ini merupakan tahap awal Content specialist
bekerja. Account Executive akan memberitahukan
brief yang diinginkan klien hasil dari meeting yang
sudah dilakukan kepada Strategist.
Mempelajari dan memahami arahan dari Strategist
adalah bagian yang penting untuk seorang Content
specialist, karena ini akan menjadi acuan dalam
pembuatan setiap konten pada EP (Editorial Plan)
agar peluang untuk memenuhi ekspektasi klien
dapat lebih besar, sehingga terpenuhi.
2)      Mencari referensi
Mencari referensi pada setiap platform digital
sangat diperlukan untuk melihat konten jenis apa
yang sedang diminati saat ini. Referensi ini juga
berfungsi sebagai tolak ukur seberapa menarik
konten yang telah dibuat selama ini. Beberapa hal
yang sangat harus diperhatikan saat mencari
referensi konten dari media sosial, yaitu :

 Proses Kerja
 

Penjelasan Alur Kerja
1.
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a.      Pahami jenis kontennya
Kenali jenis konten yang sedang dicari sebagai referensi.
Beberapa jenis konten yang umum digunakan oleh
brand, yaitu :

Tips

Quotes

Fun Fact

Trivia

Visualisasi dari
jenis konten yang sudah ada seperti di atas
pun dapat diklasifikasi lagi
jenisnya, yaitu melalui :
-  Vector 
-  Flat Lay
-  Still Image
-  Video
-  GIF
-  Motion
Jenis konten yang sudah diindetifikasi
membuat pemagang dapat lebih berpikir
kreatif dalam membuat EP yang akan
dikerjakan, karena terpapar oleh beberapa
konten yang bagus untuk nantinya dieksplor
lagi.
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b.       Maknadari konten tersebut
Sesudah memahami konten, maka langkah
selanjutnya yang akan dilakukan oleh penulis sebagai
Content Specialist adalah menelaah konten yang tepat
untuk dimunculkan dalam brand yang dipegang. Mulai
dari jenis konten hingga jenis visualnya. Namun,
biasanya setiap brand sudah mempunyai ciri khas nya
sendiri. Ada yang mempunyai ciri khas menggunakan
jenis visual ‘vector’ karena berbagai pertimbangan,
mulai dari target market, identitas brand, dan persona
dari brand yang bersangkutan.
 
c.        Feedback target audience terhadap konten
Setelah memahami dan memaknai, langkah
selanjutnya adalah memastikan kredibilitas sumber
informasi yang dicari. Lalu, mencari artikel yang
terbaru, sehingga dari bahasa dan cara
pemaparannya pun dapat membantu Content
specialist dalam menuliskan isi konten yang ingin
dibuat agar lebih up to date.

1)      Membuat konten 
Setelah mencari referensi yang
menarik, maka kita harus mulai membuat
konten apa yang tepat berdasarkan arahan
dari strategist dan juga referensi konten
yang sudah dilakukan. Kita perlu
menentukan kembali apakah konten yang
akan kita buat sesuai dengan target
audience brand, lalu tentukan uga persona
brand yang kita bawa di media sosial akan
seperti apa, agar dapat menentukan gaya
copy visual, visual, serta caption yang tepat.
Sehingga, memudahkan dalam pembuatan
konten.
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1)      Menentukan jadwal posting
Jadwal posting menjadi hal kecil yang juga harus
diperhatikan dalam mengelola akun media sosial. Hal
ini juga perlu dipelajari dari beberapa sumber
informasi terpercaya bahwa dalam seminggu ada
beberapa hari yang kurang menghasilkan
engagement yang tinggi. Penentuan jadwal posting
berkaitan sekali dengan perilaku sosial pada setiap
harinya dalam seminggu. Bukan hanya hari, namun
jam posting juga sangat memengaruhi traffic di media
sosial.
2)     Pembuatan
visual untuk konten Setelah konten dibuat dan jadwal
posting ditentukan, hal selajutnya yang perlu
dilakukan adalah pembuatan visual. Hal ini akan
dikerjakan oleh desainer yang sduah ada dalam tim
projek. Content specialist biasanya telah memberikan
keterangan desain yang diinginkan untuk dibuat oleh
seorang desainer. Macam desain yang biasa digunakan
pada sebuah Editorial Plan, yaitu flat lay, still image,
motion, dan vektor.
1)      Penggabungan visual dengan caption
Setelah visual dibuat, maka tugas Content specialist
adalah menggabungkan visual yang telah diunduh
dengan caption yang sudah dibuat agar saat proses
approval oleh klien dapat terlihat dengan jelas
gambaran yang ingin ditawarkan pada bulan tersebut
seperti apa.
2)     Serahkan
ke Account Excecutive (AE) Konten sudah rampung,
akhirnya pada tahapan akhir Content specialist harus
memberikan Editorial Plan kepada Account Excecutive
(AE) untuk ada di tahap quality control dan baru masuk
ke approval klien.

24



Uraian Tugas
1.     Account Executive
Account Executive  berperan untuk menjadi jembatan
antara keinginan perusahaan dan keinginan klien.
Biasanya, masing-masing klien memiliki  Account
Executive  yang khusus menangani apa keinginan dan
kebutuhannya terkait ranah bisnis tersebut. Account
Executive  ini tugasnya tentu menangani klien, mulai
dari membuat perencanaan dan  brainstorming,
serta  meeting  untuk mengetahuiapa yang diinginkan
oleh klien.

Struktur Digital Marketing Agency dan
Uraian Tugas

Struktur
Struktur Digital Marketing Agency yang menjadi
tempat studi kerja penulis sebagai berikut

Gambar 3.2 Struktur Digital Marketing Agency Penulis
Sumber : Data Olahan Pribadi, 2019

 Tugasnya adalah:
-     Work In Progress projek yang
dipegang setiap minggunya
-     Menanyakan approval konten
kepada klien 
- Menyusun Deck untuk
dipresentasikan kepada klien
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-         Menyusun Budgeting untuk mengajukan proposal saat
pitching
-                  Menyusun Minutes of Meeting setelah pertemuan
internal maupun eksternal (dengan klien)
-         Menyusun Timeline konten, activity, dan
tactical content lainnya.
-         Follow Up konten di internal agar sesuai timeline untuk
diserahkan kepada klien
 
 
1.     Strategist
Strategist berperan untuk mengimplementasikan brief dari
kien yang disampaikan lewat AE, strategist juga berkewajiban
untuk melakukan riset terhadap brand yang akan ditangani.
Strategist
juga harus melakukan competitor analysis sebelum menyusun
strategi terhadap brand yang akan ditangani, hal ini  dilakukan
agar dapat menjadi acuan strategi yang akan dilakukan.
Strategist berkewajiban juga untuk menentukan online activity
dan offline
activity yang akan dilakukan.
-         Memahami brief dari klien
-         Membuat competitor analysis
-         Membuat brand analysis
-         Menentukan brand problem
-         Menentukan target audience
-         Menentukan persona brand di media sosial
-         Menentukan online activity yang akan dilakukan
-         Menentukan offline activity yang akan dilakukan
v1.ContentSpesialist Merancang
konten selama sebulan yang akan diposting secara berkala di
media sosial dan mengelola media sosial sebuah brand.
-      Membuat Editorial Plan per-bulan sesuai dengan jadwal
posting yang telah
ditentukan
-       Membuat konten sesuai brief dari Strategist
-       Membuat activity (campaign, giveaway,
dan lainnya) untuk sebuah brand
-      
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-         Melakukan live report saat diperlukan
-         Membuat monthly report
-         Membuat activity report 
-         Membuat weekly report
 
1.           Designer/Visual
Membuat visual atau design sesuai dengan editorial
plan yang sudah dibuat oleh content specialist dan
akan disampaikan kepada klien.
 
Aktivitas Unit
Aktivitas unit yang menjadi fokus di sini adalah Content
specialist. Aktivitas utin yang dilakukan oleh seorang
Content specialist, yaitu membuat rancangan Editorial
plan (EP),
Membuat activity bersama strategist,
Membuat laporan secara berkala dalam kurun waktu
tertentu, hingga membuat tactical content jika
dibutuhkan.
 
Target yang Hendak Dicapai
Target yang hendak dicapai dari unit ini adalah
meningkatkan awareness dan engagement yang
tinggi dari target market perusahaan ini.
 
A.    Hubungan Kerja dengan Bagian Lain 
Perancangan Editorial Plan hingga memposting,
Content specialist banyak berkaitan dengan unit lain.
Pertama adalah dengan Account Executive. Seluruh
brief tentunya didapatkan  dari klien melalui AE. 

Tanpadanya Account Excecutive,
pesan yang klien sampaikan dan
output yang sudah dikerjakan
nantinya tidak akan sesuai oleh
selera klien, sehingga bisa membuat
projek tidak berjalan baik 27



Projek juga tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya Strategist.
Tugas Strategist adalah untuk menjembatani keinginan klien dengan
menggunakan SEO yang ada. Biasanya, Strategist akan memberikan
referensi kepada Content Specilaist dalam pembuatan Editorial plan 
 berdasarkan research yang sudah dilakukan dan disesuaikan dengan
keinginan klien. Dalam hal ini, tentunya kerjasama Startegist dan
Content specialist sangat diperlukan agar output dari konten yang sudah
dirancang dapat memuaskan klien.

 
Setelah Editorial Plan selesai dan feedback sudah dibuat, Masuk ke
tahap pembuatan visual. Visual akan dikerjakan oleh unit design UI/UX.
Arahan visual yang telah dibuat oleh Content specialist akan
direalisasikan oleh designer.

 
Tahap terakhir ada pada Account Excecutive, yaitu tahap Quality
Control. Deck yang berisi Editorial Plan dan Activity yang sudah
dikerjakan oleh Strategist akan dicek kembali agar tetap on track.
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Tips & Trik
Menurut pengalaman penulis, ada beberapa tips dan trik dalam
membuat Editorial Plan (EP) sebagai Social Media Content
Specialist.
 
Tips
1.      Baca isu terkini yang sedang hangat dibicarakan di media
sosial
2.           Cari referensi konten yang menarik dari segi visual dan
copy-nya
3.           Pahami product knowledge dari produk/jasa yang kamu
tawarkan
 
Trik
1. Setelah mendapat bahan yang masih hangat dibicarakan,
kaitkan dengan produk/jasa merek yang kamu pegang saat ini.
Contoh : 
Siapa yang sudah baca KKN di Desa Penari?
Hii.. Serem banget, ya cerita KKN di desa penari.. sama
seremnya kayak ngeliat gebetan yang belum sikat gigi pakai
odol X
 
2.      Referensi
konten yang menarik, dapat memancing ide-ide kreatif, lho!
Maka dengan itu, coba lah mulai memonitor beberapa akun di
media sosial yang memiliki konten-konten menarik agar kamu
bisa mencampurnya dengan gaya visual dan copy visual kamu.
 
3.      Product knowledge
sangat penting digunakan saat pembuatan Editorial
Plan. Agar terlihat lebih informatif, maka selipkan 2 nilai
produk/jasa
dari merek tersebut. 29



Identifikasi
Tantangan/Hambatan/Kekuatan/Peluang

 
A.   Cara Penemuan Tantangan / Hambatan / Kekuatan / Peluang
Menemukan tantangan, hambatan, kekuatan, dan peluang
dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut :
 
1.     Observasi
Arifin (2011) menegaskan, “Observasi adalah suatu proses
pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan
rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang
sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai
tujuan tertentu”. Observasi ni dapat dilakukan dari hal yang ada
di dalam dan luar diri pemagang dan menggunakan
kemampuan kognitif dan emosional yang dimiliki, kemudian
memahami suatu aktivitas yang terjadi dengan cara
menganalisis hasil observasi. Tujuannya adalah untuk
mengetahui dan memperoleh informasi yang telah terjadi di
lingkungan sekitar, lalu membuktikan kebenaran dari sebuah
penelitian tersebut, agar menemukan pemahaman yang rasional
atas kejadian yang telah terjadi. 
 
Pemagang mengobservasi selama kurang lebih 3 bulan
terhitung dari September hingga Desember 2019. Observasi
dilakukan secara langsung di ruang kerja Digital Marketing
Agency yang bertepatan di daerah Fatmawati. Pemagang
  melakukan observasi dengan langsung berpartisipasi dalam
kegiatan sehari-hari sebagai Social Media Content specialist
untuksebuah brand pasta gigi
 
2.     Wawancara
Pengertian wawancara menurut P. Joko Subagyo (2011:39) adalah
sebagai berikut :
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“Suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan
informasi secara langsung dengan mengungkapkan
pertanyaanpertanyaan pada para responden.
wawancara bermakna berhadapan langsung antara
interview dengan responden, dan kegiatannya
dilakukan secara lisan.” Metode wawancara dilakukan
pemagang secara
sadar saat berbincang dengan rekan kerja yang berada
di ruang kerja Digital Marketing Agency. Hal ini
bertujuan agar pemagang dapat mengetahui informasi
secara general maupun khusus
dari tempat kerjanya, juga untuk mendapatkan validasi
dari hasil observasi yangtelah dilakukan selama ini.
 
A.     Daftar tantangan/ hambatan/ kekuatan/ peluang
Tantangan:
-                  Mengajak target audience untuk berinteraksi
dengan brand tersebut melalui konten-konten yang
dibuat
-         Harus up to date terhadap isu yang sedang hangat
dan berpikir kreatif dalam membuat editorial plan 
-         Harus memahami arahan yang diberikan
oleh klien melalui Account Excecutive
dan merealisasikan konten yang dapat memuaskan
klien
-         Menggunakan gaya bahasa yang sesuai
dengan target market
-         Pesan dari visual harus dapat tersampaikan
dengan baik kepada target market
-         Memberikan tanggapan dari komentar user
-                  Menjawab setiap pertanyaan yang masuk ke
pesan langsung media sosial minimal 2 jam sekali
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Hambatan :
-         Sinyal pada beberapa situasi sangat
tidak memungkinkan penulis untuk memberikan
tanggapan ataupun menjawab
pertanyaan yang diajukan oleh user
-         Beberapa channel mempunyai limit kata yang
berbeda, sehingga seringkali caption perlu
dirangkai kembali agar
sesuai dengan limit dari channel
tertentu.
-                  Penulis diharuskan stand by handphone
selama kurang lebih 12 jam. Lalu, paket data
yang digunakan baru saja habis, sedangkan harus
memposting Editorial Plan yang sudah ditentukan
jadwal postingnya. Hal ini
juga dapat menjadi hambatan bagi seorang Social
Media Content Specialist.
-         Gangguan jaringan nirkabel di tempat
tinggal ataupun di tempat kerja merupakan salah
satu hambatan penulis dalam bekerja
 
Peluang :
-        Penulis mengetahui bagaimana cara
membuat monthly report media sosial
yang baik dan mudah dimengerti oleh klien 
-         Memperluas jaringan penulis dengan
banyaknya klien brand yang dipegang 
Melalui pembekalan
yang diterima penulis saat di awal studi kerja dan
 beberapa Editorial Plan yang sudah dibuatselama
3 bulan terakhir, membuat penulis dapat membuat
Editorial Plan (EP) yang menarik
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-         
Dalam mengerjakan sebuah report, terutama activity
report, biasanya penulis diarahkan untuk menggunakan
beberapa tools tambahan tidak berbayar. Melalui hal ini,
penulis akhirnya mengetahui berbagai tools tambahan
untuk membuat report 
-                  Penulis diberikan referensi untuk digali lagi agar
dapat membuat konten yang berpotensi menghasilkan
engagement tinggi. Melalui hal ini, penulis akhirnya
mengetahui bagaimana cara mengelola media sosial agar
mendapatkan engagement yang tinggi
-         Mengetahui cara membuat digital campaign yang
efektif agar mendapatkan awareness yang tinggi dan
tanggapan yang memuaskan dari target market yang
disasar. 
 
A.         Penetapan prioritas tantangan / hambatan /
kekuatan / peluang
Berdasarkan daftar isu pada Subbab B di atas,
dipilih isu utama berdasarkan urutan prioritasnya. Pada
rencana aktualisasi ini, digunakan pendekatan metode
Urgency, Seriousness, and Growth (USG). Analisis Urgency,
Seriousness, Growth (USG) adalah salah satu metode
scoring untuk
menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan.
Pada tahap ini, masing-masing masalah dinilai tingkat
risiko dan dampaknya. Bila telah didapatkan jumlah skor
maka dapat menentukan prioritas masalah. Langkah
scoring dengan menggunakan metode USG adalah
membuat daftar akar masalah, membuat tabel matriks
prioritas masalah
dengan bobot scoring           1-5 dan nilai yang tertinggi
sebagai prioritas masalah. Untuk lebih jelasnya,
pengertian urgency, seriousness, dan growth dapat
diuraikan sebagai berikut (Kotler & Armstrong, 2001) :
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1.   Urgency atau urgensi, yaitu dilihat dari
tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah
tersebut dapat diselesaikan.

2. Seriousness atau tingkat keseriusan dari
masalah, yaitu dengan melihat dampak dari
masalah tersebut terhadap produktivitas kerja,
pengaruh terhadap keberhasilan, dan
membahayakan sistem atau tidak.

3.  Growth atau tingkat perkembangan masalah
yaitu apakah masalah tersebut berkembang
sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah.

Penggunaan metode USG dalam penentuan
prioritas masalah dilaksanakan apabila pihak
perencana telah siap mengatasi masalah yang
ada, serta hal yang sangat dipentingkan adalah
aspek yang ada dimasyarakat dan aspek dari
masalah itu sendiri.
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A.    Penjabaran tantangan / hambatan / kekuatan /
peluang
Fokus utama pada bahasan kali ini adalah
Membuat
konten yang menarik untuk meningkatkan
interaksi dengan audience/target maret yang
disasar. Hal ini sangat penting dalam merancang
sebuah Editorial Plan yang baik agar
mendapatkan engagement yang tinggi.
 
What: Membuat konten yang menarik untuk
meningkatkan interaksi target audience
 
Who: pihak yang terlibat yaitu dari tim strategist,
content, desain, dan klien 
 
Where: ini terjadi di kantor Digital Marketing
Agency daerah fatmawati
 
Why: dalam pembuatan editorial plan, penulis
mencoba untuk harus membuatnya semenarik
mungkin. Sedikitnya konten trivia untuk menarik
target audience agar berinteraksi.
 
How:
Ini terlihat dengan hadirnya 4x seminggu konten
trivia tiap bulannya menghasilkan lebih banyak
engagement.
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Kerangka Pengetahuan

 
A.      Kerangka Pengetahuan
1.  Pengertian tantangan / hambatan / kekuatan / peluang
Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara
sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan.
Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat
memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang
(opportunities), namun secara bersamaan dapat
meminimalkan kelemahan (weakness)
dan ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan
strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi,
tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan
demikian, perencana
strategis (strategic planner) harus menganalisa faktor-
faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini.
Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling
populer untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT (Kotler
dkk, 2001) mengenai analisis SWOT yaitu:
 
a.      Strength (Kekuatan) 
Kekuatan (Strength) adalah sumber daya, keterampilan
atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap
pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin
dilayani oleh perusahaan. Kekuatan adalah kompetensi
khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi
perusahaan di pasar. Kekuatan dapat terkandung dalam
sumber daya keuangan, citra,
kepemimpinan pasar, hubungan pembeli-pemasok dan
faktor-faktor lain.
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a.         Weakness (Kelemahan) 
Kelemahan (Weakness) adalah keterbatasan atau kekurangan
dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara
serius menghambat efektif perusahaan. Fasilitas, sumber daya
keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan, pemasaran
dan citra merek dapat merupakan sumber kelemahan.
 
b.       Opportunity (Kesempatan)
Peluang (Opportunities) adalah situasi penting yang
menguntungkan dalaam lingkungan perusahaan.
Kecenderungan–kecenderungan penting yang merupakan
salah satu sumber peluang adalah identifikasi segmen pasar
yang tadinya terabaikan, perubahan pada situasi persaingan
atau peraturan, perubahan teknologi, serta membaiknya
hubungan pembeli yang dapat memberikan peluang bagi
perusahaan.
 
c.        Threat (Ancaman) 
Ancaman (Threat) adalah situasi penting yang tidak
menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman
merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau
yang diinginkan perusahaan. Masuknya pesaing baru,
lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan
tawar-menawarkan pembeli, perubahan teknologi, serta
peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman
keberhasilan suatu perusahaan. (Sinaga, 2017)
 
1.  Identifikasi tantangan / hambatan / kekuatan / peluang
yang dihadapi industri
a.       Teori Uses and Gratification
Model uses and gratification menunjukkan bahwa yang
menjadi permasalahan utama bukanlah bagaimana media
mengubah sikap dan perilaku khalayak, tetapi bagaimana
memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayak. Jadi,
bobotnya ialah pada khlayak yang aktif, yang sengaja
menggunakan media untuk mencapai tujuan khusus.
(Effendi, 2003)
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Inti teori Uses and Gratifications adalah khalayak pada
dasarnya menggunakan media massa berdasarkan
pada motif-motif tertentu. Media dianggap memenuhi
motif khalayak. Jika motif ini terpenuhi maka
kebutuhan khalayak akan terpenuhi. Pada
akhirnya, media yang mampu memenuhi kebutuhan
khalayak disebut media efektif (Kriyatono, 2009)
a.       Teori Minat
Minat adalah suatu keadaan di mana seseorang
mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai
keinginan untuk mengetahui dan mempelajari
maupun membuktikan lebih lanjut (Wagito, 1981)
b.          Penentuan Prioritas tantangan / hambatan /
kekuatan / peluang
Analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG) adalah
salah satu metode skoring untuk menyusun urutan
prioritas isu yang harus
diselesaikan. Caranya adalah menentukan tingkat
urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan
menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Isu yang memiliki
total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Pengertian
urgency, seriousness, dan growth dapat diuraikan
sebagai berikut (Kotler & Armstrong, 2001):
c.     Penentuan Prioritas tantangan / hambatan
/ kekuatan / peluang
Analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG) adalah
salah satu metode skoring untuk menyusun urutan
prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya adalah
menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan
perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5
atau 1-10. Isu yang memiliki total skor tertinggi
merupakan isu prioritas. Pengertian urgency,
seriousness, dan growth dapat diuraikan sebagai
berikut (Kotler & Armstrong, 2001):
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1.        Urgency atau urgensi, yaitu dilihat dari tersedianya
waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut
diselesaikan.
2.        Seriousness atau tingkat keseriusan dari masalah,
yakni dengan melihat dampak masalah tersebut
terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap
keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak.
3.   Growth atau tingkat perkembangan masalah yakni
apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa
sehingga sulit untuk dicegah
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Kesimpulan dan Saran
 

A.    Kesimpulan
Digital marketing agency ini merupakan satellite agency anak dari
sebuah grup social impact business. Fokus dari digital marketing
agency ini adalah pengembangan skill mahasiswa/i
untuk siap kerja nantinya dengan cara memberikan projek secara
nyata mengenai dunia pekerjaan dan lingkungan kerja yang
nyata.
              Content specialist merupakan bagian dari suatu projek
untuk menangani permintaan dari sebuah brand tertentu. Fungsi
dari Content specialist untuk menggali ide agar terciptanya
konten-konten yang appealing, sehingga nama brand dapat naik
ke permukaan dan dapat engage dengan target audience nya.
                     Perusahaan ini mempunyai peluang yang sangat bagus,
karena banyak dari industri menginginkan
tenaga kerja yang sudah siap saat dipekerjakan di perusahaan
mereka. Di Indonesia pun belum ada perusahaan di bidang
talent incubator berbentuk digital marketing agency, sehingga ini
menjadi peluang yang sangat baik. Perusahaan ini masih
mencoba untuk menjalin hubungan dengan berbagai universitas
negeri dan swasta untuk dapat diajak bekerja sama. 
 
B.    Saran
Saran yang sekiranya dapat diberikan untuk perusahaan ini
adalah :
Membekali setiap internship dengan pengetahuan baru
Kurangnya pengetahuan setiap mahasiswa/i terhadap bidang
digital marketing agency terkadang membuat penulis harus
‘learning by doing’. Adanya evaluasi setiap minggu terhadap SDM
yang dimiliki akan menajdi kekuatan yang lebih baik lagi untuk
perusahaan ini agar output nya pun makin maksimal.
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Buku ini membahas tentang bagaimana membuat
sebuah brand terlihat menarik dengan mengelola
media sosial yang dimiliki brand. 
 
Buku Making Brand Looks More Appealing  dilengkapi
rangkuman dari setiap divisi beserta tugas dan
contoh kerja dari pengalaman penulis selama berada
di industri agensi digital marketing. 
 
Penulis berkesempatan untuk menjadi seorang social
media content specialist, maka buku ini nantinya akan
terfokus pada uraian kerja secara detail mengenai
social media content specialist, beserta tips dan trik
untuk menaklukan pekerjaan ini.


