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Media digital atau yang biasa disebut dengan internet, merupakan

bentuk suatu kampanye digital. Seluruh kegiatan beriklan yang ada

dalam internet seperti banner, YouTube ads, dan kegiatan interaktif

melalui media sosial merupakan bentuk kampanye digital. Media

digital masih tergolong media baru di dunia periklanan Indonesia

tetapi kini perusahaan–perusahaan mulai terjun ke promosi digital

agar selalu mengikuti perkembangan zaman dan kesuksesan

mereka.

 

Kebiasaan baru masyarakat Indonesia adalah mereka lebih suka

menggunakan smartphone dalam     mencari     berbagi informasi,

dan memudahkan berinteraksi. Smartphone memudahkan

masyarakat untuk mengakses informasi terkini, kegiatan promosi

serta hiburan. Berkembangnya media sosial juga memicu

masyarakat untuk selalu dekat dengan smartphone mereka. Perlu

kita sadari bahwa kini media sosial memiliki andil yang besar dalam

masyarakat.

Preliminary
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Dengan adanya fenomena tersebut, media sosial menjadi media

baru yang disukai oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan

promosinya. Media sosial lebih interaktif dan dekat dengan

masyarakat karena kebiasaan mereka yang selalu mengaksesnya.

Selain itu dari segi budget lebih terjangkau, penggunaan media

sosial dapat mengukur tingkat kesuksesan suatu kampanye digital

dan bisa lebih tersegmen. Kegiatan kampanye iklan melibatkan

media sosial melalui Twitter, Facebook, YouTube, Instagram dan

Website.

 

Pada setiap perjalanan pembelian masyarakat, konten selalu

memiliki peranan penting agar  brand  lebih mudah ditemukan

masyarakat. Mulai dari tahap pengenalan, mencari tahu lebih jauh,

sampai memiliki keputusan untuk membeli, banyak masyarakat

yang bergantung pada konten agar nantinya tidak kecewa ketika

sudah menggunakan suatu produk atau jasa. Karena hal tersebut

pula kini para  marketers  merumuskan strategi Content

Marketing sebaik mungkin agar konten yang mereka sajikan dapat

relevan dan bernilai lebih kepada para audiens atau pelanggan,

dan juga menampilkannya secara konsisten, sehingga mereka

tertarik atau melakukan tindakan yang diharapkan (mengklik,

membeli, mendaftarkan diri, dan lain sebagainya). 2



Menurut Content Marketing Institute, Content Marketing bisa

didefinisikan sebagai sebuah strategi marketing yang fokus dalam

membuat dan mendistribusikan konten yang berharga, relevan dan

konsisten untuk menarik dan mendapatkan audience dengan

tujuan akhir untuk menghasilkan keuntungan bagi sebuah bisnis.

 

Saat ini, sudah banyak pemain digital marketing yang menyadari

pentingnya Content Marketing sebagai bagian dari strategi

marketing mereka. Menurut sebuah survey oleh Content

Marketing Intitute, 70% marketers bisnis B2B mengatakan bahwa

mereka membuat lebih banyak konten di tahun ini jika dibanding

tahun-tahun sebelumnya.

 

Melalui buku "The Book of A Content Marketing Intern" ini penulis

akan membantu pembaca dalam mengerti pentingnya Content

Marketing dalam pemasaran suatu bisnis dan memberitahu

bagaimana seorang Content Marketer bekerja.
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Secara umum, Content Marketing adalah teknik pemasaran yang

melibatkan pembuatan dan penyebaran konten yang berharga dari

sudut pandang penerima konten, yang ditujukan untuk menarik

perhatian dan dengan demikian melibatkan komunitas yang

berkumpul di sekitar kelompok target tertentu.  

 

Konten adalah apa yang ingin dibaca, dipelajari, dilihat, atau

dialami oleh pengguna.    Dari perspektif bisnis, konten adalah

informasi penting yang disajikan di situs web, dalam aplikasi atau

melalui saluran presentasi digital lain yang tersedia, yang memiliki

misi untuk berkomunikasi . 

 

Saat ini Content Marketing bukan hanya hal yang diinginkan,

tetapi harus dimiliki.  Selain itu, sangat perlu untuk membuat konten

terbaru.    Biasanya, bukan konten biasa, tetapi harus konten yang

andal dan berkualitas tinggi.  Selain itu, harus cukup berharga untuk

memberikan sang penerima manfaat yang dapat memuaskan

kebutuhan dan harapannya dalam interaksi.    Aspek penting dari

Content Marketing juga menentukan kelompok sasaran, yang

nantinya menerima pesan dari konten.  

Introduction
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Hal ini pada gilirannya menciptakan keharusan untuk membuat dan

kemudian mendistribusikan informasi tersebut yang akan

memperkenalkan penerima ke dalam wilayah brand, produk atau

layanan, yang merupakan subjek dari pesan tersebut.

 

Strategi pemasaran keterlibatan pelanggan bukanlah hal

baru.    Namun, pengembangannya yang tiada henti dan semakin

pentingnya platform Internet 2.0 berarti bahwa strategi tersebut

telah mencapai puncak daftar strategi paling populer di

cabang.    Pemasaran keterlibatan pelanggan tidak lain adalah

transisi dari kampanye satu arah (hubungan) ke strategi yang

didasarkan pada dialog dengan klien.    Bertolak belakang dengan

strategi tradisional dan dalam praktiknya, seringkali strategi invasif,

yang memojokkan penerima, mendefinisikan pemasaran

keterlibatan pelanggan, mengidentifikasi kebutuhan nyata dan

spesifik pelanggan.  Dengan asumsi itu juga mendorong konsumen

untuk berinteraksi, untuk berpartisipasi nyata, aktif dalam

pengembangan brand, produk atau layanan.
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Dalam dunia Content Marketing,

gagasan atau ide dapat sangat
mempengaruhi suatu konten
yang dipublikasikan. Seorang
Content Marketing dituntut
untuk selalu memahami trend di
masyarakat yang selalu berubah-
ubah. Pentingnya mengamati
suatu trend adalah agar konten
yang disajikan merupakan konten
yang segar dan menarik minat
baca dari target audiens. 
 
Pengetahuan seorang Content

Marketing pun diuji untuk selalu
berkembang dan memandang
suatu permasalahan bukan
hanya dari satu sisi.

Seorang Content Marketer

harus detil dan memastikan
bahwa konten yang di
publikasikannya tidak akan
menjatuhkan pihak lainnya.
Konten yang dibuat harus
dipastikan diterima dengan
baik oleh khalayak luas dan
memberikan komentar positif
terkait konten yang
dipublikasikan.
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WHY

CONTENT

MARKET ING ?

Pernahkah Anda mendengar
ungkapan, "konten adalah raja"?
Meskipun Content Marketing

dulunya hanya menjadi cara untuk
membedakan diri Anda dari
pesaing Anda, sekarang konten
menjadi kebutuhan bagi brand

modern mana pun. 
 
Content Marketing adalah
jantung dari sebagian besar
kampanye pemasaran digital
yang sukses. Di balik setiap brand

hebat ada banyak konten
berharga dan relevan yang benar-
benar terhubung dengan audiens
perusahaan. 
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1. Tingkatkan Reputasi Brand dengan
Membangun Kepercayaan Melalui
Content Marketing 
 
Salah satu manfaat terbesar yang
benar-benar menunjukkan pentingnya
Content Marketing adalah reputasi
membangun kualitas konten yang
hebat.
 
Di pasar digital yang sibuk saat ini,
sangat penting bagi bisnis bekerja untuk
membangun kepercayaan dengan para
pelanggan mereka. Membangun
kepercayaan dapat membantu bisnis
Anda membangun reputasi brand yang
positif.
 
Konten yang bagus dapat membantu
Anda membangun kepercayaan dengan
pelanggan Anda. Ketika konsumen
membaca konten Anda, mereka mulai
mengembangkan pendapat tentang
brand Anda. Jika konten yang mereka
berpikir itu menarik, mendidik, dan
bernilai, maka mereka akan mulai
memikirkan hal yang sama tentang
bisnis Anda. 
 
Semakin banyak value yang dapat
Anda berikan kepada konten Anda,
semakin mudah membangun
kepercayaan dengan audiens target
Anda. Selain itu, ketika prospek dan
pelanggan Anda mulai melihat bahwa
Anda secara konsisten menerbitkan
konten lintas platform, mereka mungkin
akan melihat Anda sebagai pemimpin
dalam industri ini. Menerbitkan konten
melalui publikasi pihak ketiga atau
berbagi konten Anda dengan influencer

juga dapat membantu Anda
membangun kepercayaan lebih lanjut
dengan target pasar Anda.

TIPS TO HELP YOU

UNDERSTANDS THE

IMPORTANCE OF

CONTENT MARKETING
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Content Marketing memberikan
tingkat konversi sekitar 6 kali lebih
tinggi daripada metode pemasaran
digital lainnya. (ABG Essentials)

Setelah membaca rekomendasi di blog,
61% konsumen daring di A.S. kemudian
memutuskan untuk melakukan
pembelian. (Content Marketing
Institute) 

Menurut 74% perusahaan yang disurvei,
Content Marketing telah
meningkatkan prospek pemasaran
mereka, baik secara kuantitas maupun
kualitas. (Curata) 

Konten video dapat membantu
memberikan ROI yang luar biasa dan
meningkatkan konversi secara
signifikan, menurut 72% bisnis yang
disurvei. (CrazyEgg)

Content Marketing dapat
menggandakan tingkat konversi situs
rata-rata (dari 6 menjadi 12%),
sebagian karena upaya pemasaran
konten mereka. (HubSpot)

2. Konten Menarik Membantu
Mempengaruhi Konversi
 
Jika Anda benar-benar bertanya-tanya
mengapa Content Marketing penting,
maka tidak terlihat lagi selain statistik
konversi. Berikut adalah beberapa statistik
yang benar-benar berbicara tentang
pentingnya Content Marketing dalam hal
meningkatkan konversi situs web: 
 

 

 

 

 

Content Marketing  membantu
meningkatkan konversi karena
memungkinkan Anda terhubung dan
mendidik calon pelanggan  Anda.
 
Anda tidak hanya berupaya membangun
kepercayaan dan hubungan, tetapi Anda
juga mendorong konversi dengan
memberi konsumen informasi yang
mereka butuhkan untuk membuat
keputusan pembelian yang cerdas.
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3. Konten Memungkinkan Brand Anda Menampilkan Keahlian Subjek Anda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsumen ingin tahu bahwa mereka berhadapan dengan para ahli yang
mengetahui seluk beluk industri. Ini adalah jawaban lain mengapa Content

Marketing penting.  Content Marketing memungkinkan brand Anda untuk
menunjukkan keahliannya di lapangan sambil memberikan pengetahuan yang
dapat membantu pembaca membuat keputusan pembelian.
 
Setiap kali Anda mempublikasikan postingan blog baru, atau konten lainnya,
Anda menunjukkan kepada pelanggan seberapa banyak yang Anda ketahui
tentang industri dan tantangan yang mereka hadapi. Ketika tiba saatnya untuk
melakukan pembelian, konsumen akan mengingat brand yang memberi
mereka informasi yang dibutuhkan untuk lebih memahami masalah, solusi, dan
opsi lainnya. 
 
Katakanlah ini berkaitan dengan pembelian dari bisnis yang menerbitkan
konten yang konsisten yang mendidik dan informatif atau yang tidak memiliki
konten apa pun. Konsumen lebih cenderung membeli dari bisnis yang telah
menunjukkan pengetahuan dan keahlian mereka. Dengan begitu, mereka
dapat memiliki ketenangan pikiran dalam mengetahui bahwa mereka sedang
dirawat oleh para pakar industri yang dapat menjawab pertanyaan mereka
dan dengan mudah memecahkan masalah apa pun.
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4.  Ingin Membangun Hubungan dengan
Pelanggan? Publikasikan Konten
Menarik
 
Jika Anda masih bertanya-tanya,
mengapa Content Marketing penting?
Pertimbangkan betapa hebatnya
Content Marketing dapat membantu
Anda membangun hubungan dengan
pelanggan Anda. 
 
Sebelumnya, kami membahas
bagaimana konten merupakan bagian
integral dari membangun kepercayaan
dan membangun reputasi brand yang
positif. Ini dapat membantu Anda grow

the audience dan mencapai prospek
baru.
 
Tetapi bagaimana dengan mereka yang
sudah membeli dari Anda? Repeat

buyers adalah roti dan mentega dari
banyak bisnis kecil. Bahkan, menurut BIA
Kelsey, 61% dari UKM mengatakan bahwa
setengah dari pendapatan mereka
berasal dari pelanggan tetap. Lebih jauh,
Marketing Tech Blog melaporkan
bahwa pelanggan setia bernilai, rata-rata
hingga 10x lipat dari pembelian pertama
mereka. 
 
Jelas bahwa pelanggan setia tidak lain
merupakan keuntungan bagi bisnis Anda.
Jika penjualan berulang merupakan
bagian penting dari pendapatan
perusahaan Anda, maka Anda perlu
menemukan cara untuk memperkuat
hubungan Anda dengan pelanggan saat
ini. 
 
 

Di sinilah konten masuk. Menyediakan
konten menarik tidak berhenti setelah
arahan menjadi pelanggan. Konten
memberikan nilai bagi basis pelanggan
dan membantu meningkatkan loyalitas
brand  dengan memperkuat hubungan
yang Anda miliki dengan pelanggan. Ini
dapat mendorong penjualan berulang
dan membantu Anda membentuk
pendukung brand yang kuat.) 
 
Jadi, jenis konten apa yang terbaik untuk
membangun hubungan brand? Aset
seperti video cara-cara dan jenis konten
visual informatif lainnya dapat membantu
pelanggan Anda mendapatkan lebih
banyak dari produk atau layanan Anda.
Semakin banyak nilai yang mereka
peroleh, semakin besar kemungkinan
mereka untuk kembali. 
 
Panduan dan perbandingan brand adalah
contoh konten menarik lainnya yang
dapat membantu memberikan nilai lebih
bagi pelanggan Anda. Dengan membantu
pelanggan membuat keputusan
pembelian yang lebih cerdas, Anda
berupaya membangun kepercayaan lebih
lanjut dan mendorong penjualan
berulang.
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5. Content Marketing Membantu Anda Membedakan Diri dengan
Pesaing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di pasar digital yang sibuk, sangat penting bahwa bisnis kecil Anda
membedakan dirinya dari pesaing. Inilah pentingnya Content

Marketing. Content Marketing adalah cara yang efektif agar
usaha kecil dapat bekerja untuk memisahkan diri dari orang lain
dalam industri dan menunjukkan apa yang membuat perusahaan
mereka istimewa. 
 
Topik yang Anda buat di sekitar konten dan nilai konten yang Anda
berikan dapat berarti perbedaan antara konsumen memilih brand

Anda dari pesaing. Misalnya, jika pembeli melakukan penelitian
tentang tantangan mereka dan produk tertentu yang dapat
membantu mengatasi tantangan itu, mereka akan lebih cenderung
bekerja dengan bisnis yang memberi mereka informasi yang
bermanfaat. 
 
Jika ini tidak cukup untuk menunjukkan kepada Anda mengapa
Content Marketing penting, pertimbangkan peran yang dimainkan
konten dalam membantu Anda mengembangkan kepribadian
brand. Selain jenis konten yang Anda hasilkan, Anda juga dapat
membedakan diri dari persaingan melalui bahasa konten Anda dan
cara Anda menyajikan informasi. Apakah kepribadian brand Anda
serius dan profesional? Menyenangkan dan mendidik? Atau
mungkin campuran keduanya?
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Dengan 91% perusahaan B2B dan 86% perusahaan B2C
yang menggunakan Content Marketing sebagai strategi,
jelas bahwa banyak permintaan untuk meng-hire seorang
Content Marketer.
 
Namun, seperti halnya semua strategi pemasaran,
Content Marketing telah berkembang selama bertahun-
tahun. Teknologi pemasaran, kecerdasan buatan, dan
bahkan perubahan dalam keputusan pembelian semuanya
memainkan peran mengubah Content Marketing menjadi
outlet media yang canggih dan kompleks.
 
Untuk mengikuti perubahan dan memaksimalkan peluang,
pemasar konten harus meningkatkan keterampilan
mereka saat ini dan mempelajari yang baru. Apakah Anda
baru memulai atau telah menjadi pemasar konten untuk
beberapa waktu, ini adalah beberapa keterampilan penting
yang perlu Anda kembangkan:

ESSENTIAL  SK ILLS  CONTENT
MARKETERS MUST HAVE 
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ANALYTICS1 .

Data  dan  met r i k  ada lah  ke terampi lan  pent ing  untuk
menentukan  dampak  konten  Anda .  Met r i k  yang  berbeda
akan  mengukur  se t iap  fase  yang  d i lakukan  da lam
kampanye  Content  Market ing .
 
Sebaga i  Content  Marketer ,  Anda  per lu  tahu  met r i k  mana
yang pent ing  untuk  d i lacak .  Anda  juga  per lu  tahu
baga imana menafs i rkan  data  untuk  menentukan  s t ra teg i
apa  yang  akan  berhas i l .  Data  dapat  d igunakan  untuk
men ingkatkan  konten  Anda ,  j uga  dapat  member i  wawasan
atasan  Anda  ten tang  k iner ja  kampanye .  Sebanyak  84%
Marketer  meng ind ikas ikan  bahwa mereka  t idak  dapat
mengukur  dan  me laporkan  kont r ibus i  p rogram mereka
terhadap b i sn i s .
 
Para  pemimp in  b i sn i s  meng ing inkan  angka-angka  pent ing
tentang  dampak  pemasaran  untuk  mengukur  dampak
kampanye ,  dan  karenanya ,  para  Marketer  per lu  men jad i
fas ih  da lam ana l i s i s  un tuk  menghas i l kan  data  yang  re levan
dan  membukt ikan  n i la inya .
 
Marketer  yang  dapat  mengukur  ROI  memi l i k i  permin taan
yang t ingg i ,  karena  perusahaan  ing in  tahu  pers i s  apa  yang
mereka  masukkan  dan  ke luar .  Mereka  yang  dapat  te rus
mengukur  dan  mengubah  kampanye  berdasarkan  data  akan
men ingkatkan  pe luang  mereka  untuk  na ik  ke  pos i s i  yang
leb ih  t i ngg i  da lam perusahaan .  P ro fes iona l  yang  ing in
berkembang harus  menye lam jauh  ke  da lam po la  p ik i r
ana l i t i s  un tuk  stay  on  top ! .
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Content  Market ing  t e tap  h idup  dan  ba ik ,  dengan  74 ,2%
perusahaan  mengatakan  bahwa Content  Market ing

meningkatkan  kua l i tas  dan  kuant i tas  t im pemasaran
mereka .  Dan  sementara  kecerdasan  buatan  dan  a la t
pembe la jaran  mes in  men jad i  semak in  menon jo l  d i  a rena
pemasaran ,  t idak  ada  yang  seband ing  dengan  manus ia
yang dapat  mencer i takan  k i sah  yang  bagus .
 
Marketer  yang  dapat  menu l i s  dan  berkomun ikas i  dengan
ba ik  memi l i k i  keunggu lan  d iband ingkan  karyawan yang
t idak  b i sa .  Mesk ipun  menu l i s  dan  komun ikas i  da lam d i r i
mereka  send i r i  ada lah  ke terampi lan  dasar ,  Marketer  harus
terus  men ingkatkan  tu l i san  mereka  untuk  ngomun ikas ikan
pesan  secara  e fek t i f .
 
Mampu menu l i s  konten  yang  berkua l i tas  ada lah  in t i  dar i
Content  Market ing  yang  so l id .  Chr i s  Long ,  Mana jer
Pen jua lan  US  Conta iner  Sales ,  men je laskan  bahwa banyak
dar i  mereka  yang  menge jar  kar ie r  d i  b idang  Content

Market ing  sayangnya  t idak  memi l i k i  ke terampi lan  in i .
 
Banyak  ca lon  Content  Marketer  d i  l uar  sana  memi l i k i
kesa lahpahaman in i  bahwa hanya  karena  Anda  dapat
menu l i s ,  Anda  dapat  men jad ikannya  sebaga i
Content   Marketer ,  menuru t  Long .  Ada  banyak  ha l  yang
leb ih  banyak  da lam penu l i san  konten  dar ipada  hanya  b i sa
memasukkan  kata  dan  ka l imat  bersamaan .

2 .  WRIT ING &  COMMUNICATION
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Content  Marketer   yang  memi l i k i  l a tar  be lakang ju rna l i sme
menawarkan  manfaat  besar  bag i  perusahaan  mana pun ,
menuru t  Chr i s topher  Greaves ,  D i rek tur  Sen ior  R i se t  &
Pengembangan  d i  Code  &  Poem  Hold ings .
 
“ Jurna l i s  me lakukan  peker jaan  yang  sangat  ba ik  da lam
mene l i t i  i n formas i  un tuk  d igunakan  pada  suatu  top ik .
Mereka  te lah  d i la t ih  un tuk  t idak  hanya  mencar i  i n formas i
yang  re levan  te tap i  j uga  memver i f i kas i  kua l i tas  sumber
in formas i .  "D ia  kemud ian  men je laskan , "  Mereka  tahu
baga imana membuat  cer i ta  dar i  i n formas i  i n i  yang
membangk i tkan  emos i  dan  ke ter l iba tan  dar i  aud iens
mereka .  Leb ih  pent ing  lag i ,  mereka  tahu  baga imana
men jaga  ke ter tar i kan  aud iens  mereka  pada  sa tu  top ik .  ”
 
Ada  beberapa  kursus  ju rna l i sme dar ing  yang  dapat  Anda
iku t i  un tuk  mempe la jar i  cara  menerapkan  dasar -dasar  pada
proyek  pemasaran  konten  Anda .

3 .  JOURNALISM SKILLS
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Dulu ,  menu l i s  pos t ing  b log  500  kata  ada lah  patokan .  Namun
saat  in i ,  ra ta- ra ta  pan jang  ar t i ke l  a tau  post ing  blog  t e lah
ber l ipa t  ganda .  Bahkan ,  sebuah  pene l i t ian  yang  d i lakukan
o leh  Orbit  Media  menun jukkan  bahwa perusahaan
menga lami  l eb ih  banyak  kesuksesan  dengan  Content

Market ing  mereka  menggunakan  post ing  blog  bentuk
pan jang .
 
Pent ing  untuk  d i sebutkan  d i  s in i  bahwa pan jang  bukan  sa tu-
satunya  fak tor  penentu .  A r t i ke l  a tau  post ing  blog  j uga
harus  d ikemas  dengan  in formas i  berharga  untuk  aud iens
Anda .
 
Dengan  beg i tu  banyak  konten  yang  te rsed ia  on l ine ,  sangat
pent ing  bag i  pemasar  konten  untuk  mengetahu i  baga imana
menye imbangkan  kua l i tas  dan  ke terbacaan .  Anda  harus
dapat  menu l i s  konten  yang  d ikemas  dengan  in formas i
berharga  namun mudah  d ipahami .  Me lakukan  ha l  i n i
membantu  membuat  konten  Anda  leb ih  menar ik ,  yang
berar t i  aud iens  Anda  t ingga l  l eb ih  lama d i  s i tus  Anda  dan
mengambi l  t i ndakan .
 

4.  LONG-FORMED
CONTENT WRIT ING
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BECOME A CONTENT
MARKETER AT A
DIGITAL COMPANY

Memasuki tahun ke 3 perkuliahan, untuk
menjalani semester 5 mahasiswa Program
Vokasi diwajibkan untuk melakukan studi
kerja di Industri. studi kerja ini sendiri
bertujuan agar mahasiswa vokasi ketika
lulus   akan lebih siap menghadapi dunia
kerja.
 
Studi kerja sendiri merupakan proses
kegiatan belajar yang dilakukan langsung di
industri dengan melibatkan mahasiswa
untuk secara proaktif berinteraksi dengan
pekerja di industri serta merasakan atmosfir
bekerja secara profesional.  Kegiatan
didesain untuk memastikan peserta didik
dapat memiliki kompetensi sesuai dengan
kebutuhan pasar industri kerja. Kompetensi
yang terdiri dari aspek pengetahuan,
ketrampilan dan sikap, akan diasah,
dibongkar dan dikuatkan melalui proses
interaksi yang dinamis.
 
Saat ini penulis sedang melakukan studi
kerja di salah satu perusahaan berbasis
media sosial analisis, di daerah Kemang,
Jakarta Selatan. Posisi yang ditempati
penulis adalah Content Marketing.
Jobdesc yang dikerjakan oleh Content

Marketing antara lain; Membuat konten
untuk media sosial (Banner, Artikel, Video
untuk perayaan hari- hari tententu), dan
Me-manage website.
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W H A T  D O E S  A  C O N T E N T
M A R K E T I N G  I N T E R N  D O ?

 

3. Trends Monitoring 
 
Memonitoring social media seperti
Twitter, Facebook, Instagram, Youtube terkait
hashtag. Penggunaan hashtag masih efektif
dalam mengkomunikasikan suatu trend yang
ada di media sosial. 
 
Seorang Content Marketing akan lebih
mudah membaca trend dengan
memonitoring twitter karena terdapat kolom
trending topic. Setiap harinya kita akan
menemukan trend yang berbeda-beda di
masyarakat dan pembicaraan yang ada pun
beraneka ragam.

4. Mencari bahan gambar untuk membuat konten  
 
Konten membutuhkan gambar untuk memperkuat
konten tersebut. Untuk konten yang berisi ucapan,
penulis mencari dari hashtag lalu memilih postingan
dari akun yang memiliki love dan retweet

terbanyak. Beberapa postingan yang sudah didapat
lalu di-capture dan dibuat gif.
 
5. Les bahasa inggris
Persaingan yang ketat di dunia kerja mengharuskan
kita untuk dapat berbahasa Inggris dengan baik.
Dengan diadakannya les ini, diharapkan para
pekerja dapat mempraktekan di dunia kerja sehari-
hari. Content Marketing  di perusahaan  dituntut
untuk menulis konten menggunakan bahasa Inggris.
Semua konten yang ada menggunakan bahasa
Inggris.
 
 
 
 
 
 

 Briefing1.
 
Pengenalan mengenai proses kerja,
fasilitas kerja dan tim kerja. Proses kerja
seorang Content Marketing setiap
harinya harus melihat trends yang ada di
internet terkait dengan apa yang sedang
sering dibicarakan. Oleh karena itu,
kehadiran internet menjadi suatu wadah
bagi masyarakat untuk mendapatkan
informasi, pendidikan, maupun hiburan.

2. Meeting

 
Meeting dengan tim internal untuk
membicarakan mengenai aturan dalam
membuat konten yang baik seperti copy

characteristic dan article structures.
Dibahas juga penggunaan desain sehingga
suatu konten dapat menarik untuk dibaca.
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D E T A I L S

Selama penulis
melaksanakan Studi
Kerja, penulis banyak
menemukan insight yang
salah satunya adalah
pesatnya perkembangan
media sosial kini
dikarenakan kebiasaan
masyarakat yang intens
memegang smartphone

yang diakses dalam
kesehariannya. 
 
Seorang pengguna media
sosial merasa tidak
 up-to-date apabila
ketinggalan info terkini
mengenai akun media
sosial yang mereka miliki.
Kemudahan yang dimiliki,
pengguna media sosial
hanya dengan membeli
kuota internet lalu
mendapatkan berbagi
informasi terkini.

INSIGHTS Media sosial adalah sebuah media
online, yang didalamnya masing-
masing bisa berinteraksi, membagi
kegiatan kesaharian bahkan
berjualan. 
 
Media sosial yang umumnya
digunakan adalah seperti
Facebook, Twitter dan Instagram. 
Menurut McNaught et al, media
sosial adalah media online yang
memungkinkan bagi pengguna
untuk berpartisipasi, berbagi, dan
menciptakan isi.

SOCIAL MEDIA

Kini media sosial dimanfaatkan oleh
para Content Marketing untuk
mempublikasikan konten yang telah
mereka buat. 
 
Konten yang dibuat oleh Content

Marketing dapat berupa konten
yang memuat mengenai berita
terkini, tips, maupun layanan yang
ada pada perusahaan tempat
Content Marketing tersebut bekerja. 
 
 

SOCIAL MEDIA
FOR CONTENT
MARKETING
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MECHANISM & PROCESS OF WORK 

Content
 Marketing

Marketing
Partnership

Graphic
Design
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1.  Content Marketing
 
Content Marketing adalah usaha-usaha pemasaran yang dilakukan dengan cara
menyediakan konten yang bermanfaat dengan tujuan agar mereka mengenal
perusahaan. Tugas dari Content Marketing adalah menyiapkan konten yang terkait
dengan trend yang ada pada saat ini. Mempromosikan dan memberitahukan isu
yang sedang terjadi saat ini dengan perspektif dan data yang dimiliki oleh Content
Marketing. Data yang di dapat harus memiliki sumber yang terpercaya. Seorang
Content Marketing lalu mengolah data yang di dapat dan menyajikan suatu konten
dari perspektif perusahaan. Konsep dari Content Marketing adalah menyampaikan
apa yang ingin orang dengar. Apa yang konsumen mau, bukan apa yang ingin
brand sampaikan kepada konsumen.
 
2. Marketing Partnership
 
Marketing Partnership adalah orang menjalin hubungan dan kerjasama dengan
konsumen dan pelanggan. Selain itu Marketing Partnership melakukan usaha
pemasaran pada pelanggan yang dapat meningkatkan pertumbuhan jangka
panjang perusahaan dan kepuasan pelanggan. Untuk mencapai hubungan yang
diinginkan, maka diperlukan komunikasi dua arah yang dilakukan oleh seorang
Marketing Partnership dengan pihak yang diajak kerjasama.
 
3. Graphic Design 
 
Desain grafis atau rancang grafis adalah proses komunikasi menggunakan
elemen visual, seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk
menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Desain Grafis
merupakan orang yang bertanggung jawab atas rancangan grafis yang dibuat
pada konten agar sebuah tampilan tampak menarik, yang bisa diaplikasikan
dalam berbagai bentuk materi promosi yang berkaitan dengan produk dan
publik. Perancang Grafis bertugas untuk menyampaikan sebuah informasi yang
diinginkan oleh perusahaan dalam bentuk desain yang menarik.

MECHANISM & 
PROCESS OF WORK
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PROCESS OF WORK

 
 1. Brainstorming:
                        
Pada tahap ini, tim akan membuat editorial plan
yang berisi rencana konten yang akan
dipublikasikan seminggu kedepan. Dalam satu
minggu akan ada 4 konten yang disajikan yaitu:
Marketing  Tips, Company feature, Brand
Campaign, dan Social  Trends yang disajikan
dalam bentuk infografis. Lalu, membahas apa
yang harus dilakukan kepada empat konten
tersebut. Pada tahap ini juga seorang Content
Marketer memutuskan untuk mengolah data
apakah akan dibuat dalam bentuk artikel atau
hanya post gambar dan caption di media sosial
saja.
 
2.  Mengumpulkan Data
 
Tahap ini seorang Content Marketer mencari
data-data yang terkait dengan konten yang akan
dibahas. Data yang dikumpulkan harus memiliki
sumber yang terpercaya. Pada perusahaan yang
penulis tempati Content Marketing menyajikan
data dari tools yang dimiliki oleh perusahaan
sendiri. Dengan cara mencari keyword yang
terkait dengan topik untuk dilihat bagaimana
performance dan seberapa viral topik tersebut di
media sosial.
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3. Mengolah Data Menjadi Konten
 
Mengolah data dari konten yang telah
dikumpulan menjadi konten dengan bahasa dan
perspektif Content Marketing dan perusahaan.
Penggunaan gaya dan bahasa harus
menyesuaikan target audiens. Penulisan kalimat
harus membuat target audiens tertarik untuk
membaca konten yang telah dibuat.
 
4. Re-check
 
Pada tahap ini, Marketing Partnership akan
melakukan re-check tulisan dan grammar karna
konten dibuat dan disajikan dengan Bahasa
Inggris.
 
5. Membuat Desain
 
Tahap pembuatan gambar akan dilakukan oleh
Desain Grafis tetapi instruksi dan arahan dalam
pembuatan gambar akan di arahkan oleh tim
Content Marketing agar gambar sesuai dengan
konten yang sedang dibuat.
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 7. Posting di Media Sosial
 
Konten yang sudah siap akan di-post ke akun
media sosial perusahaan seperti Blog, Facebook,
Twitter, Instagram, dan LinkedIn.
 
8. Report Performance & Website Traffic
 
Pada minggu berikutnya akan dibuat report
untuk melihat performances dari konten yang
telah dipost dalam satu minggu. Report tersebut
juga bertujuan untuk melihat website traffic yaitu,
arah kunjungan pengguna internet untuk
mengunjungi situs kita dan apakah konten
menarik target audiens untuk mengunjungi situs
kita atau sebaliknya.
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OBSTACLES AND HOW
TO SOLVE THEM

Kreatif 

 
Setiap pekerjaan pasti selalu ada
hambatannya tidak terkecuali seorang
Content Marketer, berikut adalah hambatan
serta penyelesaian hambatan sebagai
Content Marketer:
 
1.

 
Sebagai Content Marketing dituntut untuk selalu
memiliki ide kreatif. Apabila tidak ada trend yang
sedang diminati masyarakat maka sulit untuk
Content  Marketing membuat suatu konten yang
menarik. Pembuatan konten yang dapat menarik
perhatian audiens sangat sulit karena setiap
orang memiliki persepsi yang berbeda-beda
dalam membaca suatu konten. Penulis harus
inovatif dalam melakukan berbagai pekerjaan
dan enjoy melaksanakan tugas yang diberikan
oleh tim.
 
Penyelesaian:
 
Kreatifitas dibutuhkan bagi kegiatan menulis
seorang Content Marketer, penulis harus melihat
dan mencari data dari sumber lainnya apabila
sulit menemukan ide kreatif. Sebagai Content
Marketing penulis juga membaca berbagai
macam artikel dari dunia pemasaran dan brand.
Hal tersebut dilakukan agar penulis
mendapatkan sudut pandang atau perspektif
baru.
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2. Deadline
 
Melaksanakan studi  kerja  di industri tentu
dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan tepat
dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh tim
Content Marketing. Dengan adanya deadline yang
diberikan maka penulis dituntut untuk
bertanggung jawab dan menyelesaikan
pekerjaan tepat waktu.
 
Penyelesaian:
 
Deadline dan target kerja justru menjadi hal yang
baik bagi pekerjaan serta memberikan manfaat
yang positif untuk perkembangan diri penulis.
Agar tidak terlalu stres dengan adanya target
dan deadline penulis berusaha agar selalu tepat
waktu dalam mengerjakan konten. Penulis harus
pintar membagi waktu dan mengatur waktu agar
tidak terlambat dalam mencari data dan
mengerjakan laporan yang diminta tim Content
Marketing.
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3.  Ketelitian
 
Dalam pembuatan konten diperlukan ketelitian
saat mencari data dan mengolahnya menjadi
suatu konten. Penulis dtuntut untuk teliti dan
fokus terhadap data yang sedang dicari.
Penulisan dan penggunaan gambar juga harus
sesuai dengan struktur yang telah ditentukan
pada saat melakukan meeting dengan tim
Content Marketing.
 
Bekerja dengan detail memang dibutuhkan
untuk mencapai hasil maksimal, dan pembuatan
konten menuntut sebuah kinerja yang detail dan
akurat.
 
Penyelesaian: 
 
Untuk melatih ketelitian penulis harus
memeriksa ulang pekerjaan yang sudah selesai.
Tidak ada salahnya memeriksa ulang pekerjaan
sebelum dipindahkan atau dikirim ke tim Content
Marketing lainnya. Ketelitian membutuhkan
fokus dalam bekerja, dan fokus hanya bisa
dicapai apabila ada ketenangan dan konsentrasi.
Membuat suasana yang rileks dan usahakan bila
suasana hati sedang bad mood, tunggu sampai
agak tenang lalu lakukan lagi pekerjaan seperti
biasa. 
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WRITING AN

ARTICLE 

 

Seperti yang disebutkan  sebelumnya, jobdesc yang

dilakukan termasuk menulis artikel, karena perusahaan

yang saat ini ditempati oleh penulis adala perusahaan

yang berurusan dengan segala hal terkait data dan

media sosial, artikel yang ditulis juga selalu hal-hal

seputar data dan media sosial. Kemudian artikel yang

ditulis selalu mencantumkan data yang didapatkan dari

platform perusahaan sendiri.

 

Berdasarakan pengalaman saat magang, seorang

Content Marketing harus memiliki kemampuan dalam

menulis suatu artikel. Gaya dan jenis bahasa merupakan

penentu sukses atau tidaknya tulisan tersebut. Gaya dan

jenis bahasa juga harus sesuai dengan target audiens

yang diinginkan. Bahasa yang digunakan harus jelas agar

pembaca langsung mengerti apa yang kita katakan.

Penulisan harus disusun berdasarkan pedoman yang

sudah ditentukan oleh divisi Marketing ditempat penulis

melaksanakan studi kerja.

 

Berikut ini adalah beberapa artikel yang dibuat penulis

sebagai Content Marketing Intern dan bagaimana

proses artikel  tersebut dibuat:
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TrendingTopic:

#Lagiviral
 

Ada yang lagi viral, nih! #lagiviral hari

ini menjadi trending topic nomor 7 di

media sosial Twitter Indonesia.

Sebanyak 21.4K tweets menyebut

hashtag “lagi viral” dalam cuitannya

dengan menampilkan video-video

lucu yang sedang hangat

diperbincangkan oleh pengguna

aplikasi burung biru tersebut.

 

Ada satu video lucu yang berkali-kali

di re-post oleh para pengguna twitter

disertai dengan hashtag “lagi viral”,

yaitu video berlatar tempat acara

penikahan, di mana ada dua ibu-ibu

mengenakan kebaya maroon dan tosca

tengah berkelahi. Perkelahian tersebut

terjadi diduga karena ke dua wanita

tersebut memperebutkan makanan

yang tersaji di prasmanan. Keduanya

beradu mulut dengan intonasi tinggi

dan saling mendorong. Terlihat dalam

video orang-orang di sekitar mereka

berusaha untuk melerai, namun tidak

digubris oleh kedua ibu-ibu tersebut.

Video ini pertama kali disebarkan oleh

pemilik akun bernama @hati2dimedsos

yang tweetnya berbunyi;

 “katanya tu  emak-emak paling galak kalo

naik motor. Kalian pasti belum liat emak-

emak rebutan makanan di kondangan? Seru

abis nih. Viralkan pertengkaran ini mak,

kami suka yang rebut-ribut" 

Cuitannya sudah di-retweet lebih dari

32,9k kali dan videonya sudah dilihat 1,3

juta kali oleh para pengguna Twitter.

 

Viralnya video ini akhirnya

mengundang banyak komentar jenaka

dari para natizen Twitter. Salah satunya

datang dari akun dengan nama

@soniaanggi, ia berkomentar; 

"Berangkat kondangan Make up 3 jam,

Milih baju 2 jam, Sasak rambut 1 jam, Di

jalan 1 jam (kalo ngga macet), nyampe

tempat kawinan, rebut rebutan rending.

Mantap, bu! Lanjutkan!”

Selain komentar di atas, banyak yang

mengatakan jika kejadian tersebut

malah terlihat seperti adegan di dalam

sinetron.
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SOCIAL MEDIA WEEK JAKARTA
2019

With Great
Influence,
Comes Great
Responsibility

Entering it’s 4th year, Social Media Week Jakarta comeback with
the theme “STORIES: with great influence, comes great
responsibility”. By this theme, SMWJ 2019 invites the audience to
increasing awareness and responsibility on spreading contents by
educating, directing and engendering positive vibes. SMWJ 2019
will take place over 5 days, starting from 11 September 2019 to 15
September 2019, and located at The Hall, Senayan City, Jakarta.
 
Social Media Week itself is a famous news platform and
international conference sharing insights about how social media
and technology changes people all around the world. As in
previous years, Social Media Week Jakarta 2019 will present
conferences and workshops that provide intensive and in-depth
training with experts. Various ideas and narratives around the
digital, creative and technological world will be presented by
more than 150 speakers.
 
A company focused on social media analytics, will be one of the
workshop speakers on the first day of SMWJ 2019 at 10.00 to
12.30. Sonar Platform will discuss about how to optimize business
strategies with AI and data-driven solutions/insight from your
social media strategies to operational customer service decisions
and help marketers to take the benefit of Artificial Intelligence’s
Advancement. To attend this workshop session, the audience
better be fast because the quota is limited, only for 30 people. 
 
For those who are interested in joining this event and want to get
new knowledge relating to digital and social media, 2019 SMWJ
tickets can be booked online through Tiket.com. For more
information about this SMWJ2019 event, you can directly visit the
Social Media Week Jakarta official website at smwjakarta.com or
Instagram @smwjakarta.
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The horror film industry in Indonesia is now growing, posters of
local horror films always adorn the walls of the cinema and is
almost always the most awaited movie by the audience. It’s no
secret that the Indonesian audience loves a thrill especially when
it’s horror-related. Even though the country itself does not really
celebrate the Halloween traditions, it is obvious that the horror
entertainment market really is the most promising. The revival of
local blockbuster horror films began with the film; Danur that
premiered back in 2017, which successfully broke the record as
the best-selling film in the history of the Indonesian film industry
and that now has 2 follow up movies. The film was based on a
novel written by Risa Sarasvati who is now also well known for her
popular horror YouTube show; Jurnal Risa. Danur seemed to have
opened the gate for Indonesian horror films to become
successful once again. This widely adapted interest quickly moved
to social as well, thanks to the Jurnal Risa series. Now, you can
find horror content or stories not only on YouTube, but also on
Instagram stories and Twitter.

S P E C I A L  H E L L O W E E N
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Speaking of which, with Twitter threads being the most viral form
of social media trends and issues, you may have heard of the viral
horror thread; KKN di Desa Penari (Community Service Program
at a dancer’s village). Yes, we roughly translated that title as it
sounds so much better and scarier in Bahasa Indonesia. 
 
This story first emerged as a common Twitter thread from the
user @simpleM81378523 and quickly became a trending topic.
The chilling story even spilled over onto other social media
platforms such as Instagram, YouTube and Facebook, even
comedian and writer Raditya Dika shared his thoughts on the
story on his YouTube channel. The thread has been retweeted
over 32.800 times to date and generated 79.5K likes from the
users of the blue bird application.
 
Because of the virality of this story, KKN di Desa Penari was made
into a novel and apparently is now being planned to be adapted
into the big screen. MD Pictures confirmed the production of the
movie of KKN di Desa Penari with a short and simple teaser.
Rumour has it that the movie will be released in 2020.
 
In addition to KKN di Desa Penari, here are a few Twitter horror
threads that has been discussed and pretty much went viral
amongst netizens, cue the screams!
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Harusnya Malam Itu Saya Pulang 

Ririn Jadi Pocong

Kerasukan Massal Resiko Membawa Perempuan Haid ke
Gunung  (Mass possession: The risk of bringing menstruating
women to the mountain)

(I Should’ve Come Home That Night) by @ryannuurfajry
 
This Netizen re-tells the story of an online taxi driver who drove a
woman who turned out to be...well, we’re not going to spoil the
spook for you but let’s just say, she wasn’t who he thought she
was. This thread received over 1,2K Retweets, and 3,3K Likes.
Check out the thread, but we don’t recommend reading it if you’re
in a cab right now. 
 

 (Ririn Turned Into a Corpse Ghost)
 
This regular ol’ Netizen shares a particularly horrific story of a
woman who turns into a local indonesian ghost legend; pocong
(corpse ghost) and all because of a jacket! Intrigued? So were we!
@arangga_aria received over 11K Retweets for his thread and an
even more spooktacular 16,3K Likes and about 1000 replies. 
 

 
This thread tells the story of a mass possession that occured due
to litter pad that was thrown carelessly to an open area of a local
Mountain. This story told by @yoit_sijelek generated 3.9K
retweets and 13.3K likes.
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Raditya Dika: The Scariest House in Jogja

Paranormal Experiences
is also a hot topic for content on Youtube. Here are a few videos
of local YouTubers sharing their paranormal experience:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
The first story came from one of the most famous Indonesian
writer and comedic personality, Raditya Dika. In his video entitled
"The Scariest House in Jogja" Raditya and his friend..let’s call him
“Mister” or at least that’s what Raditya called him on his video.  as
the owner of the house, Mister told the story of their terrifying
experience while living in that haunted house. The idea for this
video came about due to Raditya's experience of staying at
Mister's house back in 2006, Mister, who at that time was
studying at UGM (Gadjah Mada University), occupied his
grandparent's house, which had not been inhabited for 10 years,
and often experienced unexplainable scary events. Mister told
viewers about various strange things that often happened at the
house, starting from the glass door being knocked hard many
times when there was no one to be found. A closet that shook by
itself, to a point that he explained he saw a glimpse of a woman’s
face peering from the door vent.
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Nessie Judge’s Haunted

With the topic of horror peaking interests of most local netizens
and the 7.9M subcribers Raditya Dika has, it’s no wonder that the
hour long video went viral as it became the no 1 local trending
video YouTube with 6.6M views and 195K likes up until the 2nd
week of October...and it wasn’t even Halloween yet! 
 
The video entitled "The Scariest House in Jogja" was made and
posted into several parts and in the following parts, Raditya Dika
always bring new speakers and neighbors who experienced
similar frights within the cluster of Jogja horror houses. If you’re
looking for a story that is both “domestic” and frightening, go on
tell this one to your neighbors this Halloween, we dare you. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
University Segment Local horror lovers out there must already be
familiar with this Youtuber. Yes, she is Nessie Judge. This woman
is famous for her mystery and horror content. In the NEROR
segment, Nessie once discussed about the most haunted
campuses in Indonesia. Yup, you might want to skip a few night
classes after watching this segment especially this particularly
haunting story. It is about one of the most well-known
universities in Indonesia. Some of you probably
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The Onsu Family Terror:

already know about the legend that is "the red ghost at the
Teksas bridge". Based on what was said by several students who
had seen...things (we won’t get into details), the red figure was a
long-haired woman with a long red dress and scarf. She often
appears on the bridge that connects the Faculty of Engineering
and the Faculty of Cultural Sciences (formerly known as the
Literature faculty). Her figure is often seen around these
buildings. 
 
Sometimes, she appears at the Engineering faculty and
sometimes also appears around the Mosque near the Cultural
Science building. Some even swears that the figure appears in the
class disguised as a student attending lectures. We’re getting
shivers over here! That’s definitely all trick and no treat there.
This video itself has been watched over 3.5 million times. Legend
says that this haunting ghost still remains there and the truth
behind this story is still a mystery. Anyone thinking of a Halloween
costume? We’re just saying...
 

 
 
 
 
 
 
 
 
If you’re up to date with recent issues or just a rather excitable
horror enthusiast, you may have heard of the Onsu family.
Recently, some unpleasant news came from Ruben Onsu’s family.
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The family of the artist and owner of the famous culinary brand;
Geprek Bensu continue to receive mysterious terrors and
hauntings. On his YouTube channel, Ruben Onsu told practically
everyone on social about the horrifying terrors that often
disturbs him and his family. In the video, he mentioned himself
bleeding even though there were no injuries on his body. 
 
He also saw a large, black figure entering his daughter's room.
Not to mention, his wife, Sarwendah also had an rather
frightening experienced. She swore that Ruben's figure was
already at home, doing his usual habits and activities, when in
fact her husband was actually still filming. 
 
Ruben said
that the terror also visited his younger brother, Jordi Onsu. Ruben
Onsu is still traumatized by the repeated horrors that happen
every day at around the same time, from 2am to 4am.
 
 Is it safe to say that Indonesia actually has a horror fetish? well,
we can definitely ensure that you will feel the spooky Halloween
vibes with these stories. Find out what other viral issues and
threads that are circulating on social or even within your industry
with a customized demo of Sonar Analytics, if not we're TERRIFIED
you will be left out!
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On our previous article we have discussed all about micro-
influencers. This time we thought we would share a little
more about the subject in hand. As you probably already
know by now, Micro Influencers are those who have a
more segmented base of followers or audience, along with
a more specific interest that shows through their post and
niche group.
 
According to Markerly, Micro-Influencers have been
proven to push or produce high-quality word of mouth.
Considering that most Micro-Influencers are more likely to
manage their own social media assets or accounts, they
usually give off a more personal feel when communicating
or reaching out their followers and when you reach out to
them as a brand with a project offer, also when you are
establishing a working partnership with them. 
 
Speaking of a working partnership, we took the liberty in
listing just a few Micro-Influencers with a number of
followers below 10K within their respected categories that
you may want to consider reaching out to!
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Why below 10K you may ask? With the ever increasing
number of the social influencers population and based on
expert opinions, Micro-Influencers have proven themselves
more affective in generating word of mouth along with
peer to peer influence, which means they are more than
likely to increase your chances in persuading or even
educating your targeted audience of your brand, product
or services. Which is why we think, working with a group of
micro influencers with less followers would give a more
authentic and personal touch to your campaign and
promotion activities on social. 
 
Who says you have to always go big or go home? slow
and steady wins the race too! especially if you have the
right influencer with relevant interests, posts, and
audience segment by your side.. don't worry! we can help
you with that! Sonar Influncer will help you with your
Influencer Marketing needs, especially when you're trying
to figure out which influencers to approach that will best
represent your brand, product, and industry. With
thousands of influencers strategically categorized by
interests and respective niche, we're sure we can match
you up with your perfect influencer and save more time
and resources in the process.
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Social Media Week Jakarta

2019

 
1.

 
Penulis diminta untuk membuat
artikel sederhana tentang
diadakannya acara tahunan
Social Media Week Jakarta

2019. Di event ini perusahaan
yang ditempati penulis menjadi
salah satu pembicara di sesi
workshop Social Media Week

Jakarta 2019.

 
Hal pertama yang dilakukan
sebelum menulis artikel, penulis
harus me-research beberapa hal
terlebih dahulu, seperti apa itu
Social Media Jakarta Week

2019, tema apa yang diangkat
oleh Social Media Week

Jakarta untuk tahun ini, tujuan
Social Media Jakarta Week

2019 membawa tema tersebut,
kapan itu diadakan dan di mana,
kemudian mencari tahu apa yang
akan dibahas oleh perusahaan di
sesi workshop.
 
 

H O W  I
W R O T E  M Y
A R T I C L E

2. #Lagiviral 
 
Kemudian artikel selanjutnya
penulis diminta untuk membuat
satu artikel terkait hashtag yang
sedang viral dan menjadi
trending topic di aplikasi Twitter.
Hashtag yang dimaksud adalah
#lagiviral sebelum membuat
tulisan, mentor yang mengawasi
penulis mengatakan jika penulis
harus terlebih dahulu mencari
tahu mengapa hashtag #lagiviral
bisa menjadi trending topic di
Twitter,   apa di balik hashtag

tersebut sehingga orang-orang
membicarakan hashtag tersebut
di tweet mereka.
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3. Halloween 2019
 
Artikel selanjutnya adalah artikel yang
dimuat di website spesial hari
Halloween. Artikel ini membahas
tentang cerita-cerita seram lokal
yang dibagikan di 2 saluran media
sosial seperti YouTube dan Twitter.
Untuk menulis artikel ini penulis
terlebih dahulu mencari cerita-cerita
apa saja yang yang banyak
dibicarakan di dua saluran tersebut.
Penulis harus menonton dan
membaca thread-thread yang ada
agar mengetahui detail cerita yang
dibagikan pengguna Twitter dan
YouTube untuk nantinya di tulis ulang
secara singkat di artikel edisi
halloween tersebut.

4. Micro Influencers
 
Artikel selanjutnya adalah tentang
Micro Influencers. Untuk membuat
artikel ini penulis membutuhkan
penggunaan platform untuk mencari
siapa saja Micro Influencers. Pada
platform yang dimiliki oleh perusahaan
ini, para influencers sudah dipilah
menjadi beberapa kategori seperti
beauty, travel, f&b, automotive,
photography, education dan masih
banyak lagi. Dan juga influencers

diurutkan dari yang paling banyak
engagement-nya, followers-nya dan
likes-nya, hal tersebut memudahkan
penulis untuk mencari tahu siapa-siapa
saja influencers yang bisa disebut
sebagai Micro Influencers, dan
menjadikannya sebagai bahan untuk
menulis artikel mengenai Micro

Influencers ini.
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CONCLUSION

Dalam dunia Content Marketing, gagasan

atau ide dapat sangat mempengaruhi suatu

konten yang dipublikasikan. Seorang

Content Marketing dituntut untuk selalu

memahami trend di masyarakat yang selalu

berubah-ubah. Pentingnya mengamati suatu

tren adalah agar konten yang disajikan

merupakan konten yang segar dan menarik

minat baca dari target audiens.

 

Pengetahuan seorang Content Marketer pun

diuji untuk selalu berkembang dan

memandang suatu permasalahan bukan

hanya dari satu sisi. Seorang Content

Marketer harus detil dan memastikan bahwa

konten yang dipublikasikannya tidak akan

menjatuhkan pihak lainnya. Konten yang

dibuat harus dipastikan di terima dengan

baik oleh khalayak luas dan memberikan

komentar positif terkait konten yang

dipublikasikan.
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Scan Me!
 
 
 
 
 
 
 
 

Diandra Vatima Azzahra
 
 



"Content
Marketing is

like a first date.
If all you do is

talk abot
yourself, there

won't be a
second date."


