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“Social Media is changing the way we

communicate and the way we are

perceived, both positively and

negatively. Every time you post a

photo or update your status, you are

contributing you own digital

foodprint and personal brand".

Amy Jo Martin



 
    Perkembangan Media Sosial semakin memudahkan seseorang dalam
melakukan banyak hal, begitu juga pada bidang komunikasi pemasaran
digital, Dengan konsep pemasaran digital yang baru, perusahaan mencoba
menyampaikan visi dan misi perusahaan mereka melalui media sosial yang
saat ini banyak digunakan oleh semua kalangan masyarakat.
Besarnya pengguna media sosial yang terus meningkat adalah sebuah
potensi sebuah perusahaan dalam memasarkannya melalui media baru
tersebut. Bagi pemilik perusahaan ataupun manager marketing tentu sudah
membaca peluang besar ini. Strategi promosi pemasaran online yang
dilakukan perusahaan untuk membangun merek serta membangun
keterlibatan konsumen dengan merek.
     Perusahaan yang memiliki website dan sosial media, selain digunakan
untuk memasarkan produknya, memberikan informasi-informasi, juga
digunakan untuk menjalin kedekatan dengan konsumennya. Untuk selalu
terhubung dengan konsumen dan selalu memberikan informasi-informasi
dari perusahaan, di butuhkan seorang social media specialist. Pada digital
agency, social media specialist juga biasa disebut dengan content writer
dan content specialist. Content writer memiliki fungsi yang sama dengan
seorang content specialist. Content Specialist atau Content Writer
merupakan seseorang yang bekerja untuk memberikan tulisan-tulisan yang
baik dan mudah dimengerti oleh pembacanya. Content Specialist atau
Content Writer merupakan bagian penting pada sebuah perusahaan
advertising agency, termasuk digital agency.
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Masyarakat modern saat ini hampir tidak mungkin
tidak terkena paparan media dan internet. Penggunaan
internet di Indonesia selalu meningkat setiap tahun.
Organisasi nirlaba yaitu Asosiasi Penyelenggara Jasa
Internet Indonesia menyatakan hasil survei yang
dilakukan organisasi tersebut,  bahwa pengguna 
internet   Indonesia mencapai   51, 8% (132,7  juta orang)
dari   256,2 juta orang penduduk Indonesia. Penduduk
Indonesia mengakses internet lebih banyak melalui
perangkat gadget sebesar 47, 6 %, dengan tingkat
kepuasan pada skala ‘sangat puas’ sebesar 71,1%
mengakses internet melalui perangkat mobile, serta
25,3 % alasan utama terbesar mengakses internet
adalah  up date informasi (APJII, 2016).

Disadari atau tidak, media dengan segala kontennya hadir
menjadi bagian hidup manusia. Seiring dengan perkembangan
jaman, kehadiran media makin beragam dan berkembang.
Awalnya komunikasi dalam media berjalan hanya searah, dalam
arti penikmat media hanya bisa menikmati konten yang
disajikan sumber media. Namun seiring perkembangan jaman,
orang awam sebagai penikmat media tidak lagi hanya bisa
menikmati konten dari media yang terpapar padanya, namun
sudah bisa ikut serta mengisi konten di media tersebut. Muncul
dan berkembangnya internet membawa cara komunikasi baru di
masyarakat. Media Sosial hadir dan merubah paradigma
berkomunikasi di masyarakat saat ini.
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M E N G E N A L  E R A
D I G I T A L
 

Keberadaan Media Sosial di era digital pada saat ini mempunyai
dampak yang sangat besar untuk membentuk citra merek suatu
perusahaan namun sosial media juga mempunyai dampak
negative bagi perusahaan karena dengan semakin
berkembangnya dunia digital sosial media juga bisa memberikan
dampak positive maupun negative.

Seiring dengan perkembangan zaman, kini komunikasi
pemasaran lebih dikenal dengan komunikasi pemasaran
terpadu, yang artinya suatu konsep perencanaan komunikasi
pemasaran yang mengakui nilai tambah dari suatu rencana
komprehensif yang mengevaluasi peran strategis dari berbagai
disiplin komunikasi misalnya, iklan media cetak-elektronik,
respon langsung, promosi penjualan, dan hubungan
masyarakat guna memberikan kejelasan, konsistensi serta
dampak komunikasi yang maksimal (Ryan, Damian, 2005:17).

3



CHAPTER TWO
DIGITAL
MARKETING
COMMUNICATION
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MARKETING

COMMUNICATION

 

H u b u n g a n  a n t a r a  p e ma s a r a n  d e n g a n  k o mu n i k a s i
me r u p a k a n  h u b u n g a n  y a n g  e r a t .  K o mu n i k a s i
me r u p a k a n  p r o s e s  p e n y a mp a i a n  s i mb o l - s i mb o l  y a n g
d i a r t i k a n  s a ma  a n t a r a  i n d i v i d u  d e n g a n  i n d i v i d u ,
i n d i v i d u  d e n g a n  k e l o mp o k ,  k e l o mp o k  d e n g a n
k e l o mp o k  d a n  k e l o mp o k  d a n  k e l o mp o k  p a d a  ma s s a
( K e n n e d y ,  J o h n  E ,  2 0 0 9 : 4 ) .
 
K o mu n i k a s i  p e ma s a r a n  me r u p a k a n  a s p e k  d a l a m
k e s e l u r u h a n  mi s i  p e ma s a r a n  s e r t a  p e n e n t u  d a r i
s u k s e s n y a  s e b u a h  p e ma s a r a n .  K o mu n i k a s i  d a n
p e ma s a r a n  me r u p a k a n  h a l  y a n g  t i d a k  d a p a t
d i p i s a h k a n  s a t u  s a ma  l a i n .
 
K o mu n i k a s i  p e ma s a r a n  a d a l a h  s a ma  d i  ma n a
p e r u s a h a a n  b e r u s a h a  me n g i n f o r ma s i k a n ,  me mb u j u k
d a n  me n g i n g a t k a n  k o n s u me n  s e c a r a  l a n g s u n g
ma u p u n  t i d a k  l a n g s u n g  t e n t a n g  p r o d u k  d a n  me r e k
y a n g  d i j u a l .  K o mu n i k a s i  p e ma s a r a n  “ s u a r a ”
p e r u s a h a a n  d a n  me r e k n y a  s e r t a  me r u p a k a n  s a r a n a
d i ma n a  p e r u s a h a a n  d a p a t  me mb u a t  d i a l o g  d a n
me mb a n g u n  h u b u n g a n  d e n g a n  k o n s u me n    ( S h i mp ,
T e r r e n c e ,  2 0 0 3 : 4 5 ) .
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Menurut  Kotler  dan Amstrong bauran
pemasaran terdiri  dari  semua hal  yang dapat
dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi
permintaan produknya.  Menurut  Belch dan
Belch   (Belch,  George A & Micheael  A Belch,
2012:8)  disebutkan bahwa komunikasi
pemasaran terpadu merupakan aktivitas
pemasaran yang dilakukan secara terus
menerus dengan tujuan untuk mencapai
suatu sinergi  dengan mengintegrasikan
aktivitas  komunikasi  perusahaan yang
dulunya dilakukan oleh berbagai  macam
divisi  berbeda seperti  advertising,  sales
promotions,  public  relations (PR),  direct
marketing,  events,  trade shows,  dan
interactive  communications.  Bauran promosi
komunikasi  terdiri  dari  8  hal  namun yang
dipakai  di  dalam Perusahaan ini  adalah:

1
Advertising

 setiap bentuk presentasi non-personal

yang dibayar dan mempromosikan ide,

barang barang, atau jasa oleh sponsor

yang beridentitas.

2
Events and experiences

 

 

 

aktivitas dan program yang disponsori

oleh perusahaan dan dirancang untuk

menciptakan hubungan interaktif sehari-

hari atau dengan merek khusus tertentu.
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4
Direct Marketing

 penggunaan email, telepon, fax, surat, atau

internet untuk mengkomunikasikan secara

langsung untuk memperoleh respon atau

berupa dialog dengan konsumen potensial

dan pelanggan spesifik

5
Interactive marketing

aktivitas online dan program yang didisain untuk

menjaga konsumen dan secara langsung atau

tidak langsung meningkatkan kesadaran,

meningkatkan citra perusahaan, atau penjualan

produk maupun pelayanan.

6
Personal Selling

interaksi muka dengan muka, dengan satu

atau lebih pelanggan prospektif dalam

rangka memperoleh atau melakukan

presentasi menganggapi pertanyaan dan

memperoleh pesanan atau order pembelian.

3
Public Relations and Publicity

 

 

 

berbagai variasi program yang dirancang

untuk mempromosikan atau melindungi citra

perusahaan atau produk tertentu mereka.
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MEMAHAM I  L E B I H  DA LAM

MARKE T I NG

COMMUN I CA T I ON

Dig ita l  market ing dapat  d idef in is ikan sebaga i  keg iatan

pemasaran termasuk brand ing yang menggunakan berbaga i

media  berbas is  web sepert i  b log ,  web s i te ,  e-mai l ,  ataupun

je jar ing soc ia l  la innya .  Da lam pemasaran d ig i ta l  sebuah

perusahaan ,  a lat  yang dapat  mengefekt i fkan k iner ja

pemasaran ada lah dengan menggunakan webs ite  dan soc ia l

media .  Dengan a lat  tersebut  para  pemasar  b isa  leb ih

menjangkau pemasarannya ke se luruh be lahan dun ia  dengan

mudah,  tanpa harus  menggunakan media  convent iona l ,  ya i tu

media  yang leb ih  menganda lkan pemasaran off l ine  sepert i

door  to  door ,  penyebaran market ing k i t

(brosur ,  leafet  dan poster) ,  b i l lboard ,  ik lan  media  cetak

sepert i  (Koran ,  maja lah ,  d l l )  te lemarket ing lewat  te lpon .

Seh ingga membutuhkan leb ih  besar  usaha untuk menjangkau

pasar  yang beg itu  besar  (Agusr i janto ,  2008:23) .

 

Satu ha l  yang past i :  pe langgan sa l ing ber interaks i  secara

on l ine .  Mereka membicarakan tentang industr i  dar i

perusahaan ,  pesa ing perusahaan ,  perusahaan ,  merek

perusahaan ,  dan top ik  la in  yang re levan dengan apa yang

perusahaan lakukan .

 

Pembicaraan yang sedang ter jad i ,  ter lepas dar i  apakah

perusahaan memi l ih  untuk ter l ibat  atau t idak .  Tentunya leb ih

ba ik  untuk menyadar i  apa yang sedang ter jad i  d i  dun ia  luar

atau apa yang kha layak ing inkan ,  dengan cara  mendengarkan ,

mel ibatkan ,  dan mendorong hubungan dengan kha layak .

Ter lepas dar i  i tu ,  ber ikut  beberapa manfaat  potens ia l  dar i

keter l ibatan dengan pe langgan mela lu i  pemasaran

d ig i ta l /media  sos ia l : 8



1
Stay Informed

Pemasar tahu apa yang benar-benar
dipikirkan pelanggan. Mendapat wawasan
berharga tentang persepsi mereka terhadap
produk, layanan, merek, industri dan
pembahasan yang lebih diminati. Pelanggan
adalah kunci pemasaran digital yang efektif
dan dengan terlibat oleh pelanggan di social
media perusahaan dapat menyebarkan
informasi, tanpa mengganggunya.

2
Raise Your Profile

dapat membuat profil perusahaan pada
media sosial tampak menarik dan
responsif, sehingga dapat membangun
reputasi perusahaan sebagai perusahaan
yang berwibawa dan dapat membantu
dengan keahlian dibidangnya.

3
Level the Playing Field

dapat memperluas jangkauan dengan
kelompok fokus, survei riset pasar, dan
metode offline lainnya untuk mengukur
kepekaan konsumen. Sekarang, setiap
perusahaan dapat membenamkan diri di
jejaring sosial untuk menemukan apa yang
konsumen sedang hangat bicarakan dan
mengetahui bagaimana perasaan mereka
tanpa pengeluaran finansial.

4
Influence the Influencer

kebanyakan orang yang paling aktif
dikalangan media social, akan menjadi
elemen target pasar yang dapat
diklasifikasikan sebagai influencer
(orang yang dapat mempengaruhi).
Dengan ini orang yang dapat
mempengaruhi oranglain (influrncer)
sangat penting untuk peningkatan
brand awareness suatu perusahaan,
maka dari itu perusahaan harus mampu
melibatkan influencer ke dalam
perusahaan dalam mempromosikan
brand.

5
Nurture Brand Advocacy

dengan melibatkan konsumen yang telah
memiliki sikap positif terhadap brand
perusahaan, konsumen dengan mudah
mempengaruhi teman dalam social
medianya untuk merekomendasi -kan brand
yang ia gunakan. Seperti halnya testimony
terhadap sebuah brand yang dipublikasikan,
haslinya akan banyak yang tahu keberadaan
brand tersebut (Ryan, Damian, 2014: 155-
156).
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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 dengan bisnis tersebut. Account Executive  ini tugasnya tentu
menangani klien, mulai dari membuat perencanaan dan brainstorming,
serta meeting untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh klien.
 

Account Executive
 

Berperan untuk memberikan brief dari klien yang disampaikan
lewat Account Executive. Strategis juga berkewajiban untuk
melakukan riset terhadap brand yang akan dihandle. Strategis
akan melakukan competitor analysis sebelum menyusun strategist
terhadap brand yang akan ditangani. Hal ini dilakukan agar dapat
mengetahui target audience dari brand tersebut   dan strategi
wajib menentukan online activity dan offline activity yang akan
dilakukan.

Strategist
 

Merancang konten setiap harinya yang akan di posting di media
sosial dan mengelola media sosial sebuah brand

Content Specialist
 

Design atau visual berperan untuk mengimplementasikan content
yang sudah dibuat oleh tim content. Apabila tim visual dapat
mengimplementasi-kannya dengan baik maka akan menjadi
sesuatu yang menarik untuk para target audience.

Design atau Visual
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Social Media Content Specialist

CHAPTER 3



Berdasarkan istilah advertising, Copy writing diambil dari
kata copy, (Sandra dkk, 2011:473). Copy adalah teks dari
suatu iklan atau kata-kata yang diucapkan orang dalam
iklan. Jadi dapat diartikan, copywriting adalah proses/cara
untuk menciptakan teks iklan tersebut.
 
Menurut ahli, Frank Jefkins dalam bukunya menjelaskan
bahwa “copywriting adalah seni penulisan pesan penjualan
yang paling persuasif dan kuat yang di latarbelakangi
kewirausahaan (salesmanship) melalui media.
 
Mereka yang disebut copywriter/content writer/content
specialist biasanya punya dasar dari bidang sastra dan
bahasa. Seorang copywriter/content writer/content specialist
harus memiliki kemampuan untuk mengelola kata-kata
menjadi sebuah kalimat yang padat dan tidak terlalu
panjang, tetapi meninggalkan kesan di benak para
pembacanya. copywriting/ content writer/content specialist
dapat dimanfaatkan untuk menentukan kalimat yang tepat
saat Public Relation Officer hendak mengkampanyekan
sesuatu lewat social media. Content specialist sangat berguna
untuk merancang kalimat yang paling baik untuk
digunakan. Menurut penulis, khusus untuk social media
seperti twitter, Content specialist amat penting untuk
diterapkan. Karena twitter hanya menyediakan seratus
empat puluh karakter, Content specialist turut membantu
memudahkan kampanye Public Relations dalam sebuah
kalimat padat yang berkualitas. 
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Masih menurut Agustrijanto dalam buku ”Copywriting; Seni
Mengasah Kreativitas dan Memahami Bahasa, ia mengutip
pengertian Copywriting dari Frank Jefkins bahwa
Copywriting adalah seni penulisan pesan penjualan yang
paling persuasif dan kuat, yang dilatarbelakangi oleh
kewiraniagaan melalui media cetak. Pengertian lain dalam
buku Agustrijanto tersebut adalah bahwa Copywriting
merupakan tulisan dengan ragam gaya dan pendekatan
yang dihasilkan dengan cara kerja keras melalui
perencanaan dan kerjasama dengan klien, staf legal,
account executive, peneliti, dan juga direktur seni.
 
Jika content specialist hendak dilakukan melalui media
sosial online seperti twitter misalnya, ada baiknya sebelum
memulai, kita mencari topik yang sedang populer saat itu.
Contohnya saat ini yang sedang populer adalah topik
tentang ipad 3 yang kabarnya akan segera dirilis oleh Apple.
Content specialist dapat memanfaatkan momen ini dengan
menyusun content specialist yang berhubungan atau
menyinggung persoalan hadirnya generasi ketiga dari
produk tablet milik Apple tersebut. Hal ini akan
mengundang perhatian banyak orang bukan hanya dari
topik tentang produk tablet itu, tetapi juga oleh penyusunan
kalimat yang menarik. Secara singkat dalam buku ”Jurus
Sakti Copywriting di Twitter, Facebook, dan Blog”,
disebutkan bahwa Content specialist merupakan teknik
memilih kata-kata untuk mempromosikan seseorang, ide/
gagasan yang dimiliki, perusahaan, produk, jasa, dan
lainnya supaya orang yang membaca tulisan copywriting
mau membeli atau setuju untuk melakukan sesuatu yang
kita minta (Jurus Sakti Copywriting di Twitter, Facebook, dan
Blog, 2011:1).
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Dalam pesan copywriting/ content specialist,
terdapat beberapa karakteristik dasar,
meliputi :

01 Copy iklan harus bersifat menjual,
meskipun sebuah iklan hanya
bertujuan mengingatkan saja.

02 Rahasia keberhasilan iklan
adalah pengulangan (repetition)

03 Pesan iklan harus memanfaatkan
secara maksimal kata-kata dan
menyampaikannya dengan segera.

04 Setiap kata yang digunakan
harus mudah dipahami dan
familiar di dalam diri
konsumen.

05 Pergunakan kata-kata singkat dan
paragraf pendek.
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TUGAS DAN KEWAJIBAN
COPY WRITER/CONTENT

SPECIALIST

    Sebagai bagian dari team kreatif, dia bersama
partnernya yaitu Art director harus sama-sama bisa men-
terjemahkan brief dari bagian Account / Client Service yang
isinya biasanya informasi tentang produk atau jasa yang
hendak diIklankan, strategi dan jalan yang hendak
disampaikan pada public. Tentu saja brief yang lengkap
mencantumkan segala informasi tentang produk/jasa itu,
apa yang dilakukan oleh kompotiter dalam bidang yang
sama dan apa yang telah dilakukan juga oleh si
produk/jasa itu selama ini dan lain-lain lagi. Lalu, bersama
Art Director menemukan “IDE BESAR” apa yang akan
dikemukakan dalam kampanye iklan tersebut. Setelah
menemukan ide besar apa yang akan ditampilakan,
barulah Copywriter menyusun naskah yang nantinya akan
dieksekusi menjadi bentuk visual maupun audio oleh Art
Director.  
 
       Tugas seorang content specialist bukan hanya mengolah
kata melainkan yang terpenting adalah berperan dalam
membuat konsep dan mengeluarkan ide. Sifat content
specialist pun flexsible dan adaptif, mereka mampu
menyesuaikan gaya bahasa yang hendak digunakan, tentu
gaya bahasa untuk media cetak dan media elektronik
berbeda.
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MENULIS
UNTUK DIGITAL CONTENT

Pengunjung tidak membaca, mereka men-scan.

        Menurut Shaw Mark dalam buku Copywriter: Successful Writing
for Design, Advertising and Marketing, Website merupakan sebuah

media yang saat ini menjadi sangat powerful, terutama bagi m-
commerce (mobile commerce) yang semakin banyak bermunculan.

Dan sebagai seorang copywriter, konten yang dibuat harus

informatif, jelas, dan menarik. Para content specialist biasanya

berpengaruh besar terhadap penyusunan plan dan membangun

sebuah website, karena konten yang dibuat harus berhubungan

dengan baik sehingga para pengunjung website dapat

mengarahkan ke berbagai jalan yang mereka pilih. Internet

menawarkan peluang besar dalam hal kreatifitas, tapi internet

bukan merupakan tempat dimana content specialist bisa

berlebihan dengan tulisannya. Content specialist butuh kontrol

lebih karena digital environment dapat menjadi lebih tidak

terstruktur jika dibandingkan dengan print (Shaw, Mark,
2012:199).

 

Beberapa hal yang perlu diingat tentang menulis untuk digital

konten adalah sebagai berikut  (Shaw, Mark, 2012:200):

 

1.

Orang-orang yang berkunjung ke situs website akan lebih

memilih untuk membaca headline, membuka paragraph, dan

badan tulis secara berurutan, mereka akan mencari kata kunci

dalam tulisan yang dibuat. Dalam penulisan di sebuah situs,

penggunaan kata harus digunakan dengan singkat, menarik, dan

energetic yang memrepresentasi-kan tulisanmu sebagai tulisan

singkat dengan informasi yang berkualitas.
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2. Copywriter/Content Specialist adalah “tour guide” dalam
sebuah situs.
 
Dalam menulis konten untuk sebuah digital platform,
seorang content specialist harus mampu menarik perhatian
audiens selama mungkin sebelum mereka mencari situs
lainnya. Untuk mendapatkan hal ini tergantung dari apa
yang audiens inginkan (ekspektasi audiens) dan apa yang
kamu rasa akan bekerja dengan baik. Apapun pendekatan
yang diambil, pastikan harus selalu konsisten dengan apa
yang ditulis pada sebuah situs. 
 
Memberikan pilihan-pilihan kepada pengunjung situs, dan
cara membuat dan mempresentasikan garis antara
bagian-bagian dan halaman-halaman pada situs
merupakan salah satu elemen terpenting dalam content
yang dibuat. Pada digital environment, seorang content
specialist bertanggung jawab untuk memprioritaskan
informasi kunci dan mengemudikan arus dari “cerita”, tapi
memiliki kontrol yang kecil mengenai langkah apa yang
pengunjung akan putuskan untuk mengaksesnya.
 
Selain itu, harus pastikan bahwa link yang benar berada di
tempat dimasing-masing titik dari situs yang dimana
pengunjung mungkin memutuskan untuk mengambil
simpangan. Berikan pengguna kontrol penuh tentang
bagaimana konten diakses dan digunakan, dan antisipasi
kebutuhan mereka sejauh mungkin, sehingga kamu bisa
mengarahkan mereka ke tempat yang inginkan mereka
untuk singgah.
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DIGITAL CONTENT
SPECIALIST

         Digital Content pada umumnya adalah sebagai divisi
atau tim yang kemungkinan dikerjakan oleh individu yang
bertugas untuk membuat sebuah content untuk
perusahaan atau sebuah brand yang ingin meningkatkan
engagement mereka terkait pemasaran melalui teknologi
digital seperti social media. Tugas utama dari Digital
Content untuk membangun dan meningkatkan identitas
branding serta memenuhi kebutuhan perusahaan
tersebut melalui tulisan dan memelihara kredibilitas dan
kepercayaan dari pelanggan. 
 
        Digital Content ini akan merancang sebuah content
sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau brand
tersebut. Digital Content akan bekerja dengan baik pada
unit bisnis perusahaan untuk mendapatkan pemahaman
yang jelas dari berbagai sudut pandang dan analisa. Dalam
merancang sebuah content, hal terpenting yang harus
diperhatikan adalah kita harus bisa memahami brief dari
klien dan mengetahui siapa target audiencenya supaya
content yang dibuat berhubungan dengan kebutuhan
perusahaan atau brand tersebut. Jika terjadi keluhan yang
diarahkan pelanggan ke laman sosial media brand atau
berita miring yang beredar perlu secepatnya direspon dan
ditanggapi dan diklarifikasi.
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CONTENT SPECIALIST

          Divisi Content di harapkan dalam management, agar
dapat memahami brief yang di terima dari klien dengan
membuat content berupa activity online ( campaign,
giveaway dll )  untuk meningkatkan engagement mereka di
media sosial. Sebagai content juga diwajibkan membuat
monthly report, activity report, content per minggu dan
melakukan live report jika ada kegiatan berupa event. 
Content juga bekerja sama dengan divisi lainnya seperti
account executive, graphic designer, strategist dll. Content
juga akan meminta bantuan kepada tim graphic desaigner
untuk dibuatkan visual sesuai dengan editorial plan yang
dibuat oleh seorang content supaya bisa di posting ke
social media sesuai dengan waktu posting yang sudah di
tentukan.
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ALUR KERJA 
CONTENT SPECIALIST

     Tahapan alur kerja seorang Content dalam melakukan/
menetapkan sebuah Content adalah:
 
1.      Melakukan Riset
      Melakukan riset melalui internet dan majalah untuk
membuat konten di Instagram dan Facebook yang akan di
posting di akun media sosial dari brand atau perusahaan
tersebut sesuai dengan target audiencenya. Riset juga
dilakukan dengan cara membuat brand analysis yang
berisikan tentang analisis dari content specialist/copy
writer terhadap brand klien seperti assets review yang
berisikan asset social media apa saja yang sudah
digunakan atau dimiliki oleh brand tersebut dan apakah
sudah digunakan dari masing-masing social medianya.
Kemudian, online activity atau konten apa saja yang sudah
pernah dilakukan dan bagaimana responnya dari para
target audiencenya. Lalu, content specialist/copy writer juga
melakukan riset terhadap kompetitor dari brand klien,
yang dilakukan yaitu sama seperti yang content
specialist/copy writer lakukan terhadap brand klien supaya
kita bisa menemukan apa perbedaannya. Riset dilakukan
bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara brand-
brand lainnya mempertahankan engagement mereka dan 
membuat campaign yang berbeda dengan brand-brand
lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan brand
awareness terhadap konsumen. 
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        Contoh riset yang dilakukan oleh penulis untuk

mengetahui target audience, objective dan

content pillar yang berisikan  asset social media:
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2. Mempelajari brief/arahan dari klien
    Mempelajari dan memahami brief dari klien
adalah bagian yang sangat penting karena ini akan
menjadi salah satu acuan strategi content untuk
mempertahankan   social media sesuai dengan
target audience dari brand klien.
 
3. Membuat Editorial Plan 
    Setelah melakukan beberapa riset, sebagai
seorang content writer/copy writer harus membuat
Editorial Plan setiap per-bulannya. Editorial Plan
dibuat sesuai dengan arahan brief yang didapat.
Seperti membuat caption, membuat online activity
berupa giveaway, campaign dan membuat content
berupa tips, trivia, quote, greeting semenarik
mungkin yang bertujuan untuk meningkatkan
engagement dari target audience dari brand
tersebut.
 
Berikut jenis-jenis konten yaitu:

Tips

Trivia

Quotes

Greetings

Product
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-Tips
   Content Tips adalah konten informatif yang berisikan
tips-tips tentang bagaimana cara penggunaan, tips
mencegah sesuatu hal yang tidak terduga , dan lainnya.
Konten ini ditujukan untuk memberitahu kepada target
audience agar audience merasa mendapatkan informasi
dari adanya konten tersebut.
 

-Trivia
Content Trivia adalah konten yang berisikan tentang
tebak-tebakan, kuiz, Tanya jawab dan sebagainya.
Content trivia ini bertujuan untuk menarik perhatian
para audience untuk menjawab di kolom comment
karena dengan begitu, engagement akan naik. 
        
-Quotes
Content Quotes berisikan tentang kutipan-kutipan yang
bertujuan untuk mengajak semua orang untuk tetap
menjadi dirinya sendiri ataupun memotivasi. 
 

-Greetings
Content greeting adalah konten yang berisikan tentang
ucapan seperti selamat hari ibu, selamat hari ayah dan
hari-hari besar lainnya.  
 
-Product 
Content product adalah konten yang berisikan tentang
informasi sekitar produk apabila   ada event, promo,
ataupun ada pengeluaran produk baru dari brand
tersebut.
23



  Dari jenis-jenis tipe content, paling banyak
engagement-nya yaitu ketika ada online activity berupa
giveaway atau trivia. Trivia yang di maksud adalah
jenis content yang bertujuan untuk menarik
perhatian audience supaya audience berkomentar di
kolom comment. Contentnya bisa berupa tebak-
tebakan, pertanyaan, polling, kuis dan sebagainya.

Berikut contoh pembuatan Editorial Plan
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4. Mengunggah ke Social Media
     Setelah membuat copy visual dan caption, tim
desain akan membantu membuatkan visual sesuai
dengan arahan yang diberikan oleh tim content.
Setelah semua visual sudah jadi, tim content akan
meng-compile semua visual beserta caption ke dalam
PPT lalu tim dari Account Executive memberikan
kepada klien apakah sudah approve atau belum. Jika
sudah di-approve oleh klien, maka visual akan di
posting ke social media (instagram dan facebook)
sesuai dengan tanggal posting yang sudah
ditentukan. Tidak hanya mengunggah saja, seorang
content juga harus memonitor direct message dan
comment yang masuk ke dalam social media dari
brand tersebut.
 
Berikut contoh visual yang sudah dibuat oleh tim
desain dan siap untuk di upload :
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5. Membuat Monthly Report
     Menganalisa dan mengevaluasi reaksi audiens dan
insights di berbagai sosial media yang digunakan oleh
brand. Seberapa banyak posting ke social media itu
akan menjadi salah satu acuan untuk membuat monthly
report. Report yang dibuat berupa insights seperti
demografi, overview, menghitung total engagement
disetiap postingan, mencari 3 konten terbaik
berdasarkan engagement dan reach dari masing-masing
postingan, summary dan learning. Learning yang
dimaksud adalah bagaimana cara kita tetap
mempertahankan target audience kita dengan cara
memberikan konten yang bisa menarik perhatian target
audience untuk berkomentar di akun social media brand.
  
  Membuat Monthly Report ini bertujuan untuk
mengetahui progres di setiap postingan di akun social
media brand klien apakah engagement-nya naik/turun.
Mengatahui total engagement per-postnya dengan cara
total engagement dijumlahkan dengan total reach, profile
visit, like, comment, share dan save. Setelah semua
insights sudah terkumpul, monthly report akan diberikan
kepada klien.
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6. Membuat Report Online Activity
   Membuat report online activity,   dibuat ketika
giveaway sedang berlangsung. Setelah periode
giveaway selesai,   meng-compile semua yang ikut
berkontribusi dalam giveaway tersebut dan membuat
suggestion winner sesuai dengan ketentuan dari rules
yang dibuat. Membuat activity seperti giveaway ini
juga  tergantung dengan kebutuhan klien apakah
activity yang dibuat di setujui atau tidak.  
 
7. Melakukan Live Report
      Live Report dilakukan jika brand klien bekerja sama
dengan sebuah penyelenggara event seperti
membuka booth dan sebagainya. Live Report
dilakukan guna untuk meningkatkan brand awareness
kepada audience bahwa brand klien juga aktif di
sebuah event.
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AKTIVITAS UNIT

         Aktivitas yang sudah penulis lakukan setiap

harinya adalah aktivitas yang dilakukan oleh

seorang content specialist  yaitu riset tentang apa

saja, karena riset itu nantinya akan berguna untuk

menambahkan referensi untuk membuat editorial
plan selanjutnya supaya editorial plan di bulan lalu

tidak akan sama dengan konsep untuk bulan

selanjutnya. Sehingga, engagement   tetap naik

secara stabil dan klien pun akan merasa senang.

Setelah semua visual per-bulannya   sudah  di

unggah ke sosial media, penulis akan membuat

report yang nantinya akan di berikan ke klien.

Tidak hanya itu, peran sebagai content specialist
juga harus bisa memposisikan dirinya sebagai

brand. Ketika ada complain yang masuk melalui

direct message atau comment, sebisa mungkin kita

harus bisa menjawabnya dengan baik.
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TARGET YANG 
HENDAK DICAPAI

    Target utama yang direncanakan oleh content
specialist  yaitu membangun brand awareness terhadap
konsumen dan mempertahankan target audience dari
brand tersebut. Untuk mempertahankan target audience,
seorang content specialist juga harus membuat konten
yang semenarik mungkin. Apapun yang dikerjakan oleh
content, itu selalu harus sesuai dengan arahan dari klien
dan juga harapan dari klien sehingga klien merasa puas
dengan strategi/aktivitas yang akan dilakukan oleh brand
serta klien akan terbangun rasa percaya kepada pihak
agency karena sudah bertanggung jawab atas kerja sama
yang sudah disepakati.
 

HUBUNGAN KERJA
DENGAN BAGIAN LAIN

         Semua divisi yang ada di dalam digital agency sangat
berkaitan satu sama lain. Dimana langkah pekerjaan divisi
akan disesuaikan dengan jobdesc yang dibutuhkan oleh
brand. Semua divisi akan mendapatkan brief dari klien
yang akan disampaikan melalui Account Executive. Maka
dari itu, hubungan antar divisi harus saling jaga satu sama
lain agar dapat menghasilkan pekerjaan yang maksimal
sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh klien dan
klien merasa puas dengan hasil pekerjaan yang sudah kita
buat/jalankan
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PENJABARAN TANTANGAN/HAMBATAN/
KEKUATAN/PELUANG

( 5 W + 1H )

      Berdasarkan hasil penerapan prioritas, maka isu yang akan
diangkat untuk dibahas adalah “membuat editorial plan
semenarik mungkin disetiap minggu nya yang sesuai dengan
target audience brand tersebut” yang akan dipegang
penjabarannya adalah sebagai berikut:
 
1.  What (Apa)
       Diharuskan membuat editorial plan setiap minggunya dengan
konsep yang berbeda-beda 
 
2.  Who (Siapa)
     Pihak yang terlibat yaitu tim strategis, desain, account executive
dan klien dari brand tersebut
 
3.  Where (Dimana)
   Mengecek editorial plan melalui aplikasi Trello. Hal ini
berkaitan dengan divisi strategis yang akan mengecek konten, lalu
akan dibuatkan desain oleh tim desain sesuai dengan arahan dari
konten, kemudian setelah semua desain sudah di jadi, di
compile  menjadi satu ke dalam PPT dan diberikan ke account
executive agar klien bisa menerima kontennya.
 
4.  Why (Mengapa)
    Dalam pembuatan editorial plan, harus membuatnya semenarik
mungkin. Supaya tidak mendapatkan revisi dari klien. Dengan
begitu, konten akan di posting sesuai dengan tanggal yang sudah
ditentukan. 
 
5.  How (Bagaimana)
       Jika mendapatkan revisi atau feedback dari klien, hal ini sudah
ditangani oleh tim konten dan tim desain untuk merevisi ulang
konten sesuai dengan arahan klien. 30



TANTANGAN/HAMBATAN/
KEKUATAN/PELUANG

Tantangan
-Melakukan riset tentang brand yang akan dibuat menjadi
Editorial Plan, riset yang dilakukan harus dengan sumber
yang jelas dan terpercaya serta kita juga harus melakukan
riset terhadap brand-brand terkait
 
-Mengikuti digital trend, sebagai seorang content
specialist penulis harus selalu mengikuti perubahan trend di
digital karena itu akan memperkaya referensi penulis untuk
membuat konten yang baru untuk brand terkait.
    
-Berfikir kreatif dalam membuat editorial plan dalam kondisi
apapun
    
-Harus bisa memahami brief yang diberikan oleh klien 
 
-Menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan target
audience 
         
-Pesan dari visual harus   bisa tersampaikan dengan baik
kepada target audience 
 
-Harus stanby comment dan direct message yang masuk ke
sosial media brand tersebut
        
-Mengajak target audience untuk berinteraksi dengan brand
tersebut
        
-Menciptakan dan memperkuat identitas brand
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Hambatan

Kekuatan

Peluang

-Terdapat beberapa tools untuk mencari insight di dunia
digital yang masih belum dipahami cara kerjanya oleh
penulis.
        
-Jika sedang work from home atau di luar lalu tidak
adanya kuota internet maupun sinyal menjadikan
hambatan untuk melakukan postingan visual yang
harus di upload ke sosial media brand terkait.
 

Brand akan menemukan jatidirinya di sosial media, dia
bisa memilih dapat dilihat sebagai brand yang seperti apa
di social media.
 

-Bebas menuangkan ide kreatif yang kita punya agar
brand tersebut tidak menoton
        
-Mengetahui bagaimana cara membuat monthly report
social media 
        
-Menjadi kenal dengan para klien brand tersebut 
        
-Dapat mengerjakan editorial plan sesuai dengan
kreativitas yang dimiliki tetapi tetap harus sesuai dengan
tujuan dan aturan yang telah ditetapkan
        
-Mengetahui tools-tools untuk membuat report 
        
-Belajar bagaimana cara mengelola sosial media yang baik
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KESIMPULAN DAN SARAN
 

Kesimpulan
 
     Menjadi seorang Social Media Content Specialist sejak
September 2019, banyak sekali manfaat, pengalaman dan
ilmu yang didapatkan baik di dalam internal maupun
eksternal. Seorang Social Media Content Specialist tidak hanya
sekedar menulis konten namun juga menjadi panduan untuk
membuat Kreatif Advertising kedepannya.   Serta dapat
menginformasikan hal yang baik dan menyajikan informasi
untuk menciptakan  persepsi masyarakat.
 
        Divisi Content ini merupakan sebuah divisi yang bertugas
untuk membuat copy visual dari ide seorang content
specialist yang nantinya akan direalisasikan ke tim
graphic designer untuk nanti nya diupload ke sosial media
dalam bentuk visual. Namun sebelum jauh menentukan
content yang tepat maka harus dilakukan berbagai riset
terlebih dahulu. Dimulai dari memahami brief dari tim
strategist maupun account executive yang nantinya akan
dibuat Editorial Plan. Setelah itu divisi content juga harus
memastikan mau diperlakukan dan dikenal sebagai apa brand
tersebut.
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Saran
 

   Memberikan pelatihan yang lebih tentang

pekerjaan pada masing-masing divisi/setiap individu

sangat mempengaruhi SDM (Sumber Daya Manusia)

yang ada. Karena akan sangat berdampak untuk

projek yang akan dijalankan kedepannya. Sebagai

seorang Social Media Content Specialist juga

diharapkan bisa memperluas konten dan

mendapatkan informasi yang dapat membantu

departemen-departemen yang ada didalam biro iklan

itu sendiri. Selain itu dalam mencari informasi atau

data dari sebuah produk jangan hanya terpaku dari

brief yang diberikan oleh klien saja (Marketing Brief)

melainkan harus disertai dengan informasi/data

pendukung lainnya sehingga nanti konten yang

dibuat dapat lebih kreatif dan menarik.
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