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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, informasi dan
komunikasi sudah sangat maju yang
menyebabkan munculnya profesi yang
berhubungan dengan media sosial yaitu Social
Media Specialist. Sekarang, tidak hanya
menyediakan platform bagi individu untuk
berhubungan dengan keluarga dan teman-teman
mereka.Tetapi sekarang Media sosial sudah
menjadi tempat di mana sebuah brand dapat
memanfaatkan untuk menjual dan produknya
kepada khalayak banyak. Buku ini ada karena
penulis ingin membagikan pengalaman yang
penulis rasakan bekerja sebagai Social Media
Specialist. Di dalam buku ini juga terdapat tips-tips
dalam menjadi Social Media Specialist. Penulis
berharap buku ini dapat bermanfaat dan sebagai
panduan untuk orang-orang yang ingin menjadi
Social Media Specialist.    
   



Perkembangan teknologi sudah sangat pesat.
Perubahan teknologi juga berdampak ke semua
kehidupan masyarakat. 
 
Menurut Shankar et Al, 2011 jika pemanfaatan
teknologi tidak diatur dengan baik, nanti ada
kecenderungan pemanfaatan teknologi yang
tidak terkendali yang nantinya akan ada
pelanggaran hukum. 

T E K N O L O G I
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Selama dekade terakhir, evolusi internet yang cepat
telah menawarkan banyak peluang baru kepada
konsumen. Selain penggunaan yang jelas untuk
mencari informasi dan berkomunikasi tanpa batas, saat
ini dimungkinkan untuk mengekspresikan perasaan
dan pikiran melalui media sosial.
 
Seperti yang didefinisikan oleh Kaplan dan Haenlein
(2010, hal. 61), media sosial adalah "sekelompok
aplikasi berbasis Internet yang dibangun di atas dasar
ideologis dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan
pembuatan dan pertukaran Konten yang Dipakai
Pengguna." Menampilkan pertumbuhan yang eksplosif
di hanya empat sampai lima tahun sejak kelahiran
mereka, media sosial menetapkan diri mereka sebagai
media pilihan di seluruh dunia (Dong-Hun, 2010).

 I N T E R N E T  D A N  M E D I A  S O S I A L    
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Perusahaan memiliki kesempatan untuk mengubah hubungan

dengan konsumen dari percobaan ke dialog, di mana konsumen

terlibat dalam hubungan yang bermakna satu sama lain dan

dengan perusahaan (Hlavinka dan Sullivan, 2011; Lipsman et al.,

2012; Mangoldand Faulds, 2009). Dengan menggunakan media

sosial, organisasi dapat menjalin hubungan dengan pelanggan

yang sudah ada serta pelanggan baru dan membentuk komunitas

yang secara interaktif berkolaborasi untuk mengidentifikasi

masalah dan mengembangkan solusi untuk mereka. Interaksi ini

mengubah peran tradisional baik penjual maupun pelanggan

dalam hubungan pertukaran. Memang, pelanggan menambahkan

nilai pada interaksi, menghasilkan konten, dan mereka dapat

memengaruhi keputusan pembelian orang lain dalam interaksi

peer-to-peer (Sashi, 2012)

MEDIA SOSIAL UNTUK
PERUSAHAAN
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M E D I A  S O S I A L
 

Saat ini, media sosial dapat

berdampak besar bagi sebuah

perusahaan karena media sosial

berdampak positif dari sebuah

perusahaan karena manfaatnya.   

 

(Basher et al. (2012), Pemasaran

media sosial adalah tentang

memahami bagaimana teknologi

memudahan orang untuk

terhubung secara sosial dan

bagaimana suatu bisnis bisa

mendapat keuntungan

dari media sosial.

Dari temuan itu, kita bisa tau

bahwa pemasaran media

sosial bisa efektif jika

perusahaan memberikan

informasi tepat waktu dan

memberikan informasi yang

dibutuhkan oleh konsumen
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PADA  BUKU ZHU & CHEN (2015) 
 
“SOCIAL MEDIA AND HUMAN
NEED SATISFACTION:
IMPLICATIONS FOR SOCIAL MEDIA
MARKETING  
 
SOSIAL MEMILIKI 4 KATEGORI
YAITU:

K A T E G O R I  1
 
Hubungan mewakili platform media sosial
yang berbasis profil dan sebagian besar
terdiri dari pesan khusus, kategori ini
mencakup platform seperti Facebook dan
LinkedIn 

K A T E G O R I  2
   
Platform media mandiri juga berbasis profil
tetapi menawarkan orang kesempatan
untuk mengolal saluran komunikasi media
sosial sendiri. Contoh: Twitter

K A T E G O R I  3
 
Platform outlet kreatif berbasis konten dan
memungkinkan pengguna untuk berbagi
minat kreativitas mereka, misalnya Youtube
dan Instagram.

K A T E G O R I  4
 
Akhirnya, platform kolaborasi juga berbasis
konten tetapi memungkinkan orang untuk
mengajukan pertanyaan, mendapatkan
saran atau mendapatkan konten berita
paling menarik hari ini.
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Agensi Media Sosial menjadi salah satu yang membantu
mengiklanan perusahaan di beberapa situs media sosial.
Beberapa fungsi dari agensi terus meningkat seiring
dengan berjalannya waktu bertumbuhnya jumlah media
sosial. Keuntungan bekerja dengan agensi media sosial
diantaranya memudahkan suatu perusahaan dalam
menanani kebutuhannya untuk mengembangkan diri
dalam media sosial. Agensi media sosial lebih
memahami karakteristik dari media sosial itu sendiri.
Selain itu suatu agensi juga lebih memahami bagaimana
promosi di media sosial yang sesuai.

AGENSI MEDIA
SOSIAL

Agensi juga membantu perusahaan dalam design dan
strategi media sosial agar lebih efektif. Ketika suatu
perusahaan sudah percaya oleh sebuah agensi dan
agensi mengelola media sosial perusahaan, artinya
komunikasi dapat benar-benar dijalankan dengan fokus
strategi komunikasi.
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DIVISI YANG ADA DI 
 AGENSI MEDIA SOSIAL  

Strategist bertugas untuk membuat deck yang nantinya akan dipresentasikan

oleh Account Executive kepada klien.  Strategist juga memiliki tugas yaitu riset

competitor klien, target audience dan riset apa pesona dari klien itu sendiri.

Strategist juga berkerja menentukan apa saja kegiatan yang harus dilakukan

untuk meningkatkan engagement.

Account Executive merupakan jembatan antara klien dan perusahaan. Account

Executive harus bisa menyampaikan apa yang diinginkan klien kepada

teamnya. Account Executive juga mengubungi brand dan bertanggung jawab

untuk mengawasi aktivitas suatu project agar berjalan dengan lancar. Setiap

seminggu sekali, Account Executive selalu melakukan WIP (Work in Progress)

yaitu  enjelaskan projectyang dipegang sudah sampai mana. Account Executive

harus memastikan kalau setiap bulannya project itu harus memiliki progress.

Account Executive juga bertugas untuk meminta approval kepada klien. Kalau

ada yang salah atau direvisi, nanti Account Executive akan memberi tahu

teamnya. Account Executive juga bertugas untuk mengingatkan atau follow up

kepada klien mengenai konten.

A C C O U N T  E X E C U T I F

S T R A T E G I S T
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DIVISI YANG ADA DI
AGENCY SOCIAL MEDIA

Setelah konten yang dibuat oleh Sosial Media Spesialist sudah selesai,

Designer sudah langsung bisa membuat design yang panduannya sudah dibuat

oleh Sosial Media Spesialist (Editorial Plan). Designer juga harus

mengimplementasikan Editorial Plan yang sudah dibuat dengan baik.karena jika

designer bisa membuat dengan baik, itu akan berpengaruh besar karena

kontennya nanti akan menarik dan mendapat banyak perhatian dari Followers

media sosial

D E S I G N E R

S O C I A L  M E D I A  S P E C I A L I S T

Sosial Media Spesialist merupakan divisi yang membuat konten mapping

selama satu bulan. Sosial Media Spesialist juga harus mengurus media

sosialnya dan berinteraksi dengan pengikut dari media sosial brand yang

ditangani. Sosial Media Spesialist juga harus menyesuaikan bagaimana bahasa

yang dipakai untuk membuat caption, apakah sudah sesuai dengan target

audience-nya atau belum. Seorang Sosial Media Spesialist juga harus membuat

konten sesuai dengan brief yang dibuat oleh strategist. Sosial Media Spesialist

juga harus melakukan liputan secara langsung jika brand yang dipegang

memiliki acara. Selain melakukan liputan, seorang Sosial Media

Spesialist juga membuat report bulanan yang berisikan tentang bagaimana

engagement konten selama ini, apakah mengalami penurunan atau kenaikan.
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Instagram dengan cepat muncul sebagai media baru yang
menjai sorotan. Dalam beberapa tahun terakhir, instagram
menjadi salah satu media sosial yang popular karena
seseorang bisa mengabadikan dan berbagi momen hidup
mereka melalui serangkaian gambar dan video.
Kesuksesan luar biasa Instagram menguatkan laporan
laporan terbaru bahwa foto dan video telah menjadi mata
uang sosial utama. (Rainie, Brenner, dan Purcell 2012)
 
 
Berdasarkan data di atas, bisa kita simpulkan bahwa
Instagram sudah sangat berkembang pesat. Tidak hanya
untuk kepentingan individu, Instagram juga digunakan
untuk kepentingan perusahaan. Di Instagram perusahaan
bisa membangun awareness kepada para followersnya.
Selain itu, untuk menjadi Media Sosial Spesialis juga
harus mengerti target pasar dari Instagram karena tidak
semua orang memakai instagram.

Macam-macam
Media Sosial yang di
pakai Media Sosial
Spesialis: 

INSTAGRAM
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TIPS BRANDING
DI INSTAGRAM
UNTUK BRAND

Sebagai suatu brand, harus menentukan target
audience agar tau apa yang harus di  bagikan agar
sampai kepada audience. Bagaimana cara mel ihat
target audience di  Instagram? Kita bisa mel ihat  di
Instagram Insight.

Tentukan Target Audience1.

In i  merupakan contoh target audience salah satu
instagram yang penul is pernah kelola yai tu salah
satu t ransportasi  d i  Jakarta.  Cara membacanya
yai tu bisa di l ihat  yang pal ing banyak audiencenya
i tu ada di  usia 25-36 dan gendernya pal ing banyak
laki- laki .   
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CARA MENCARI INSIGHT
DALAM INSTAGRAM

1 1

Buka prof i le Instagram dan kl ik ujung kanan atas1.

2.  Setelah i tu muncul  pi l ihan. Kl ik tu l isan Insights 

3.  Setelah kl ik insights,  k i ta bisa mel ihat  target
audience produk ki ta 



Selain target audience, Insight dalam Instagram juga
mencakup informasi demografis, sehingga kita bisa
melihat dari mana pengikut suatu brand berasal, usia
mereka, dan jenis kelamin mereka. Dengan ini, kita
akan memiliki banyak informasi tentang audience
Instagram.    

Insights Insitagram merupakan salah satu yang penting
untuk mengetahui siapa target dari suatu brand, berapa
usianya dan apa jenis kelaminnya. ini bertujuan jika kita
membuat konten, bisa menyesuaikan dengan target
audience agar kontennya memiliki engagement yang besar.    
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2. MENGADAKAN
KUIS DI

INSTAGRAM

Agar suatu brand memil ik i  interaksi  yang baik di
Instagram, salah satu caranya adalah dengan
mengadakan kuis.  Orang-orang kebanyakan
menyukai  kesempatan untuk merespon dan
sedik i t  ada persaingan. 
 
Berdasarkan pengalaman penul is,  kuis yang
disukai  o leh para pengguna adalah yang system
kuisnya hanya komentar tanpa harus post
sesuatu di  Instagram mereka. Jadi ,  audience
hanya menyukai  kuis yang mudah untuk
di lakukan.
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3. GUNAKAN
HASTAG (#) YANG
BERHUBUNGAN

Hastag merupakan salah satu hal yang
penting dalam sebuah brand. Hastag
membantu kita untuk mengelompokkan
konten gambar dan video suatu campaign
agar lebih mudah dicari dan ditemukan
oleh orang lain.

Sebagai contoh, ada suatu brand transportasi
Jakarta yang sedang mengadakan campaign
supaya orang-orang memakai kendaraan umum
disbanding kendaraan pribadi. Penulis akan
memberikan hastag #SolusiBebasPolusi dan
  #NaikTransportasiUmum.

Penulis akan memberikan beberapa
tips membuat Hastag yang efektif
untuk digunakan sebuah brand:

Jangan terlalu banyak menaruh hastag dalam
postingan. Paling banyak lima hastag agar hastag
yang digunakan bisa lebih efektif.

Harus relevan dengan gambar yang ada. Karena
jika berbeda dengan gambar, orang akan bingung
dan tidak tertarik untuk melihat

Jangan spam, karena audience tidak menyukai
konten dan hastag yang menyampah di timeline
mereka.
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4. HARUS
MENGETAHUI
JAM POSTING

Jam posting merupakan salah satu yang
penting. Dalam menentukan jam posting
kita tidak boleh asal-asalan karena jika
kita posting pada jam yang salah, nanti
engagement yang didapatkan akan
sedikit dan tidak efektif. Maka dari itu,
agar jam posting efektif, kita bisa
membuka insight dari Instagram seperti
contoh di bawah:    

Gambar di samping

menunjukan engagement

paling besar ada dihari

senin 34,5  Ribu yang

melihat unggahan salah

satu brand transportasi

Jakarta    
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5. JANGAN TERLALU
MENJUAL BRAND

Sebagai audience, pasti kita malas jika ada
brand yang selalu jualan di Instagram.
Sebagai suatu brand kita harus mengerti jika
kita berada menjadi audience. Suatu brand
juga harus mengadakan Trivia atau informasi
yang penting untuk audience.
 
Sebagai contoh , jika brand kita dibidang
transportasi umum Jakarta, kita juga bisa
memberikan informasi mengenai buruknya
udara Jakarta karena kendaraan pribadi.
Nantinya kita harus menyelipkan produk
yang ingin kita jual. Ini berguna agar
audience tidak merasa bosan dan merasa
mendapat ilmu dengan melihat Instagram
kita.
 
 

1 6

Hard Selling atau terlalu menjual brand
adalah konten to the point yang intinya
menjual suatu produk. Contohnya: 

Yuk kita pakai shampo x kalau kamu pakai,
rambut kamu akan halus dan ketombe hilang

semua lho!  



6. MEMAKAI CTA
(CALL TO ACTION)

CTA adalah ajakan untuk para
audience untuk memberitahu
audience apa yang harus dilakukan
selanjutnya. CTA ini sangat penting
di setiap konten karena konteksnya
adalah mengajak para audience.

Sebagai contoh CTA salah satu
Transportasi umum Jakarta : Ayo
Kita Naik x Untuk Menjaga Udara
Tetap Bersih! 
 
 
Contoh CTA: Supaya Udara Tetap
Asri, Jangan Lupa Pakai x
Untuk Kegiatan Sehari-hari Kamu
Ya!
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Tips Membuat
Caption Instagram

yang Menarik
1.Buat caption yang singkat dan maknanya tersampaikan
dengan baik. Biasanya followers lebih menyukai caption yang
singkat, padat dan memiliki makna. Isinya bisa berisi
informasi yang bermanfaat untuk orang yang membacanya.
Caption yang bermanfaat akan mengundang like dan
komentar dari followers.
 
2.Diakhiri dengan kalimat tanya Kalimat tanya pada
postingan bisa untuk memancing followers kita untuk
menjawab di kolom komentar. Dengan kalimat tanya bisa
mengundang komentar lebih banyak dari followers. Karena
biasanya, dengan kalimat tanya followers akan terpancing
untuk menjawab dan akan berinteraksi dengan instagram
kita. Kemudian jika followers kita sudah berkomentar,
jawablah komentarnya agar terjadi interaksi yang intens.
 
Contoh:
 
“Selain bisa mengurangi polusi udara, transportasi
umum juga bisa menghindari macet lho! Kalau kamu,
biasa ke kantor naik apa nih?” 
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3.Gunakan Emoji. Emoji merupakan salah satu yang juga
penting dalam caption. Emoji bisa menguatkan kalau admin
yang memegang instagram itu merupakan orang yang
ramah. Penggunaan emoji ini juga tidak boleh berlebihan
dan sewajarnya saja 
 
Contoh:
 
“Selain bisa mengurangi polusi udara, transportasi
umum juga bisa menghindari macet lho! Kalau kamu,
biasa ke kantor naik apa nih? ” 
 
4. Caption dan foto harus berkesinambungan Caption
adalah pendukung dari foto yang diupload. Jad, antara
caption dan foto harus nyambung dan tidak boleh
bersebrangan.  Jadi kita juga harus menyesuaikan anatar
foto yang ada dengan caption.
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FACEBOOK
Facebook merupakan jaringan sosial
yang juga terpopuler saat ini. Facebook
didirikan oleh Mark Zuckerberg pada
Februari 2004 untuk Universitas
Harvard dan tersebar di seluruh dunia.
Didirikan dengan nama Situs
Thefacebook, situs ini pertama kali ada
untuk universitas lain di Negara bagian
Boston dan kemudian ke Kanada dan
Universitas AS lainnya.
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Tools Dalam
Facebook

1. Profil Facebook. Profil brand yang kuat
dapat dibentuk. Dalam Profil, visi dan misi
perusahaan harus didefinisikan dengan jelas.
 
2. Halaman Bisnis/Penggemar. Penggemar
akan menerima jika ada informasi yang baru
diposting. 
 
3. Iklan bisa sesuai target. Iklan yang akan
brand gunakan dapat disesuaikan yaitu
menurut usia, jenis kelamin, tempat kerja,
lokasi dan tingkat
pendidikan.
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TWITTER

Twitter dibuat pada Maret 2006. Tidak seperti
Facebook yang merupakan tempat untuk memiliki
teman untuk berbagi hal. Seseorang harus
terhubungan dengan informasi terbaru dengan apa
yang mereka temukan menarik. Setiap tweet memiliki
panjang 140 karakter.
 
Berdasarkan pengalaman penulis, walaupun 140
karakter, jika ada informasi yang panjang, kita bisa
menggunakan tweet thread. Jadi tweet satu dengan
yang lain nyambung walaupun di dua tweet yang
berbeda.   

2 2

- Customer Service karena terkadang suatu brand hanya
fokus di salah satu media sosial untuk cs. Twitter
biasanya juga dipilih karena tidak terfokus oleh foto dan
hanya terfokus oleh tulisan yang ada
 
- Menjelaskan mengenai informasi produk agar followers
mengetahui informasi tersebut
 

Biasanya Twitter dipakai brand untuk:



Reach merupakan jumlah dari total

orang yang melihat konten kita. Artinya

reach merupakan sejumlah orang yang

hanya melihat konten kita. Sebagai

contoh ada 50 orang yang melihat konten

kita, itu beratI reach/jangkauan konten

kita hanya 50.

 

 

PERBEDAAN
REACH DAN 
IMPRESSION

Impression merupakan total berapa kali

sebuah konten ditampilkan di layar,

tidak peduli apakah konten tersebut

diklik atau tidak. Sebagai contoh: konten

yang telah dibuat telah muncul di layar

followers sebanyak 150 kali, berate

jumlah impression atau tayangan untuk

konten kita itu 150 kali.
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R E A C H  F A C E B O O K

1. Organic Reach adalah jumlah orang yang melihat konten

kita secara organic dan tidak dipungut biaya.

 

2. Paid Reach atau jangkauan berbayar adalah adalah

jumlah orang yang melihat konten berbayar seperti

FacEbook Ads. Factor ini juga dipengaruhi dari Jenis iklan,

budget dan Penargetan audience.

 

3. Viral Reach adalah jumlah orang yang melihat postingan

atau page yang disebutkan dalam sebuah cerita yang

dibagikan oleh seorang team. Hal ini mencakup tindakan

like, share dna komentar.

1. Organic Impression adalah konten yang ditampilkan

secara gratis

 

2. Paid Impression adalah berapa kali konten kita seperti

Ads Facebook ditampilkan

 

3. Viral Impression adalah jumlah konten yang dikaitkan

dengan page yang dibagikan oleh teman

I M P R E S S I O N  F A C E B O O K
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Reach dan Impression Instagram

Seperti Facebook, Instagram juga memperlakukan
Reach dan Impression yang hamper sama seperti
Facebook. Pada Instagram Reach mengacu
kepada jumlah total akun yang telah melihat konten
kita . sedangkan Impression pada Instagram adalah
mengukur jumlah total berapa kali pengguna
melihat konten kita. 

Reach 
dan Impression
Twitter
Berbeda dengan Facebook dan Instagram,
Twitter tidak melacak Reach dan
Impression. Tetapi Impression berasal dari
setiap kali pengguna Twitter melihat satu
tweet yang ada di twitter kita. 
 
Contohnya konten yang dipost memiliki
200 followers dan setiap orang dari mereka
melihat tweet itu. Artinya tweet konten tadi
menerima 200 Impression.
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ALUR KERJA
MEDIA SOSIAL
SPESIALIS
Dalam perannya sebagai Social Media Spesialist
memiliki alur kerja untuk menjalankan segala
rangkaian kegiatan, sebagai berikut:
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BRIEFING1.

Briefing merupakan komunikasi yang
dilakukan secara langsung atau tatap
muka untuk menyampaikan informasi
antar team. Biasanya pemimpin
briefing dilakukan oleh Account
Executive

Briefing merupakan salah satu yang penting

dalam menjadi Social Media Spesialist. Briefing

yang dilakukan ada 2 macam briefing yaitu:

 1. Briefing Eksternal
 
Briefing Ekternal adalah briefing yang diberikan oleh klien kepada
AE (Account Executive). Selain itu, ada juga briefing yang dilakukan
oleh klien kepada tim Social Media Spesialist, Account Executive dan
Strategist dalam suatu project. Dalam briefing ini klien akan
memberitahu keseluruhan informasi mengenai produk yang akan
dipromosikan. Pada saat diberikan briefing eksternal, tim agency 
 harus menyiapkan strategy yang akan dipakai  .
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2. Briefing Internal 
 
 

Briefing internal juga terbagi menjadi 2
yaitu:

 
 

1. Briefing mengenai strategi yang akan dipakai
oleh klien. Briefing ini dilakukan untuk mengetahui
apa yang diinginkan klien. Briefing yang diberikan
yaitu mengenai bagaimana strategi media sosial
agar KPI (Key Performance Indicator) yang
diinginkan oleh klien bisa tercapai. Briefing ini
harus menyesuaikan dengan standar yang
diinginkan oleh klien. 
 
2. Briefing setelah konten sudah pasti. Briefing ini
dilakukan oleh Senior Social Media Spesialist
yang akan diberikan oleh Junior Social Media
Spesialist agar konten yang ingin dibuat sesuai
dengan jaman sekarang dan up to date mengikuti
yang sedang tren tetapi masih mengikuti kemauan
klien. 
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Pada setiap bulannya, Social Media Spesialist  harus
membuat Content Mapping agar yang ingin dibahas jelas
dan sesuai dengan apa yang diinginkan klien. Berikut adalah
contoh dari Content Mapping untuk bulan Desember yang
penulis buat untuk salah satu Transportasi Jakarta.   

Content Mapping juga sangat penting untuk
mengontrol apa yang akan dipublikasikan agar
konten yang dibuat tidak berantakan    

2. MEMBUAT CONTENT
MAPPING  
Setelah mengetahui KPI yang diinginkan oleh klien, seorang Social
Media Spesialist harus membuat Content Mapping yaitu tema dan
judul konten yang akan di post untuk 1 bulan kedepan. Dalam Content
Mapping nantinya akan diberikan kepada klien untuk di review apakah
konten yang akan dibuat sesuai dengan yang diinginkanSetelah
mengetahui KPI yang diinginkan oleh klien, seorang Social Media
Spesialist harus membuat Content Mapping yaitu tema dan judul
konten yang akan di post untuk 1 bulan kedepan. Dalam Content
Mapping nantinya akan diberikan kepada klien untuk di review apakah
konten yang akan dibuat sesuai dengan yang diinginkan
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3. RISET KONTEN

Riset sangat diperlukan dalam membuat suatu
konten yang akan kita buat nantinya. Karena
seorang Social Media Spesialist harus mengetahui
konten jenis apa yang sedang diminati oleh orang-
orang dan sesuai dengan target audience dan juga
harus berkesinambungan dengan produk
perusahaan
Dalam mencari referensi konten yang akan dipakai,
seorang Social Media Spesialist juga harus
melakukan riset yang diinginkan oleh klien. Riset
juga harus dilakukan kepada sebuah produk agar
mengetahui bagaimana gaya bahasa untuk caption
dan bagaimana pendekatan kepada followers
produknya.
 
Setelah melakukan riset, seorang Social Media
Specialist membuatnya dalam powerpoint yang
nantinya akan di presentasikan di depan team.     
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Editorial plan harus dibuat oleh Social
Media Spesialist setiap minggunya. Isi
dari Editorial Plan biasanya adalah
gambaran visual yang akan dibuat
oleh designer, caption, copy visual dan
referensi konten. Editorial Plan ini
dibuat dengan brief dari klien dengan
tujuan meningkatkan brand awareness
sebuah produk.

4.
MEMBUAT
EDITORIAL
PLAN

Jam untuk posting di media sosial
sangat diperlukan agar mendapatkan
engagement followers yang besar.
Biasanya, sebuah produk tidak boleh
posting di media sosial diatas jam 7.
Untuk jsdwal posting juga dilakukan
3 posting dalam 1 minggu agar orang
tidak bosan dalam melihat brand.

5.
MENENTUK
AN WAKTU
POSTING 

Seorang Social Media Spesialist
memang tidak ditugaskan untuk
membuat design konten, tetapi seorang
Social Media Spesialist juga harus
memberikan gambaran kepada
designer agar konten yang dibuat tidak
membosankan. Dalam membuat
konten, seorang Designer juga harus
selalu berhubungan dengan Social
Media Spesialist  supaya tema yang
sudah dibuat Social Media Spesialist
sesuai dengan design yang sudah
dibuat.

6.
MEMBUAT
VISUAL
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7. DIBERIKAN
KEPADA AE

Setelah konten sudah didesign dan
captionnya sudah siap, seorang Social Media
Spesialist harus memberikan kontennya
kepada AE. Nantinya, AE akan memberikan
konten kepada klien untuk direview kembali
dan jika ada revisi akan diberikan kepada
Social Media Spesialist  untuk diganti.

3 2

Social media specialist adalah pekerjaan yang
memiliki tugas membuat konten dan semua ide yang
nantinya akan dipost di media sosial. Kalau dsain
adalah seseorang yang membuat design dari
sebuah konten.
 
Jadi, nanti kalau ada revisi dari client, yang akan
mengerjakan revisinya terlebih dahulu adalah Social
Media Specialist lalu akan diberikan kepada
designer untuk diedit ulang.     

Perbedaan Media Social Specialist
dan Designer



8.POSTING

Setelah mendapat approval dari klien,
seorang Social Media Spesialist harus
menyiapkan konten Facebook, Twitter, Feeds
Instagram dan Insta Stories untuk diposting.
Karena setiap platform memiliki ukuran foto
yang berbeda, seorang Social Media
Spesialist harus teliti dalam posting setiap
platform media sosial.
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Posting di twitter biasanya dalam berbentuk thread
atau satu tweet biasa. Untuk Facebook biasanya
memiliki kontenyang sama oleh feeds Instagram. 

Instastory Instagram adalah foto/video yang kita
uploud dan hanya bisa terlihat selama 24 jam
 
Feed Instagram adalah postingan yang ada selama-
lamanya di Instagram kalau kita tidak hapus
postingan tersebut 

Perbedaan
Instastory Instagram
dan Feed Instagram



9. MELIPUT EVENT
Jika ada event, Social Media Spesialist
juga harus hadir untuk meliput yang
nantinya bisa dijadikan sebagai konten.
Biasanya seorang Social Media Spesialist
juga melakukan wawancara kepada
narasumber atau pengguna suatu
produk, agar bisa dijadikan konten media
sosial.

10. REPORT 
BULANAN

Setelah posting di beberapa media
sosial, seorang Social Media Spesialist
harus mengitung hasil engagement yang
didapat dari konten yang sudah
diposting. Jika engagement yang
didapat besar, artinya konten yang
diposting bagus dan sesuai dengan
target. Tetapi jika engagement yang
didapat kecil, itu tandanya konten yang
diposting harus di evaluasi dan dicari
konten seperti apa yang membuat
engagement besar.
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PITCHING

Percaya dir i .  Dalam pi tching ki ta akan berhadapan
dengan perusahaan yang akan beker jasama
dengan ki ta.  Ki ta t idak boleh ter l ihat  gugup dan
harus percaya dir i .
Siapkan Powerpoint  yang menarik agar orang yang
ingin k i ta ajak ker jasama t idak bosan  
Menggunakan bahasa persuasi f  agar perusahaan
yang ingin beker jasama tertar ik memperhat ikan 

Pi tching merupakan ist i lah menuju pada suatu
kegiatan yai tu mempresentasikan sesuatu pada
cl ient  atu pada seseorang dengan suatu tu juan yang
ingin di  capai .
 
Dalam sebuah pi tching juga sangat pent ing dalam
menentukan sebuah perusahaan akan beker jasama
dengan ki ta atau t idak. 
 
Saat pitching ada beberapa yang harus disiapkan.
yaitu:
 
1.

2.

3.
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PERSIAPAN PITCHING

UNTUK MEDIA SOSIAL

SPESIALIS 

Harus melakukan r iset  untuk media sosial  brand yang
nant inya akan di  pegang
Mel ihat  kekurangan media sosial  brand dan jangan
takut untuk menyebutkan kekurangan 
Mencar i  apa yang membuat media sosial  suatu brand
i tu t idak menarik
Menyiapkan contoh konten untuk Instagram dan Insta
Stor ies yang efekt i f  untuk brand
Melakukan survey kepada target audience.
Menanyakan mereka menyukai  konten sepert i  apa agar
konten yang dibuat lebih menarik dan bisa mengikut i
target pasar.  
Membuat contoh visuAl yang menggambarkan pesona
dari  suatu brand.
Melakukan r iset  media sosial  kompet i tor  dan mencar i
konten apa yang pal ing efekt i f  untuk suatu brand.     

Menurut pengalaman penul is,  media sosial
spesial is juga harus menyiapkan kepent ingan
pi tching. Ber ikut  persiapan yang harus di lakukan
oleh media sosial  spesial is dalam menyiapkan
pi tching:
 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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 KELEBIHAN MENJADI
SOCIAL MEDIA SPECIALIST

Mengasah kemampuan menulis

Mengasah kemampuan berfikir
kreatif

Peningkatan kerja
menggunakan tools yang ada di
media sosial

Meningkatkan kemampuan
untuk edit photo menggunakan
ponsel

Menjadi kenal dengan team
yang ada di suatu brand

Memiliki sinergi yang baik
dengan team yang ada
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TANTANGAN MENJADI
SOCIAL MEDIA SPECIALIST

 Harus mengerti brief yang klien
inginkan

Harus bisa menyesuaikan gaya
bahasa social media yang ada di
suatu produk

Harus berfikir kreatif untuk membuat
gambaran visual

Harus selalu up to date mengenai
konten yang sedang disukai di luar
sana

 
 
 

 

 

 

TANTANGAN
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Harus selalu on handphone
kapanpun dimanapun 

Hari sabtu dan minggu masih tetap
bekerja

Kerja di bawah tekanan
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KEKURANGAN

KEKURANGAN MENJADI
SOCIAL MEDIA SPECIALIST

TANTANGAN



Dalam menjadi Social Media Specialist, komunikasi merupakan
salah satu hal yang penting dalam sebuah team. Komunikasi
yang baik merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap
team dan penulis juga menyadari bahwa jika ada yang tidak
bisa dilakukan  harus tetap dikomunikasikan dengan team.
Karena jika komunikasi sebuah team baik, tujuan perusahaan
akan tercapai. 
 
Dalam menjadi Social Media Specialist bertanggung jawab
memegang seluruh sosial media sebuah perusahaan. Namun
pekerjaan Media Sosial specialist tidak hanya sebatas sekedar
meng-upload foto atau menulis sebaris dua baris tweet saja,
tetapi setiap langkah yang diambil seorang Social Media
Specialist di dunia maya sudah terkalkulasi secara strategis.
Dari penempatan konten berbeda untuk media yang berbeda.
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KESIMPULAN
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Dalam sebuah perusahaan setiap karyawan harus
memiliki tanggung jawab yang penuh atas suatu
project. Jika ada karyawan yang melanggar peraturan
atau tidak bertanggung jawab dalam project, sebagai
pemimpin suatu perusahaan harus bisa bersikap
profesional atas apa yang dilakukan karyawannya.
Karyawan yang sudah dipercayai dalam suatu project
juga harus menghargai sesama team agar project
yang dijalani sesuai yang diinginkan. 
 
Suatu perusahaan juga harus memberikan pelatihan
jika ada karyawan yang belum mengerti. Karena jika
seseorang yang belum berpengalaman diberikan
sebuah project,   sudah pasti mereka tidak bisa
langsung bisa dan memerlukan waktu belajar
setidaknya 1 bulan mempelajari semuanya.
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