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LATAR BELAKANG 

 

Kondisi perkembangan teknologi informasi dan industri saat ini sangat berkembang 

pesat dan cepat, dengan perkembangan teknologi masa kini kebutuhan manusia sebagaian 

besar ada pada teknologi. Dengan menggunakan Internet kita dapat menemukan bebagai 

informasi yang dapat kita dapatkan dengan mudah dan cepat. Seperti pada halaman halaman 

situs web yang ada di internet pada awalnya cukup dengan halaman statis, maka pada saat ini 

suatu website menjadi lebih kaya fitur dengan tampilan yang dinamis dan estetis. Tentunya 

dengan semakin baiknya teknologi web site, turut berkembang pula konsep tentang 

pemenuhan kepuasan user terhadap suatu website.(Kasus et al., 2016) Berdasarkan hal ini, 

maka website dapat didefinisikan sebagai kemudahan dalam hal penggunaan situs 

web.(Kasus et al., 2016) Untuk tujuan yang lebih luas dari kegunaan adalah dapat menyajikan 

suatu informasi pilihan. Dengan tepat dan mudah untuk dipahami informasinya. 

Dengan cara yang tepat, mudah dan jelas serta dapat berkurangnya keambiguan dalam 

hal penempatan hal yang penting dalam situs untuk bidang yang sesuai. Adapun elemen 

penting lain dari fungsi suatu web adalah dapat bekerjanya suatu konten pada web untuk 

berbagai perangkat dan browser. zaman yang sudah semakin berkembang ini Google telah 

memberikan perangkat yang mudah orang gunakan.  

Di Indonesia sendiri internet lebih diasosiasikan dengan bisnis (ISP, ecommerce) dan 

entertainment. Keunggulan internet salah satunya, sebagai sumber informasi yang sangat 

besar. Bidang apa pun yang diminati, pasti ada informasi di internet. Internet Indonesia mulai 

tumbuh di lingkungan akademis (di UI dan ITB). Adanya internet membuka sumber 

informasi yang tadinya susah diakses. Akses terhadap sumber informasi bukan menjadi 

masalah lagi.(Supangat;Amna, Anis R;Sulistyawati, 2018) Dengan internet sekarang 

masyarakat dituntut untuk lebih pintar dan kreatif karena Digital Content ada banyak sekali 

kesempatan untuk bekerja, tentunya masyarakat harus memiliki daya fikir yang tinggi dan 

kreatif.  

 

 

 



 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

I. Digital 

Bentuk pemprograman yang berada di dalam perangkat elektronik seperti 

smartphone, laptop, tablet. Pemprograman yang berisikan data-data berupa gambar, audio, 

dokumen, maupun video. Yang dapat kita baca dan temukan secara digital melalui perangkat 

elekronik yang kita punya. Dengan perkembangan digital sekarang maka saat ini banyak 

halaman-halaman akses melalui internet, seperti pada platform media digital. Saat mengakses 

internet kita dapat melihat, mencari, dan menemukan berbagai informasi secara digital 

dengan mudah dan cepat. 

Dalam era digital saat ini semua lebih cepat mudah dan instan. Internet sudah menjadi 

kebutuhan yang sangat penting di kehidupan masyarakat. Dimanapun masyarakat 

menggenggam smartphone sudah bisa mengakses berbagai layanan komunikasi informasi 

secara digital.  

 

II. Content 

Content adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. 

Penyampaian content dapat dilakukan melalui berbagai macam media seperti internet, 

televisi, CD audio, video,  maupun secara langsung seperti konferensi dan pertunjukan acara 

panggung. Istilah content sendiri digunakan sebagai Istilah untuk mengidentifikasi dan 

menguantifikasi beragam format dan genre informasi sebagai komponen nilai tambah sebuah 

media. Content biasanya menarik dan dibuat secara kreatif, agar konsumen melihat dengan 

mudah dan senang untuk melihat maupun mengamatinnya.  

 

 

 

 



 

PEMBAHASAN 

 

COPYWRITER 

Copywriting sudah ada dari jaman dahulu, teknik Copywriting telah digunakan sejak 

tahun 1870-an. Seiring perkembangan zaman, di Indonesia dikenal yang namanya aksara, 

tidak hanya di Indonesia saja secara umum aksara-aksara yang ada di dunia dikelompokan 

menjadi 4 yakni, Piktograf  (gambar), Ideografik (huruf-huruf seperti di negara Tiongkok), 

Silabik (suku kata, seperti huruf Jepang) dan Fonetik (lambang fonem). 

Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, akhirnya dikenal istilah Copywriting. 

Secara bahasa Copywriting terdiri dari 2 kata yaitu “copy” dan “writing”. Copy dalam 

bahasa inggris memiliki arti menyalin, tetatpi  juga mengartikan hal-hal yang ditulis oleh 

jurnalis, dan penulis lainnya.  Copy juga berarti kata-kata yang kita temukan dalam iklan. 

Secara umum Copy berarti tulisan-tulisan. Kata kedua adalah writing yang berarti menulis. 

Hasil tulisan yang ditulis oleh jurnalis maupun penulis.  

Singkatnya, Copywriting adalah salah satu teknik seni penulisan yang bertujuan untuk 

mendapat respon dari pembacanya. Media dalam Copywriting tidak hanya dalam bentuk 

tulisan berupa kata-kata, tetapi bisa juga menggunakan gambar atau video. Dijaman yang 

sangat milenial ini Copywriting menjadi hal yang sangat penting, karena didalam digital 

content keberadaa copywriting sangat penting. Semua situs situs informasi yang ada di 

internet adalah hasil karya dari copy writing.  

Seorang copywriter selalu membutuhkan ide-ide yang kreatif yang tinggi. Karena 

mengingat tugas utamanya adalah membuat konten kreatif dan menarik untuk 

mempromosikan atau menginformasikan suatu objek ataupun informasi. Seorang copywriter 

memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan membangun citra perusahaan dan brand 

tertentu.  Oleh karena itu, pekerjaan ini sangat menuntut untuk menyajikan konten yang 

kreatif dan menarik. Disamping itu seorang contentwriter juga harus menguasai platform 

media dan persona 

Persona yang dimaksud adalah karakter dari sebuah konten itu sendiri, atau bisa juga 

disebut sebagai gaya bahasa dari sebuah konten. Persona ini sangat berhubungan dengan 



target market sebuah bisnis. Jadi sebelum menghasilkan sebuat karya, sebagai copywriter 

harus tahu dan paham konten yang akan dibuat ditujukan kepada kalangan siapa maupun usia 

berapa, karena akan mempengaruhi gaya bahasa dan bentuk konten yang kana dihasilkan.  

Media juga menjadi sangat penting untuk seorang copywriter. Mereka harus tau 

media yang cocok untuk memasang iklan atau menaruh konten. Media yang tidak sesuai 

tidak akan memikat konsumen untuk melihat, apalagi membeli produk atau jasa yang akan 

ditawarkan. 

  



KESIMPULAN 

Copywriter dalam digital content sangat berperan penting. Dalam zaman sekarang 

yang segala sesuatu sumber informasi, masyarakat lebih banyak mencari tahu dan mengakses 

melalui media Internet. Maka dari itu seorang copywriter wajib untuk menyajikan suatu 

informasi berupa berita kalimat, suara, maupun video dengan tepat sasaran. Tepat sasaran 

yang dimaksud adalah informasi atau laman tersebut berisi apa untuk siapa dan kalangan 

masyarakat ekonomi seperti apa dan usia berapa. Karena sasaran yang tepat akan membuat 

konsumen semakin menarik dan mudah untuk menemukan apa yang konsumen cari dan 

butuhkan.  
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