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A. Latar Belakang  

Tuntutan untuk mengikuti perubahan zaman terutama pada era industri 4.0 membuat 

banyak orang tertarik untuk terjun pada bidang industri kreatif, mengapa demikian, karena 

industri kreatif dinilai memiliki sifat yang dinamis, dimana seorang industri kreatif bisa 

mengikuti perubahan zaman. Salah satu bentuk dari industri kratif yaitu digital content. 

Digital content merupakan sebuah bentuk baru dalam penyebaran informasi berupa teks atau 

tulisan, gambar, video, audio, yang dirangkum menjadi satu dalam bentuk digital.  

Dalam sebuah content digital tentunya berita yang di sajikan harus berkualitas dan 

menarik minat pembaca, dalam hal ini dibutuhkan penulis prefesional untuk mengerjakan 

tugas tersebut. Content writer merupakan pekerjaan yang saat ini banyak dicari oleh 

perusahaan. Tentunya untuk menjadi seorang content writer kamu harus memiliki beberapa 

keahlian. Keahlian yang dibutuhkan dimana kamu harus bisa menulis untuk sebuah content, 

dimana content yang dibuat dapat menarik minat pembaca. Tidak hanya menarik minat 

pembaca saja seorang content writer harus memberikan informasi yang bermanfaat. Dengan 

begitu seorang pembaca dengan mudah tertarik untuk membuka wibsite dan membaca setiap 

artiker yang telah ditulis.  

 

B. Tinjauan Pustaka  

Industri kreatif merupakan industri yang menjadikan pengetahuan serta pengelolaan 

informasi sebagai dasar dan acuan pengembangan industri kedepannya. Menurut data 

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo, 2016) pertumbuhan 

sektor ekonomi kreatif naik cukup signifikan yakni sekitar 5,76 %. Angka tersebut 

diproyeksikan akan terus bertumbuh di tahun - tahun berikutnya.  

Content writer ada karena tuntutan perubahan zaman. Semakin berkembangnya 

teknologi dan komunikasi mau tidak mau membuat semua aktifitas semakin modern. Content 

writer ini muncul di tengah perkembangan dunia online dan menuntut adanya profesi ini yang 

bisa bertanggung jawab untuk mengelola website dari sisi kontennya. 

  

 

 

 

 

 

 

 



C. Pembahasan  

1. Pengertian Content Writer  

Content Writer merupakan penulis prefesional yang dimana hasil dari tulisannya akan 

di publish di internet. Seorang content writer harus memiliki keahlian menulis sebuah konten, 

tidak itu saja seorang content writer harus tahu apa yang membuat pembaca tertarik untuk 

membuka website dan membaca artikel yang telah di tulis. Selain kemampuan dalam menulis 

content writer juga harus bisa melakukan riset. Riset ini berguna untuk mengembangkan 

sebuah konten yang telah ia tulis. Riset ini bisa dilakukan dengan cara wawancara atau juga 

bisa dilakukan dengan cara searching data – data yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan konten yang sudah ditulis.  

2. Kategori Content Writer  

Berdasarkan niagawebsite.co.id sebuah perusahaan penyedia jasa pembuatan website 

untuk menjadi content writer yang baik, yang perlu diperhatikan adalah :  

1. Nilai guna untuk pelanggan brand. Nilai guna yang dimaksud adalah dimana konten harus 

mengandung informasi yang berguna.  

2. Jangan lupakan blogging. Dengan memanfaatkan blog maka kita bisa menulis lebih 

banyak, dengan begitu informasi yang disampaikan akan lebih banyak juga.  

3. Tambahkan konten visual. Dengan menabahkan sedikit visual dapat menarik minat 

pembaca kare jika tanpa ada konten visual pembaca akan cepat merasa bosan.  

4. Permudah akses informasi. Dengan mudahnya pembaca untuk mengakses informasi maka 

pembaca akan selalu menantikan konten yang akan anda sajikan berikutnya.  

5. Lakukan posting lebih sering. Jika kita jarang posting maka akan muncul anggapan dari 

pembaca bahwa website kita sudah tidak aktif lagi.  

 

D. Kesimpulan  

Content writer merupakan seorang prefesional yang menulis konten web atau artikel 

untuk dipublikasikan di Internet. Konten yang dibuat oleh seorang content writer harus 

menarik juga harus bina menarik minat pembaca. Seorang content writer juga harus konsisten 

untuk selalu memberikan informasi yang berguna untuk pembaca. Seorang content writer 

tidak hanya bisa menulis saja namun seorang content writer harus bisa melakukan riset. 

Disini riset juga diperlukan baik riset secara wawancara, pustaka, atau riset lapangan.  
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