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pada Next Digital Indonesia yaitu setiap Senin – Jum’at dari pukul 09:00 sampai dengan

18:00 WIB.

       Peserta magang memiliki pembimbing lapangan di Next Digital Indonesia yaitu Heri

Purwoko selaku Project Leader. Pada praktek kerja lapangan ini, peserta magang berada di

divisi production yang mencakup social media division di dalamnya. Peserta magang di Next

Digital Indonesia umumnya membantu rekan kerja lainnya yang membutuhkan bantuan. 

       Prosedur yang diikuti oleh penulis yaitu, Pertama-tama penulis mengajukan permohonan

dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar

Kerja Magang yang perlu di tanda tangani oleh Ketua Program Studi dan diajukan ke Next

Digital Indonesia, Kedua yaitu mengajukan surat lamaran dan Curiculum Vitae (CV) ke Next

Digital  Indonesia untuk permohonan kerja  magang dengan periode 2 bulan,  Lalu penulis

melakukan proses interview.

       Setelah itu, penulis menjalankan proses praktik kerja magang. Setelah proses praktik

kerja  magang  selesai  dan  telah  mengetahui  dosen  pembimbing  laporan  magang,  peserta

magang melakukan konsultasi dan melengkapi data-data yang dibutuhkan.

BAB II

GAMBARAN UMUM NEXT DIGITAL INDONESIA

2.1 

PROFIL NEXT DIGITAL INDONESIA

       Next Digital Indonesia merupakan perusahaan agensi Digital Marketing yang telah

memiliki lebih dari 7 tahun pengalaman di dunia digital marketing Indonesia. Next Digital

Indonesia  mengedepankan  pemasaran  digital  yang  terintegrasi  dengan  solusi  bisnis  yang
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tepat  sasaran.  Fokus  dari  bisnis  Next  Digital  Indonesia  ini  adalah  peningkatan  merek

perusahaan klien yang berujung pada peningkatan laba pemasaran secara online.

       Next Digital Indonesia bekerjasama dengan Google Adwords, Bing dan Yahoo dalam

pemasarannya. Layanan yang dimiliki oleh Next Digital Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu

Search  Engine  Optimization  (SEO),  Search  Engine  Marketing  (SEM)  dan  Social  Media

Marketing (SMM), Selain 3 (tiga) layanan utama diatas Next Digital Indonesia juga memiliki

layanan tambahan, seperti: Website, Email dan SMS maintaining, Web Commerce, Hosting

dan Custom App. 

       Layanan yang dimiliki oleh Next Digital Indonesia dapat dijelaskan secara singkat

seperti berikut ini: 

Tabel 2.1

Layanan Next Digital Indonesia

Layanan Deskripsi

Search Engine Optimization ( SEO ) Menggunakan kata kunci yang tepat dan

berkaitan  dengan  produk  /  jasa  klien  di

mesin  pencari.  Layanan  ini  dapat

dilakukan  kira-kira  sekitar  6-12  bulan.

Optimisasi  layanan  SEO  ini  dilakukan

secara on-site dan off-site.

Search Engine Management ( SEM ) Tujuan  dari  layanan  ini  adalah

meningkatkan  hit  /  klik  dari  sebuah

perusahaan di mesin pencari.

Social Media Marketing ( SMM ) Dengan  layanan  ini  Next  Digital

Indonesia  membantu  klien  untuk

membangun  atau  meningkatkan  brand

image di social media (facebook, twitter,
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instagram,  pinterest,  dll).  Layanan  ini

meliputi perancangan strategi, pembuatan

konten yang kreatif dan tepat sasaran,dan

pengelolaan social media.

       Dengan pengalaman yang sudah cukup luas  pada digital  marketing,  Next  Digital

Indonesia dipercaya untuk menangani beberapa perusahaan ternama di Indonesia, seperti:

-Ciputra World

-Lippo Group

-Bank Pundi

-Bank Bjb

-Siloam Hospitals

-Melandas Furniture

-M150

-Hemat CSL

-Astragraphia Document Solution

-Agung Sedayu Group

-Kimia Farma

-PromoPlus

-V-Office

-Asus Indonesia

-Wishing Baby
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-Harmoni

-Sprei Saputra

-Balekota Mall

-Electronic City

-Torta Dolce

-English First

2.1.1. VISI DAN MISI NEXT DIGITAL INDONESIA

       Selama  menjalankan  bisnis  di  bidang  digital  marketing,  Next  Digital  Indonesia

berpegang  teguh  pada  visi  yang  ingin  dicapai  dengan  menerapkan  misi  yang  sudah

ditentukan. 

Visi Next Digital Indonesia:

-To pioneer digital marketing growth in Indonesia and help online business grows

-To continually develop results driven strategies and proprietary tools and technologies

Misi Next Digital Indonesia

-To provide a creative approach to internet marketing

-To grow customer relation and loyalty through transparent results driven solutions

2.1.2. LOGO NEXT DIGITAL INDONESIA

Gambar 2.1

Logo Next Digital Indonesia
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( Sumber : Next Digital Indonesia 2015)

2.1.3.  FILOSOFI  LOGO  DAN  NAMA  NEXT  DIGITAL

INDONESIA

       Logo Next Digital Indonesia terdiri dari gabungan 3 (tiga) warna yaitu biru, hijau dan

kuning. Bila dilihat secara sekilas logo ini membentuk huruf n d dan i dimana huruf tersebut

meupakan singkatan dari Next Digital Indonesia. Logo Next Digital Indonesia sendiri berasal

dari 4 pilar yaitu Connecting, Strategy, Geometric dan People. Inti dari ke-4 pilar ini adalah

bagaimana  Next  Digital  Indonesia  dapat  membantu  semua  jenis  usaha  dari  ukm hingga

corporate khususnya dalam dunia digital marketing.

       Nama perusahaan Next Digital Indonesia dibentuk dari keinginan para pendiri untuk

menjadikan perusahaan maju dan terdepan khususnya dalam bidang digital marketing yang

ada  di  Indonesia.  Nama  ini  juga  dipilih  untuk  motivasi  bagi  perusahaan  untuk  tetap

melakukan inovasi dan up to date dalam dunia digital. 

2.2. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Next Digital Indonesia
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(Sumber : Next Digital Indonesia 2015)

Gambar 2.3

Sturktur Organisasi Divisi Terkait

Sumber (Next Digital Indonesia 2015)

Aktivitas social media..., Wahyu Katana Lesmana, FIKOM UMN, 2015



2.3. RUANG LINGKUP KERJA DIVISI TERKAIT

       Di dalam divisi  social media, setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk semua

account social media milik client. Divisi  social media pada Next Digital Indonesia terdiri

dari:

1. Social Media Manager / Project Manager 

Memiliki tanggung jawab sebagai titik pengumpulan data / content plan yang akan

di Quality Control (QC) sebelum akhirnya content pan tersebut dapat di posting di

social media client.

2. Social Media Content Writer & Admin

Memiliki tanggung jawab untuk membuat konten yang tepat sasaran pada target

audience  client,  berkomunikasi  dengan  baik  sebagai  admin  yang  menjalankan

social media sehingga tujuan client dapat tercapai sesuai target. 
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