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Market Segmentation 

Linkedin diciptakan untuk menciptakan koneksi professional dalam jaringan internet. Dalam sosial media linkedin setiap 

orang dapat mencari informasi-informasi mengenai karir, jabatan dalam pekerjaan, proyek-proyek yang sudah, sedang, 

akan dikerjakan dalam dunia kerja. Informasi yang ditampilak dalam profil di Linkedin diharapkan bisa menjadi hubungan 

yang nyata dalam dunia kerja. 

 

Company Value 

Dalam dunia pekerjaan yang membutuhkan skill dan kompetensi yang selalu harus ditingkatkan. Di Linkedin setiap oarng 

bekerja dan terus menciptakan inovasi-inovasi baru yang memberikan kemudahan bagi para penggunannya untuk 
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meningkatkan kualitas diri mereka dalam bekerja dan berkarya. Linkedin didirikan sebagai media penghubung untuk para 

professional didunia kerja. 

  

Linkedin juga bukan hanya menciptakan koneksi bagi para professional tetapi juga memberikan informasi-informasi bagi 

para pekerja, seperti lowongan pekerjaan, artikel yang berhubungan dengan dunia kerja, pertukaran informasi mengenai 

proposal-proposal sebuah proyek, koloborasi. Jaringan ini sangat bermanfaat bagi semua orang yang ingin terhubung 

dalam dunia kerja. (How They Started Digital). 

 

Tumbuh suburnya sosial media di internet banyak memberikan kemudahan kepada semua orang. Tujuan Sosial Media 

adalah saling menghubungkan, saling mengenal, saling berbagi. Atas dasar pemikiran itu Linkedin didirikan, tetapi fokus 

kepada dunia professional kerja, Linkedin berhasil memberikan perbedaan yang nyata dalam pasar ceruk di Sosial Media. 

Anggota situs Linkedin adalah orang-orang yang berasal dari dunia kerja dan mempunyai skill dan meningkatkan 

kemampuan skill mereka di dunia kerja. 
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Reid Hoffman sudah sejak lama mempunyai impian ingin membangun perusahaan teknologi yang bisa menghubungkan 

orang-orang professional dimana mereka bisa menulis profil diri mereka, menunjukkan tingkat pendidikan, menciptakan 

proyek pekerjaan, memberikan tips-tips untuk menjadi professional kerja. 

Atas dasar inilah dia mendirikan Sosial Media Linkedin yang mempunyai nilai: Menghubungkan orang-orang 

professional dalam sebuah web untuk saling berhubungan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam dunia 

pekerjaan. 

 

  

 

 



Untuk Training dan Coaching Bisa Menghubungi Sdr. Septo Indarto 0817151574 atau e-mail 2879@gmail.com 
 

     Apa yang menyebabkan Linkedin menjadi sebuah   

standar Sosial Media untuk orang-orang yang professional? 

Linkedin menawarkan jaringan dan kesempatan kepada orang-orang professional dalam dunia kerja untuk menciptakan 

networking dan juga untuk mengembangkan kompetensi mereka. Bagi para professional kerja dan juga mahasiswa yang 

baru lulus atau fresh graduate wajib mempunyai account linkedin, bahkan perusahaan-perusahaan saat ini banyak 

merekrut para pegawai melalui Linkedin untuk menemukan kandidat yang tepat untuk bekerja di perusahaan mereka. 

 

  

Linkedin terus memperbaharui dan memperbanyak features di websitenya. Linkedin menawarkan keanggotaan dengan 

cara membayar dan juga gratis sebagai sumber pendapatannya. Linkedin juga memasang spot iklan sebagai sumber 

pendapatan dari pihak ketiga, yaitu perusahaan-perusahaan yang ingin mempromosikan produk-produk dan jasa mereka 

di linkedin. 
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Target Market 

Target market Linkedin adalah para professional kerja dan juga perusahaan-perusahaan. Para profesionak kerja yang 

berasal dari seluruh dunia. Mereka dilihat karena kompetensi dan pengalaman kerja mereka, sehingga mereka 

membangun networking dalam skala global. Sehingga diharapkan menciptakan networking dalam skala global dan bisa 

menciptakan koloborasi dalam mengerjakan suatu pekerjaan. 
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