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Latar Belakang 
 
Dewasa ini penggunaan media sosial di kalangan masyarakat Indonesia menjadi sesuatu yang sangat 
lazim. Bahkan bisa dikatakan jika tidak menggunakan media sosial dalam kehidupannya akan 
dikatakan sebagai orang yang unik. Pengguna internet di Indonesia berdasarkan data dari kominfo 
adalah sejumlah 65 Juta pengguna dan 95 % nya digunakan untuk mengakses jejaring sosial 
(https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indon
esia+63+Juta+Orang/0/berita_satker). 
Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah Jejaring Sosial yang menempati posisi sedemikian 
tinggi itu digunakan untuk apa.  
Dari data Kominfo jejaring sosial yang banyak digunakan di Indonesia adalah Facebook dan Twitter 
Sedangkan yang media sosial lain seperti line, instagram, ataupun WhataApp menempati urutan 
selanjutnya  
 
Berikut data pengguna internet di Indonesia dan media yang digunakannya 
 

  
Bagan media yang digunakan untuk mengakses internet dan diagram penggunaan media sosial 

 
 

Permasalahan 
Hal yang kemudian menjadi permasalahan adalah apakah kita sudah memanfaatkan media sosial dan 
gadget yang kita miliki sebagai alat untuk mendukung kebutuhan yang kita miliki 
Gadget dan media sosial yang kita miliki sudah kah digunakan secara optimal ataukah hanya sekadar 
untuk mengikuti tren yang sedang berjalan, dan sebenarnya memiliki tingkat kemanfaatan untuk 
peningkatan kesejahteraan yang rendah. 
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Potensi Indonesia  
Indonesia adalah sebuah negara dengan penduduk yang majemuk dalam hal budaya, kebiasaan, 
kebutuhan serta keinginan. Hal tersebut akan berpengaruh pada kebutuhan akan barang dan jasa 
yang beragam jenisnya. Ketersediaan bahan mentah yang berlimpah di Indonesia menjad sebuah 
potensi yang perlu ditangkap oleh masyarakat Indonesia yang kreatif. 
Potensi Indonesia dalam hal kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara dan kebebasan 
menyampaikan ide serta tidak lupa kebebasan dalam mengakses internet beserta berbagai situs 
bermanfaat di dalam nya merupakan hal yang harus disyukuri oleh seluruh masyarakat Indonesia. 
Di era yang serba maju ini dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat membuat 
kemajuan di Indonesia diharapkan mampu untuk membuat masyarakat menjadi lebih aktif dan kreatif 
dalam menjalani kehidupan kesehariannya. 
Penduduk yang banyak dan beragam, Pasar yangsangat luas, tuntutan kepuasan yang beragam serta 
kemampuan yang terbatas dari penyedia produk merupakan peluang yang sangatbesar untuk 
membuka berbagai usaha. Pertanyaannya adalah mampukah kita membaa peluang usaha yang ada di 
depan kita. 
Bagaimana kondisi masyarakat yang akan menjadi calon target market / calon konsumen 
Bagaimana ketersediaan produk yang akan dipasarkan 
Bagaimana kondisi akses informasi yang dimiliki 
3 hal tersebut adalah hal yang cukup penting untuk diketahui, karena akan berdampak pada 
kemungkinan untuk dunia usaha yang akan kita jalani 
 

Peluang Mengambangkan Diri 
Lakukan apa yang anda sukai dan sukai apa yang anda lakukan 
Quote yang banyak dikatakan oleh para ahli marketing ini merupakan kalimat yang sebaiknya 
digunakan ketika akan melakukan/memulai  sebuah usaha.  
Jika Anda adalah orang yang selalu dekat dengan smartphone maka anda termasuk calon ORANG 
SUKSES. 
Sadarkah anda bahwa mayoritas penduduk Indonesia terutama yang ada di daerah yang terjangkau 
jaringan internet akan membuka media sosial saat terbangun dari tidur sampai kembali tidur kembali?  
Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana perasaan mereka saat membuka media sosial dari 
smartphone yang dimilikinya? Adakah yang memiliki rasa tidak senang saat melakukan akses ke media 
sosial tersebut? Adakah yang saat membuka media sosial disertai dengan keterpaksaan? 
Yakinlah bahwa para pembuka media sosial tersebut adalah golongan orang-orang yang sedang 
berbahagia, tanpa beban dan sangat bersuka cita. 
Saat suasana bersuka cita tersebut adalah peluang untuk memberikan informasi yang tepat, karena 
kondisi hati dan pikiran yang sedang relaks tidak ada tekanan adalah saat otak / memory dapat 
menerima informasi dengan baik. 
 

• Bagaimana seseorang dapat dengan segera menceritakan kembali sebuah film panjang yang 
baru saja ditonton nya. 

• Bagaimana seseorang dapat dengan baik menceritakan kembali secara dettail sebuah novel 
dengan halaman yang bejibun  

• Bagaimana seseorang dapat dengan segera menyanyikan sebuah lagu setidaknya dengan 
nada yang benar untuk sebuah lagu yang baru saja di dengar nya 

 
Segala nya akan sangat mungkin terjadi karena saat menerima informasi tersebut mereka ada di dalam 
kondisi yang santai, tidak ada paksaan atau tekanan dan mereka melakukannya tanpa ada paksaan 
atau tekanan dari pihak lain 
 



 
            Informasi              pikiran yang relaks                mengingat dalam waktu yang singkat 

 
 
Berdasarkan penelitian manusia sebagian besar menerima informasi secara efektif melalui indra 
penglinatan, baru kemudian disusul oleh pendengaran dan  indera yang lain. 
 
Untuk itu pada saat anda akan menyampaikan pesan kepada pihak lain sampaikanlah melalui media 
yang dapat ditangkap dengan baik oleh mata 
 

Langkah yang bisa dilakukan 
Hal yang perlu dilakukan dalam memulai sebuah usaha adalah 

1. Kenali potensi diri 

Di sini kita perlu melihat pada apa yang akan ditawarkan 

Sekedar saran jangan memulai usaha dengan sesuatu yang benar-benar baru bagi kita, karena 

hal tersebut akan berdampak pada ketidak lancaran yang akhirnya akan menjadi berhenti 

dalam melakukan promosi yang diakibatkan oleh rasa keterpaksaan dalam diri kita. 

Mulai lah sesuatu dari Hobi / kesenangan anda, sehingga rentetan aktifitas ke belakang akan 

dijalani dengan penuh kesuka citaan seperti hal nya ilustrasi di atas  apabila melakukan dengan 

kesukacitaan, maka segala sesuatu akan berjalan secara alamiah. 

 

Sebagai contoh anda menyukai bercocok tanam tanaman buah 

maka coba lah untuk melihat berbagai hal yang terkait dengan tanaman yang anda sukai 

bagaimana mendapatkan bibit nya, kebutuhan lahan / media tempat tanam, bagaimana 

kemudahannya untuk mengembang biakkan nya, bagaimana masa tanamnya, berapa lama 

waktu yang dibutuhkan untuk sampai menghasilkan, apa yang bisa dilakukan setelah buah 

dipanen 

 

Apabila anda sudah menyukainya maka untuk melakukan hal di atas tentunya bukan hal yang 

sulit 

 

2. Perhatikan lingkungan sekitar  

Setelah anda suka langkah selanjutnya adalah memperhatikan sekitar anda dan pastikan anda 

menemukan sesuatu yang bisa dilakukan lebih lanjut terkait dengan kesukaan anda tadi.  

Lihat peluang yang bisa dilakukan untuk tindak lanjut langkah anda di atas terutama pasca 

buah dipanen. Meskipun tahapan mencari bibit dan penyediaan kebutuhan selama 

pemeliharaan juga memiliki peluang untuk dibuat sebagai peluang usaha.  



Tidak perlu sebagai penyedia utama, tetapi sebagai reseller. Yakinlah bahwa tidak semua 

orang mengetahui apa yang anda ketahui 

 

3. Pilih target market yang jelas 

Cari komunittas yang sesuai dengan hobi anda.  

Hal ini bisa didapatkan dengan cara bertemu langsung atau melalui bantuan alat yang sudah 

dimiliki (gunakan smartphone dengan jaringan sosial yang sudah anda miliki) 

Jangan menyasar target yang tidak jelas. Fokus pada orang yang memiliki kesukaan sama 

dengan hobi yang anda miliki. 

Pertemuan secara offline (bertemu langsung dengan tatap muka) baik, tetapi memiliki 

keterbatasan yaitu perllu waktu, tenaga serta biaya untuk melakukan proses selanjutnya, 

selain itu menjadi terbatas sekali area yang bisa ditangani. 

Online merupakan langkah yang efektif untuk mengatasinya, karena dengan melalui online, 

maka jarak dan waktu serta tenaga akan menjadi lebih efektif dalam melakukan komunikasi 

selanjutnya. 

 

4. Pahami kesukaan target market 

Tak kenal maka tak sayang ini adalah ungkapan yang kita perlukan untuk mendekati target 

kita yang merupakan calon konsumen dari apa yang akna kita tawarkan. 

• Menjual hasil panen 

• Menjual bibit 

• Menjual peralatan yang dibutuhkan 

• Membuat tulisan tentang tips menanam dan merawat serta memanen buah 

Merupakan peluang yang bisa kita tangkap dari hobi yang kita kembangkan sebagai usaha kita 

 

Untuk menyampaikan berita baik tersebut kita perlu melihat apa yang disukai oleh calon 

konsumen produk yang kita tawarkan 

• Media sosial apa yang mereka sukai  line, facebook, instagram, twitter? 

• Informasi seperti apa yang membuat mereka tertarik  gambar, tulisan ? 

• Kapan mereka mengakses media sosial nya  waktu mereka dapat membuka dengan 

santai 

 

5. Pilih media yang paling efektif  

Jangan menggunakan media yang tidak mungkin dibuka oleh calon konsumen anda 

Sebagai gambaran mayoritas penduduk di Indonesia memiliki akun facebook, line, twitter atau 

whatsapp di dalam smartphone mereka. Sosial media lain yang saat ini mulai marak digunakan 

adalah instagram. Pahami media-media tersebut termasuk kelebihan dan kekurangan dari 

media-media tersebut. 

➢ Faceboook adalah media yang sangat luas jangkauannya banyak yang 

menggunakannya sebagai media untuk bertukar pikiran dan informasi tentang 

berbagai macam hal. Faceook merupakan media yang dapat menerima inputan 

berupa tulisan panjang atau pendek, gambar diam ataupun gambar bergerak, 

bahkan sampai pada audio. Hal ini yang membuat banyak yang memanfaatkannya 

untuk bersosialita 

➢ Whattsap adalah media berikutmya yang terdapat pada smartphone saat ini. 

Dibandingkan facebook media ini memiliki keterbatasan dalam hal 

menginformasikan sesuatu pada irang yang belum dikenal. Namun demikian bukan 



berarti media ini tidak dapat digunakan. Media ini dapat digunakan sebagai langkah 

lanjutan saat proses pengenalan sudah dilakukan 

➢ Line. Seperti halnya WhatsApp,, media line ini juga memiliki keterbatasan untuk 

mensosialisasikan sesuatu, karena hanya pihak yang sudah terkait saja yang bisa 

menerima informasi yang akan kita berikan.  

➢ Twitter, media ini cukup efektif untuk melakukan penyebaran onfirmasi, karena 

berita yang ada di sana akan dapat diakses oleh lebih banyak orang yang belum 

terhubung. Kelemahan media ini adalah batasan karakter huruf yang dapat masuk 

di dalam setiap postingan nya 

➢ Instagram. Media yang sangat banyak digandrungi oleh kaum muda di Indonesia, 

karena pada media ini dapat memunculkan gambar yang baik yang akan dapat 

membuat seseorang berlama-lama dalam menikmati gambar yang ada di sana. Dan 

pada media ini dapat diberikan kata kunci-kata kunci tertentu yang akan 

mempermudah orang yang akan mengakses ulang apa yang ada di dalam sebuah 

posting an. 

 

Spesifikasi fungsi dari masing-masing media tersebut dapat digolongkan sebagai berikut: 

no Sosial Media Pengenalan 
/ promosi 

maintenance 

1. facebook v v 

2. Twitter v v 

3. Instagram v v 

4. WhatsApp  v 

5. Line  v 

 

6. Sampaikan informasi  

Buatlah sebuah rencana yang harus dilakukan selama usaha anda dijalankan 

Jika bentuk usaha yang akan anda lakukan banyak, seperti halnya yang sudah dituliskan di 

atas, yaitu : 

• Menjual hasil panen 

• Menjual bibit 

• Menjual peralatan yang dibutuhkan 

• Membuat tulisan tentang tips menanam dan merawat serta memanen buah 

Maka perlu diagendakan / direncanakan apa dan kapan iinformasi-informasi tersebut 

disampaikan, karena tidak mungkin di dalam 1 hari dalam 1 posting semua sekaligus kita 

sampaikan.  

Selain menjadikan kebingungan bagi penerima informasi mana yang harus dijalankan dulu, 

juga akna menjadikan kesenangan berubah menjadi kebosanan karena tulisan postingan yang 

terlalu panjang yang akan membuat tidak sehat karena harus berlama-lama memandang pada 

layar monitor smartphone yang dimiliki. 

 

Maka rencanakanlah cara penyampaian informasi tersebut dengan baik terkait dengan 

bentuk, jenis serta waktu yang tepat dan disiplin dalam pengirimannya. 

 

Dan karena fungsi yang berbeda dari media sosial yang ada, maka dalam penggunaan nya 

sangat dimungkinkan untuk menggunakan lebih dari 1 media sosial. Sehingga lebih efektif dan 

optimal penyampaian informasi yang diberikan 

 



Kesuksesan dalam social media marketing ditentukan oleh 3 hal: 

 Kualitas konten 

 Pemilihan waktu posting 

 Frekuensi posting 

 

Pada saat sudah melakukan publikasi melalui media sosial maka harus disiplin pada waktu 

uplod/posting nya pada media yang dipilih.. Sebagai gambaran berikut adalah periode yang bisa 

diaplikasikan untuk maintenance media sosial anda 

Frekwensi ideal untuk masing-masing media sosial: 

 Facebook: maksimal 2x sehari dan 5-10x seminggu 

 Twitter: 5x sehari atau lebih 

 Line : 3x sehari atau lebih 

 WhatsApp : 3x sehari atau lebih 

 Instagram: 1-2x sehari atau lebih 

Hal yang perlu diperhatikan 
Pada saat akan melakukan berbagai proses di atas pastikan bahwa 

1. Anda sudah menginstall aplikasi yang dibutuhkan di dalam smartphone Anda  

2. Pastikan sudah memiliki bahan yang akan diposting di media-media yang akan digunakan 

3. Apabila yang akan diposting adalah tulisan maka tulisan yang akandigunakna adalah sesuatu 

yang akan dapat dengan mudah ditangkap oleh calon konsumen yang dituju 

4. Apabila yang akan dikirim adalah gambar, maka pastikan bahwa gambar yang akan dikirim 

adalah gambar yang tepat untuk menginformasikan produk yangditawarkan. 

Langkah konkrit yang bisa dilakukan 
Berikut adalah hal yang bisa dilakukan dalam proses yang akan dilakukan 

Membuat akun pada media yang akan digunakan 
Untuk membuat akun pada masing-masing media yang dibutuhkan adalah  

1. Alamat / akun email 

2. Nomor selular yang aktif  

Semua pembuatan akun ini dapat dilakukkan melalui smartphone namun demikian untuk 

pengoperasian selanjutnya dapat menggunakan perangkat yang lebih berat seperti laptop ataupun 

PC. 

Untuk berbagai aplikasi yang akan dimanfaatkan itu dapat dicari di AppStore atau Playstore terlebih 

dahulu agar nantinya lebih mudah dalam mengoperasikannya. 

Line, whatsApp dan Instagram harus di install di dalam smartphone yang akan digunakan, sementara  

Facebook dan twitter jika smartphone yang dimiliki berkemampuan rendah, maka untuk memper 

ringan beban dapat dioperasikan melalui browser yang ada di dalam smartphone.  

no Sosial media Install / melalui 
browser 

Yang dibutuhkan untuk 
aktifasi 

Informasi yang perlu 
diberikan 

1 facebook diinstall Alamat email  1. Nama,  

  Melalui browser Alamat email 



2. Instagram diinstall Alamat email  2. Alamat lokasi usaha 
(optional),  

3. ID akun yang 
dimiliki, 

4. nomor kontak usaha 
5. hal yang ditawarkan 

  Melalui browser Alamat email 

3. Twitter diinstall Alamat email dan nomor 
seluler 

  Melalui browser Alamat email dan nomor 
seluler 

4. WhatsApp diinstall Alamat email dan nomor 
seluler 

5. Line diinstall Alamat email dan nomor 
seluler 

 

Dan apabila anda sudah melakukan hal di atas maka akan ada tugas yang harus dilakkan 

untukselanjutnya, yaitu  

Tugas harian: 

 Membalas mention, pesan, dan komentar yang masuk 
 Melakukan monitor kata kunci 
 Menerbitkan/menjadwalkan konten baru 
 Mencari bahan untuk konten baru 
 Mencari orang yang punya banyak follower (influencer) 
 Berinteraksi dengan influencer 
 Berinteraksi dengan follower 
 Membuat gambar untuk konten 
 Membuat konten untuk komunitas 

 

Tugas mingguan: 

 Analisa konten dalam seminggu terakhir 
 Analisa peningkatan dan penurunan yang terjadi 
 Analisa terhadap goal dan sasaran yang sudah ditentukan 
 Analisa hashtag 
 Mengadakan event (webinar, Twitter chat, dll.) 
 Mencari komunitas baru 
 Optimasi social media 

 

Tugas bulanan: 

 Memeriksa goal yang sudah dibuat 
 Membuat goal baru 
 Merencanakan eksperimen baru untuk sebulan depan 
 Update foto profil, deskripsi, bio 
 Melakukan penyesuaian terhadap frekuensi dan jadwal posting 

 
 

Melakukan pemilihan kata yang sesuai  
Dalam setiap postig yang akan dilakukan hal yang perlu diperhatikan adalah  

Gunakan kata yang tepat dengan target yang akan dituju.  



Sebagai gambaran, kita tidak mungkin menggunakan kata yang sama untuk  

• orang yang berusia 12 – 16 tahun, 17 – 25 tahun dan 25 tahun ke atas  

• orang yang masih lajang dan sudah berkeluarga 

Untuk itu kita bisa membedakan gaya bahasa yang dapat digunakan dalam tiap postingan yang akan 

disampaikan 

1. Bahasa formal : biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat formal  

2. Bahasa santai  : biasanya digunakan untuk sesuatu yang bersifat ajakan 

3. Bahasa gaul      : biasanya digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang ditujukan untuk usia 

di bawah 20 tahun 

 

Melakukan pengambilan gambar yang tepat 
Gambar yangtepat yang dimaksud di sini adalah memberikan gambar yang sesuai dengan informasi 

yang akan disampaikan. Adapun tips nya adalah sebagai berikut: 

1. Ambil gambar dengan media yang tepat 

kamera DSLR vs smartphone Perbandingan hasil smartphone dan kamera DSLR 

 
 

 

2. Masukkan gambar yang sesuai dengan kebutuhan 

 

 
Perlu kah kita memasukkan 
elemen tambahan produk 
yang akan diambil.  
Perlu  



 

3. Ambil gambar dengan sudut yang tepat 

Gambar diambil 
dengan dasar 
pencaha yaan 
bagian belakang 
obyek menjadi 
tidak kelihatan 

Gambar 
diambil 
dengan 
dasar pen 
cahayaan 
pada ge las.  
Gelas men 
jadi jelas 
tetapi ter 
jadi over 
pencaha 
yaan di 
bagian be 
lakang 
  

pencahaya an 
diambil dari 
sam ping, 
obyek 
menjadi lebih 
nyaman saat 
dilihat, 
karena tidak 
ada sumber 
cahaya yang 
kelihatan di 
dalam gam 
bar yang 
dihasilkan 

Gambar 9. Efek memasukkan sumber cahaya di dalam frame 

 

4. Pastikan lensa yang akan digunakan dalam kondisi yang bersih 

Gambar produk yang difoto dengan 
menggunakan lensa yang kotor 

Gambar produk yang difoto dengan 
menggunakan lensa yang bersih 

Perbandingan hasil gambar lensa kamera bersih dan kotor 

 

5. Pilih background yang mendukung produk yang akan dipromosikan 

  
Background gelap atau terang 
Background buatan atau lingkungan 
sekitar 
 
Yang dapat menginformasikan produk 
yang akan dipromosikan  

 



6. Munculkan identitas produk yang akan ditawarkan 

 

Identitas / merk produk yang akan 
ditawarkan harus nampak jelas pada 
produk yang difoto /dimasukkan ke 
dalam media sosial yang digunakan  
Hal ini bertujuan untuk mempermudah 
calon konsumen mengidentifikasi 
produk yang akan dipilihnya 

 

 

Dari pembahasan dan contoh gambar di atas diharapkan dalam pengambilan foto dapat mulai 

memikirkan tentang pesan apa yang akan disampaikan melalui tampilan visual yang ada kepada calon 

konsumen dan dapat ditangkap dengan tepat. 

 

Simpulan 
 

Dalam melakukan usaha untuk memperluas cakupan peayanan dan pengenalan, maka dunia Maya 

(onine) merupakan sesuatu yang efektif dan efisien untuk digarap dan dilakukan. 

Di dalam dunia maya dimana kita tidak melakukan kontak langsung dengan calon konsumen, maka 

perlu direncanakan waktu posting yang tepat serta pemilihan kata dan gambar yang sesuai (bahasa 

yang sama) antara calon target (konsumen) dengan pemilik usaha.  
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Bayu Widiantoro

• Pengajar di prodi DESAIN KOMUNIKASI VISUAL, Unika 
Soegijapranata

• Hobi  
• jalan-jalan, merekam obyek

• Aktifitas keseharian 
• Berbagi dengan mahasiswa, diskusi dengan yang ada di 

sekitar, mengamati perkembangan budya dan desain yang 
terkait dengan visual

• Email : widibayu08@gmail.com

• Instagram  : widibayu

• Line : widibayu



Pengguna Sosial Media 
di INDONESIA

Pengguna Internet di Indonesia 
65 juta pengguna

Pengguna Sosial Media : 95 % 
dari 65 juta  

• Sumber 
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+
di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker).

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+:+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker


• Kondisi positif untuk dimanfaatkan

• Pelunag untuk digunakan sebagai 
modal usaha ONLINE



Potensi Indonesia

• Produk yang berlimpah untuk berbagai 
komoditi

• Akses mendatangkan dan mengirimkan 
barang yang mudah

• Kondisi masyarakat yang beragam 
(cenderung memiliki rasa penasaran dan 
ingin mencoba yang tinggi).

• Perkembangan teknologi komunikasi yang 
baik



Permasalahan 

• Penggunaan sarana (koneksi internet) 
yang belum optimal

• Masih ada anggapan yang berada di 
tempat jauh lebih baik daripada yang ada 
di dekatnya

• Penggunaan gadget yang hanya sekadar 
mengikuti tren yang mudah

• Memiliki aplikasi yang penggunaannya 
hanya untuk mengobrol semata

• Media sosial:

Line, WA, Instagram, Facebook, 
Twitter  Hanya digunakan untuk 
ngobrol

• Made in luar negeri dianggap jauh 
lebih baik dari made in dalam 
negeri

• Produk yang ada di Jakarta 
dianggap lebih baik dari yang ada 
di sekitar kita

• Sosmed hanya bisa untuk video 
call dan kirim2 pesan layaknya 
ngobrol atau SMS



Apa yang bisa dilakukan

• Koneksi internet

• Gadget yang terhubung dengan 
dunia luar

• Masyarakat luas yang terhubung 
dengan dunia maya

• Produk yang sudah kita miliki

• Berbagai potensi alam yang bisa 
kita manfaatkan

 melakukan sesuatu, manfaatkan 
secara optimal apa yang kita miliki



Yang harus dilakukan

• Pahami apa yang menjadi kelebihan Anda

• Pahami kelebihan produk Anda

• Pahami siapa target Anda

• Pahami media yang sudah anda sering 
operasikan

• Apa yang bisa kita sampaikan kepada target 
kita



Memahami kelebihan diri sendiri 
dan produk yang sudah kita miliki

• Media Sosial apa yang anda miliki

• Berapa banyak teman anda di Media sosial

• Kapan calon target anda membuka media sosial 
nya

• Apa yang membuat calon konsumen anda 
memilih produk Anda

• Apakah anda pernah melihat seseorang yang 
membuka media sosial dengan rasa “terpaksa”



Apa yang harus segera menjadi perhatian

• Bagaimana memperkenalkan potensi kita

• Bagaimana memperluas informasi 
tentang produk yang kita miliki

• Melihat kembali potensi media sosial 
yang sedang kita guakan

• Bagaimana cara menginformasikan 
“kekuatan” kita

• Apa yang harus kita promosikan di dalam 
media sosial kita



Sadarilah ...

• Pemikiran yang relaks akan membuat seseorang menangkap 
sebuah informasi dengan baik

DRAMA,
SINETRON,
BERITA,
INFO LAIN 

MENERIMA INFO 

SECARA MERDEKA
MEYIMPAN KE 

MEMORI

MENYAMPAIKAN

INFORMASI KE 

PIHAK LAIN



Awali dengan ...

1. Pahami kunggulan diri

2. Perhatikan lingkungan sekitar

3. Pilih target yang menjadi sasaran utama

4. Pahami target Anda

5. Pilih media yang paling sesuai

6. Informasikan apa yang akan anda pasarkan



1. Memahami Keunggulan Diri 

Usahakan untuk memulai dengan hal 
yang kita sukai, Hal tersebut meliputi :

• Jenis usaha

• Produk yang akan dipasarkan

• Target utama yang akan dituju

• Cara kita akan memasarkan / 
memperkenalkan produk 



2. Memperhatikan lingkungan sekitar

• Potensi yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan

• Peluang yang bisa dijadikan sebagai pendorong

• Rekan yang memiliki jenis usaha/produk yang 
mirip/sama

• Calon konsumen yang ada di sekitar tempat tinggal / 
tempat usaha 

• Ketersediaan media untuk mempromosikan

• Situasi dan kondisi tempat usaha

• Perlukah kita menjadi produsen utama, distributor atau 
cukup sebagai reseller

Yang kesemuanya dapat berdampak pada pengadaan dan penyampaian produk 
ke pihak calon konsumen



3. Pemilihan target utama

• Target utama sebaiknya dipilih yang spesifik, 
agar tidak terjadi pemilihan yang keliru dalam 
menyampaikan pesan

• Tidak semua pesan akan dapat diterima dengan 
baik oleh semua pihak

• Pesan untuk anak-anak akan berbeda dengan 
pesan untuk remaja dan berbeda pula dengan 
pesan untuk orang dewasa

• Jika diperlukan masuklah ke dalam komunitas 
target yang anda tuju untuk lebih memahami 
kebutuhan dan kesukaan meraka



4. Pahami (perilaku) Target 

Disini mulai mengkaitkan antara produk yang akan kita 
tawarkan dengan perilaku target

Hal yang akan muncul disini adalah

• Hal spesifik apa yang ada di produk kita yang diinginkan 
oleh target

• Bagaimana mereka biasa mendapatkan informasi

• Pesan/tulisan/gambar seperti apa yang disukai oleh 
target

• Media apa yang sering mereka gunakan

• Informasi apa yang biasanya menjadi bahan 
pembicaraan awal mereka



5. Memilih Media ...

Yang perlu diperhatikan

• Efektifitas penyampaian (terkait dengan ketersampaian pesan)

• Optimalisasi informasi (terkait dengan konten pesan)

• Popularitas di kalangan calon konsumen (kebiasaan 

pengguna)

• Kebutuhan informasi (verbal. Visual, Audio atau mix antara 
ketiganya)

• Kemudahan akses (koneksi ke internet dan maintenance konten)

no Sosial Media Pengenalan 
/ promosi 

maintenance 

1. facebook v v 

2. Twitter v v 

3. Instagram v v 

4. WhatsApp  v 

5. Line  v 

 

fungsi



6. menginformasikan

Dalam menginformasikan sbuah pesan hal yang perlu 
diperhatikan adalah apa yang akna kita sampaikan

• Produk  kondisi, warna, dimensi, ketahanan

• Aktifitas  apa yang bisa dilakukan dengan produk yang kita tawarkan

• Tempat  dimana bisa dilihat, dimana bisa ditemui, dimana bisa 
didapatkan

• Siapa  contact person, penanggung jawab jika akan melakukan 
pemesanan atau komplain

• Cara mendapatkan Produk  pembayaran dan proses 

selanjutnya

Hal ini untuk menunjukkan bonafiditas produk dan 
produsen/penjual/pemilik usaha



Frekuensi penyampaian informasi

• Facebook: maksimal 2x sehari dan 5-10x 
seminggu

• Twitter: 5x sehari atau lebih

• Line : 3x sehari atau lebih

• WhatsApp : 3x sehari atau lebih

• Instagram: 1-2x sehari atau lebih



Cek sebelum melakukan 
PROSES PEMASARAN

Pastikan ...

1. Anda sudah menginstall aplikasi yang dibutuhkan di 
dalam smartphone Anda 

2. Sudah memiliki bahan yang akan diposting di media yang 
akan digunakan

3. Apabila yang akan diposting adalah tulisan maka tulisan 
yang akandigunakna adalah sesuatu yang akan dapat 
dengan mudah ditangkap oleh calon konsumen yang 
dituju

4. Apabila yang akan dikirim adalah gambar, maka pastikan 
bahwa gambar yang akan dikirim adalah gambar yang 
tepat untuk menginformasikan produk yangditawarkan



Aktifasi sosmed di dalam smartphone

no Sosial media Install / melalui

browser

Yang dibutuhkan untuk

aktifasi
Informasi yang perlu

diberikan

1 facebook diinstall Alamat email 1. Nama,

2. Alamat lokasi usaha

(optional),

3. ID akun yang

dimiliki,

4. nomor kontak usaha

5. hal yang ditawarkan

Melalui browser Alamat email

2. Instagram diinstall Alamat email

Melalui browser Alamat email

3. Twitter diinstall Alamat email dan nomor

seluler

Melalui browser Alamat email dan nomor

seluler

4. WhatsApp diinstall Alamat email dan nomor

seluler

5. Line diinstall Alamat email dan nomor

seluler



Yang perlu dilakukan 
setelah instalasi aplikasi

• Tugas harian

• Tugas mingguan

• Tugas Bulanan



Tugas harian

• Membalas mention, pesan, dan komentar yang masuk

• Melakukan monitor kata kunci

• Menerbitkan/menjadwalkan konten baru

• Mencari bahan untuk konten baru

• Mencari orang yang punya banyak follower (influencer)

• Berinteraksi dengan influencer

• Berinteraksi dengan follower

• Membuat gambar untuk konten

• Membuat konten untuk komunitas



Tugas Mingguan

• Analisa konten dalam seminggu terakhir

• Analisa peningkatan dan penurunan yang 
terjadi

• Analisa terhadap tujuan dan sasaran yang 
sudah ditentukan

• Analisa hashtag

• Mengadakan event (meskipun sederhana)

• Mencari komunitas baru

• Optimasi social media



Tugas Bulanan

• Memeriksa goal yang sudah dibuat

• Membuat goal baru

• Merencanakan eksperimen baru untuk 
sebulan depan

• Update foto profil, deskripsi, biodata 
produk

• Melakukan penyesuaian terhadap 
frekuensi dan jadwal posting



Memilih Kata untuk mempromosikan

Pilihlah kata yang sesuai dengan kebutuhan 
target anda

• Roti enak, empuk, nikmat

• Mmmm... Enaknya roti ini

• ....lagi laper? Makan roti yuk

• Nda... Roti nda...

• Roti...roti... Roti enak, roti empuk



Pengambilan Gambar

Media perekam selalu menjadi pertanyaan

Alat mana yang paling baik

Alat yang anda miliki adalah alat terbaik di dunia



Masukkan gambar sesuai dengan kebutuhan

Pilihlah gambar yang 
sesuai dengan 
kebutuhan

Obyek apa yang perlu 
anda masukkan ke 
dalam frame



Gambar mana yang 
harus kita pilih

• Detail produk

• Produk dan 
kelengkapannya

• Suasana saat 
menikmati produk



Perhatikan arah datangnya cahaya
terhadap obyek dan kamera anda

Kekeliruan dalam memposisikan obyek dan kamera terhadap arah datangnya 
cahaya dapat berdampak hilang nya gambar produk



Memastikan lensa 
dalam kondisi BERSIH 





Memilih background 
yang mendukung produk

• Gelap Terang



Background 
Produk

• Polos (di dalam ruang)

• Suasana (di luar ruang)



Munculkan identitas anda 
dengan JELAS

Jika perlu gunakan 
kontras yang tinggi 
untuk nama produk 
dengan tidak 
mengurangi detail 
produk yang 
ditawarkan



Identitas 
Produk



Sehingga saat diaplikasikan

• Aplikasi pada line



• Aplikasi pada line



Aplikasi pada whatsApp



Aplikasi pada whatsApp



• instagram



• instagram



Santen anget saking peken

Milih kupat

Kantun sak pinten

Mekaten ingkang saget pun atur aken

Bilih kathah lepat 

Nyuwun pangapunten
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