
OPTIMALISASI 
POSTINGAN 

MEDIA SOSIAL



MEDIA SOSIAL (MEDSOS)?

Media sosial atau sering juga disebut
sebagai sosial media adalah platform
digital yang memfasilitasi penggunanya
untuk saling berkomunikasi atau
membagikan konten berupa tulisan,
foto, video, dan merupakan platform
digital yang menyediakan fasilitas untuk
melakukan aktivitas sosial bagi setiap
penggunanya



OPTIMALISASI MEDSOS

Pengoptimalan media sosial,
atau juga dikenal sebagai SMO
(Social Media Optimization),
dilakukan dari cara sederhana
seperti media monitoring hingga
optimasi ads yang lebih
kompleks yang bertujuan untuk
meningkatkan penjualan/viewer



Bagaimana caranya?



Buat audience penasaran dengan Caption

Sering juga disebut “Description” atau
keterangan foto, yang fungsinya untuk
menjelaskan “Who” dan “What”
(biasa juga “Where” dan “When”)
atau “Why”dan “How” (5W+1H).



Apabila ada orang yang tampak dalam
gambar maka harus disebutkan nama
orang itu dan juga usianya, juga kaitannya
dengan peristiwa dalam gambar.

Bila disebutkan lokasinya maka juga harus
dituliskan pada kolom location, city,
state/province, country. Sebuah foto
berita tipikal dengan keterangan lengkap,
sementara foto ilustrasi/advertising tidak.



Dalam foto jurnalistik, suatu foto bagus bisa tidak
berarti apa-apa tanpa caption. Karena keberadaan
caption sama pentingnya dengan gambar itu
sendiri. Caption membuat pembaca tidak perlu
menerka-nerka pesan dalam foto.



Riset yang dilakukan Sara Quinn untuk National
Press Photographers Association menunjukkan
bahwa caption yang baik membuat satu foto
dilihat 30% lebih lama oleh pembaca. Caption
yang ditulis dengan baik membuat orang
membaca dan kembali melihat foto secara
berulang untuk memahami cerita.



Contoh Penggunaan 5W+1H

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini mencapai rata-rata 7-8% per tahun. 

Hal itu karena adanya kegiatan ekonomi yang semakin masif, terutama pada UMKM. Pemerintah

diketahui menggelontorkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 34,1 triliun.

Dengan demikian, pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai beberapa kali lipat. Selain itu, 

berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang dikategorikan miskin juga banyak

berkurang.

Berikut analisis 5W+1H contoh berita di atas:

What : Jumlah penduduk miskin berkurang

Who : Masyarakat Indonesia

Why : Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7-8%

When : Beberapa tahun terakhir

Where : Indonesia

How : Pemerintah menggelontorkan KUR Rp 34,1 triliun kepada UMKM.

Caption di atas bisa dibilang adalah teks pengantar yang sederhana.



HASTAG /TAGAR 

Hashtag atau tagar bisa digunakan untuk
ditambahkan pada postingan berupa teks, foto,
video, event, dan lain-lain.

Dengan menyertakan hashtag atau tagar pada
postingan tersebut, maka nanti semua update
tentang postingan yang kamu buat akan
terorganisir dan terkelompok dengan baik

Bisa gunakan tagar umum untuk menambah ‘Push
Rank’, postingan.

#IndonesiaKuat #IndonesiaSehat #Trending #fyp

#jumatberkah



TIME
ATTACK











Feature



Feature yang memikat

Memikat dengan tema Aktual

Aktual: sedang menjadi objek
perhatian dan kepedulian
masyarakat

(Contoh :

Musim Hujan = DBD, Malaria, 
dsb)



Tema yang “Sesuatu Banget”

Bertanyalah sejauh mana 
tema anda berdampak 
pada hidup pembaca anda 

Contoh Bandingkan :

Prokes vs Tidak Prokes

Vaksin vs Tidak Vaksin



Tema yang
“Gue Banget”

Apakah tema anda dekat di hati 

pembaca? Bahkan identik dengan

hidup 

mereka?

Remaja: tentang cinta, 
pemberontakan

Ortu baru: kaya, sukses, parenting

Di atas 45: kesehatan, akhirat

Dekat secara lokasi juga menarik



Setiap postingan akan semakin
baik, Jika :

• Dikonsep dengan menarik dan orisinil
• Bisa memberikan jawaban
• Akurat dalam melaporkan dan mengambil

informasi (memberikan tautan ke website 
berkualitas akan membangun lebih banyak
kepercayaan dari pembaca)

• Beri tautan ke sumber dan konten lain yang 
terpercaya.

• Selalu update website atau medsos anda
secara berkala

-



Terimakasih


