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Periode 2011 - 2019

• Dikelola oleh Tim TI Perpustakaan;
• 2011 sedang trend Facebook dan Twitter;
• Interaksi dengan pemustaka di Facebook dan Twitter berjalan dgn

lancar;
• Facebook lebih aktif baik postingan maupun interaksi dgn

pemustaka;
• Youtube memposting tentang profil perpustakaan dan tutorial 

menggunakan fasilitas perpus;
• Instagram (2016)
• 2020 pengelola Sosmed beralih ke bagian Informasi dengan

dibantu mahasiswa parttime (untuk desain).



Mengapa Perpustakaan memerlukan Media Sosial?

• Library professionals are willing to use social media to break through the
cultural boundaries from local and international library uses and make
them aware of their library sources and services. (Anwar Muhammad and
Tang Zhiwei : 2021 : 11)

(Library Professionals bersedia menggunakan media sosial untuk menerobos
batas-batas budaya dari penggunaan perpustakaan lokal dan internasional dan
membuat mereka sadar akan sumber dan layanan perpustakaan mereka)

• Social media have also emerged as an effective tool for risk and crisis
communication during disasters and emergencies (Eriksson, 2018)

(Media sosial juga muncul sebagai alat yang efektif untuk komunikasi risiko dan 
krisis selama bencana dan keadaan darurat



Tercatat, mayoritas pengguna media sosial di Indonesia adalah dari kelompok usia
18-24 tahun dan 25-34 tahun.
Sumber : https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia#



Tercatat, mayoritas pengguna Instagram di Indonesia adalah dari kelompok usia 18-24 tahun, yakni
sebanyak 33,90 juta. Rinciannya, sebanyak 19,8% pengguna aplikasi tersebut adalah perempuan, sedangkan
17,5% merupakan laki-laki. Kelompok usia 25-34 tahun menjadi pengguna Instagram kedua di Tanah Air.
Sumber : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/15/ada-91-juta-pengguna-instagram-di-
indonesia-mayoritas-usia-berapa



sumber : https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia#



Media sosial Perpustakaan?

• Ada 5 medsos yang aktif digunakan di perpus Indonesia (Anwar, 
2016 : 61) :

Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, 
dan Twitter

• Ada 6 medsos yg dimiliki Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga :
Facebook (2011), Twitter (2011), Youtube (2012), Instagram 
(2016), WhatsApp (2020), TikTok (2021).





Pemanfaatan Media Sosial di Perpustakaan?
Taylor & Francis (2014:61)

• Mempromosikan Layanan dan menyebarkan berita secara cepat;
• Pengumuman dan sosialisasi layanan terkini dalam situasi pandemi dilakukan

lewat sosial media

• Meningkatkan keterlibatan dan interaksi dengan pemustaka;
• Followers dan interaksi pemustaka meningkat pesat terutama di Instagram

• Membantu mengumpulkan umpan balik untuk meningkatkan
layanan;

• Banyak DM masuk, melakukan live IG untuk menyapa pemustaka, mulai
fokus memikirkan konten IG yang lagi trend

• Promosi koleksi perpustakaan;
• Dapat mempromosikan koleksi tercetak dan elektronik



• Meningkatkan komunikasi baik di dalam perpus maupun bagian
lain;

• Berkoordinasi dengan bagian lain untuk membuat konten

• Membangun koneksi antar Lembaga sekaligus meningkatkan reputasi
lembaga;

• Saling follow dengan akun instagram lembaga lain



• Menurut penelitian Tailwind 
(Instagram Marketing, 2018), 
akun yang konsisten
mengupload konten setiap hari
akan lebih memiliki
engagement rate dan pengikut
lebih tinggi dibandingkan akun
yang mengupload konten
seminggu sekali

• Tidak hanya post konten tapi
juga menerapkan komunikasi 2 
arah, dimana pustakawan
menanggapi komentar dan 
pesan dari pemustaka



OPTIMASLISASI WHATSAPP UNTUK LAYANAN

• Strategi layanan perpustakaan menggunakan WA melibatkan 3 unsur
yakni : Pemustaka – Pustakawan – Informasi / Koleksi yang dibutuhkan
pemustaka



• Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Welly Deanoari Anugrah
(2022) tentang Pengaruh promosi perpustakaan melalui instagram
menggunakan aspek AIDA marketing terhadap pemanfataan layanan di 
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta :

• Promosi perpustakaan melalui instagram berpengaruh terhadap
pemanfaatan layanan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

• Nilai korelasi sebesar 0,642 yang berarti hubungan antara promosi
perpustakaan melalui instagram dengan pemanfaatan layanan
perpustakaan adalah kuat. Maka dapat disimpulkan bahwa promosi
perpustakaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemanfaatan
layanan di perpustakaan.

sumber : https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50244/



Optimalisasi Penggunaan Media Sosial (Kurniasih : 2016 )

1. Dukungan manajemen : Perlu ada komitmen dari lembaga, terutama
manajemen dalam mendukung perubahan pola komunikasi dan budaya
organisasi yang sesuai dengan karakteristik dunia maya terutama di media 
sosial

2. Kualifikasi Pustakawan : kemampuan memposting sebuah informasi
sesuai dengan karakter media sosial yang dipilih, berkomunikasi secara
interaktif dengan follower, meyakinkan follower atas segala informasi yang 
dibagikan melalui media sosial, menjaga reputasi perpustakaan, 
pemahaman pada hak cipta, dll.

3. Orientasi pengguna : Perpustakaan perlu memahami harapan pengguna
ketika pengguna bergabung dengan akun media sosial perpustakaan.



• Sumber informasi: Media sosial mempermudah perpustakaan
menyebarkan informasi namun perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan
dengan etika penyebaran informasi antara lain berkaitan dengan privacy 
dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau hak cipta.

• 5. Aktivitas di Media Sosial: Diperlukan strategi agar setiap informasi
yang diposting dapat dipahami dan mendapat perhatian dari follower
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