
STRATEGI PENGELOLAAN 
MEDIA SOSIAL

Tim Media Sosial Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga



Media SosialPerpustakaan
• Perpustakaan memiliki 6 sosial media

Presenter
Presentation Notes
Informasi di facebook dan twitter diteruskan dari instagramLebih fokus ke InstagramTiktok mulai akhir tahun 2021Whatsapp mulai digunakan saat pandemicYoutube digunakan untuk konten user education, dan kegiatan2 webinar^sosmed memiliki admin berbeda



Strategi
1. Membuat tim media sosial

Anggota terdiri dari berbagai bagian layanan
Kreatif dan Inovatif

2. Membuat jadwal
Buatlah jadwal postingan yang konsisten, misal sehari sekali
atau 2 hari sekali

3. Membagi tugas kepada tim medsos
Bagilah tugas postingan ke anggota tim medsos



Konten
1. Menyaring informasi yang akan dishare

2. Menyantumkan sumber

3. Tidak memposting konten SARA, hoax, provokasi, ujaran kebencian

4. Mengemas informasi secara menarik

5. Gunakan fitur yang tersedia di media sosial

Presenter
Presentation Notes
1. Konten harus benar-benar valid, harus crosscek, kaya kalo bikin pengumuman



Pembuatan Jadwal1

Pembagian Tugas2

Proses Upload3

PROSES



Setiap akhir bulan, tim sosmed berdiskusi untuk membuat jadwal

postingan bulan berikutnya.

Pembuatan Jadwal

Presenter
Presentation Notes
Sebelum membuat jadwal pastikan dulu, postingan apa yang wajib ada di setiap bulanAda postingan yang wajib setiap bulan ada promosi koleksi (sirkulasi, serial, e-resources), dan quoteTemplate (tema) warna postingan berubah setiap bulannyaSetiap bulan diadakan live IGAdmin di setiap media sosial berbeda-bedaApa saja yang diuplaod??Pengumuman Kebijakan layananPromosi layananCara penggunaan fasilitas dan layanan perpustakaanSituasi terkini (Covid, kondisi perpus, dll)Informasi yang berkaitan dgn bebas PustakaPromosi koleksiInformasi kegiatan Perpustakaan (Webinar, BTS, hari kunjung perpustakaan, dll)Peringatan hari besarKonten berkaitan dengan researchKuisQnAKunjungan/ KerjasamaHibah Buku



• Promosi koleksi
elektronik/serial

• Promosi koleksi sirkulasi
• Kemas ulang repository

Buat konten -> upload di 
grup tim sosmed -> 
upload

Pembagian Tugas Proses Upload



AplikasiuntukDesain Konten
Aplikasi yang digunakan yaitu Canva.

User Friendly Mudah Diakses Edit Foto & Video

Praktis & Cepat

Fitur Lengkap Fitur Kolaborasi

Memori Ringan

Presenter
Presentation Notes
Tampilan pada canva sangat mudah untuk dipahami.Dapat digunakan di laptop maupun HP.Canva bisa digunakan untuk membuat foto, video, jadwal postingan, bahkan PPT.Terdapat banyak elemen dan template yang bisa bisa diedit.Remove bg, animasi teks, efek foto, menambahkan teks di foto, sticker, frame, cropping, dllMemudahkan tim sosmed untuk saling membantu. Dengan cara membagikan link.Canva bisa diakses melalui website.



TikTok



PengelolaanTikTok Konten

• Durasi kurang lebih 1 menit
• Promosikan konten TikTok di 

Instagram atau media sosial
• Buat jadwal postingan, misal

2x sebulan
• Gunakan beberapa hastag
• Gunakan musik yang 

tersedia di Tiktok

• Video Promosi koleksi
• Kemas ulang informasi
• Promosi layanan
• Pengumuman layanan
• Kegiatan Perpustakaan
• Prosedur penggunaan

fasilitas
• Tata tertib perpustakaan



KompetensiPustakawan
• Pustakawan harus mengetahui kebutuhan informasi pemustaka saat ini;

• Berwawasan luas/mengikuti perkembangan tren

• Pustakawan harus mengetahui media yang disukai oleh pemustaka (anak muda)

• Pustakawan harus mampu menggunakan media sosial dan paham literasi media



Tantangandan Kendala yang dihadapi?

• Ada info urgent yangg harus diupload secepatnya

• Waktu-waktu emas postingan berubah-ubah

• Keterbatasan kreatifitas pustakawan dan SDM

• Waktu : membutuhkan waktu dan komitmen untuk mengelola media sosial

Presenter
Presentation Notes
Memperhatikan waktu postingan agar mendapat feedback yang banyak dari pemustaka



Terima Kasih
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