
Instagram merupakan platform sosial media yang digunakan oleh
para millenials saat ini. Instagram memiliki lebih dari 600 juta 
pengguna di seluruh dunia. Dari seluruh pengguna Instagram, 
59% dari penggunanya berusia 18 hingga 29 tahun. 
Jadi, jika target market anda adalah millenials, Instagram merupakan 
platform yang tepat untuk melakukan kegiatan pemasaran!

All About Instagram!

Dalam menjaga agar pro�l instagram anda menarik, pastikan content 
yang anda masukkan harus stand out. Untuk itu, feed Instagram yang
anda miliki lebih baik jika bergaya, sesuai dengan mood, dan memiliki
style yang dapat dikenali. 

Tone and Style

Ketika membuat sebuah pro�l Instagram, anda harus memastikan
kualitas foto yang digunakan memiliki kualitas tinggi dan jernih
sehingga dapat mudah dimengerti oleh audience anda.

Images
Stick with The Basics

Jangan membuang waktu anda untuk menciptakan foto yang
membosankan dan tidak menarik dan menciptakan foto katalog.

Interesting Product Photography

Tell a Story
Gunakan pro�l instagram anda sebagai tempat untuk menceritakan
sebuah cerita dari brand anda dengan gambar visual yang sesuai
dengan nilai dan menggambarkan perusahaan anda.

Attention to Detail
Teliti dalam hal detil sangat penting. Selain foto yang jernih dan
memiliki kualitas yang baik, anda harus memastikan seluruh
content yang anda ciptakan 



How to STAND OUT in Instagram!

•  Jika anda menggunakan handphone untuk mengambil foto, 
 usahakan untuk tidak melakukan zoom.
•  Hindari mengunggah foto - foto sel�e dan foto kelompok
 yang menunjukkan senyum yang lebar. Sebaiknya, untuk pro�l
 Instagram yang bagus, momen candid dapat membuat lebih
 stand out daripada sel�e.
•  Gunakan �tur Gridlines yang tersedia pada Instagram, agar foto
 yang ingin diunggah simetris, dan juga perhatikan angle.
•  Ambil beberapa foto yang cukup banyak agar dapat di-review
 setelah sesi pemotretan tersebut
•  Usahakan penggunaan foto yang simpel untuk pro�l Instagram
 anda. Pastikan tidak ada background yang mengganggu objek
 utama dan juga tidak berantakan.
•  Gunakan banner picture (menyatukan beberapa unggahan
 menjadi satu kesatuan) yang berbeda dengan unggahan
 sebelumnya.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membuat Instagram
anda lebih stand out, seperti:

Untuk melakukan upload pada Instagram, anda harus memastikan
bahwa anda memiliki waktu yang tepat agar anda tahu bahwa waktu
anda mengunggah foto tersebut langsung dapat dilihat oleh target
sasaran anda. Waktu yang ideal untuk melakuakn posting harus
disesuaikan dengan aspek - aspek seperti jam kerja, zona waktu,
bahkan bila ada perubahan cuaca juga dapat merubah perilaku 
pengunaan sosial media. Untuk menghindari salah timing, sebaiknya
anda melakukan percobaan dalam pengunggahan foto - foto pada
waktu dan jam yang berbeda - beda lalu anda dapat membandingkan
posting-an mana yang paling optimal dan pada jam berapa.
Selain itu, pastikan untuk merespon seluruh pertanyaan dari yang
berada pada post anda secara cepat. Jika tidak, anda akan melewatkan
kesempatan atau kritikan dari pengunjung Instagram anda.

Timing

Influencers and User-Generated Content
(UGC)

Pilih in�uencers atau yang biasa disebut dengan selebgram dengan
benar. Ada banyak kasus yang terjadi pada saat sebuah perusahaan
menggunakan in�uencers. Seperti contohnya seorang selebritis
yang melakukan copy dan paste pada caption, namun yang
seharusnya tidak dimasukkan, masuk dalam caption tersebut.
Oleh karena itu, lakukan pengecekan pada postingan anda setelah
melakukan copy dan paste sebuah artikel.



Advertise in Instagram
Melakukan iklan di Instagram dapat memperluas jangkauan dari brand
anda, memperkuat nilai dan juga meningkatkan nilai konversi.
Sebagaimana Instagram Ads dimiliki oleh Facebook, hal itu membuat
iklan di Instagram dapat dilakukan melalui Facebook Ads Manager
atau langsung dari Instagram.

Ad Formats
Instagram menyediakan kesempatan yang unik agar brand anda dapat
lebih menonjol dan menampilkan identitas secara optimal.
Jadi pastikan anda memiliki dasar kreatif agar dapat menciptakan
konten - konten yang unik. Untuk meningkatkan capaian anda,
Instagram menyediakan tiga format iklan yang berbeda, foto, video dan
carousel. Pilihlah format iklan yang dapat mencapai goal anda, namun
tetap fokus pada kreativitas iklan anda.

• Buat iklan anda senatural dan alami mungkin: “blend in,
 don’t stick out”.
• Lihat konten - konten organik untuk menjadi inspirasi dan
 masukkan untuk mengetahui hal yang diminati oleh konsumen
 anda
• Karena Instagram merupakan platform mobile-�rst, maka
 pastikan website anda dapat dibuka pada handphone
• Gunakan video untuk meningkatkan engagement. Riset yang
 dilakukan oleh Instagram menunjukkan bahwa video lebih dapat
 menarik konsumen dibandingakan hanya menggunakan foto.
• Masukkan hashtag untu membuat konten anda dapat dicari,
 tapi pastikan anda menggunakan hashtag dengan benar.
 Jangan spam target sasaran anda dengan 20 hashtag sekaligus,
 tapi pertimbangkan untuk menggunakan titik atau spasi.
• Gunakan dynamic ads agar kontent anda relevan dan khusus
 diciptakan untuk target sasaran anda.

Tips to Optimise your Ads!

Biasanya, para pengguna Instagram hanya melihat - lihat atau
scrolling tanpa meninggalkan aplikasi tersebut. Karena pengguna
biasanya lebih pasif dan jarang melakukan klik pada link, pastikan
anda terlihat lebih menonjol dan tidak sekedar hanya untuk diklik pada
saat mengevaluasi konten anda.

Measuring Results



Notes Takeaway
1. Pastikan bahwa style dan mood foto sesuai dengan image
2. Instagram yang baik pasti memiliki karakteristik yang mudah 
 diingat dan dikenali
3. Gunakan resolusi berkualitas tinggi dan segar yang dapat
 dipahami oleh audience dengan mudah
4. Pilih in�uencer dengan baik, cari relevansi dan selalu melakukan
 monitoring output
5. Jangan menggunakan zoom saat mengambil foto di
 smartphone, tapi lakukan crop setelahnya
6. Push pembelian dengan menautkan produk ke situs web
7. Pastikan bahwa web yang ditautkan adalah mobile friendly
8. Gunakan teknik penargetan Facebook yang sama dan konten
 iklan yang berfungsi untuk merek Anda untuk memperluas
 jangkauan dan keterlibatan di Instagram
9. Penggunaan hashtag yang relevan akan membuat 
 konten Anda dapat dicari


