
SOCIAL MEDIA
CONTENT

INSPIRATION



WHY WE NEED
INSPIRATION

Saat ini, hampir setiap orang tidak bisa lepas dari media sosial.
Ketika bangun tidur, menunggu di perjalanan, istirahat, hingga saat
kembali ke tempat tidur, media sosial selalu hadir menemani kita.
Keberadaanya saat ini akhirnya dimanfaatkan oleh perusahaan, brand
dan lainnya untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Salah
satunya adalah dengan membuat konten yang menarik atau
memberikan value, sehingga banyak yang akan tertarik untuk melihat
hingga menyebarkannya.

Namun, membuat konten yang memenuhi nilai-nilai tersebut tentu
tidaklah mudah. Padahal, hampir semua perusahaan dan brand
dituntut untuk bisa memberikan konten dalam frekuensi yang tinggi
untuk menjaga audiensnya, sehingga perlu adanya solusi untuk bisa
tetap membuat konten yang segar dalam jumlah yang banyak.



Sebelum membahas mengenai inspirasi dan ide sebuah konten media
sosial dan di mana bisa menemukannya, kita perlu menyadari tentang
strategi perencanaan sebagai kunci utama kesuksesan berada di
media sosial. Berikut adalah formula dasarnya:

Set Goals Learn about
your audience

Conduct a
competitor

research

Create accounts
and improve

existing profiles

Track Meaningful
Metrics

Find
Inspiration

Create content
relevan to 

your audience



Set goals
Kita harus mengetahui tujuan apa yang ingin diraih dalam keberadaan kita
di media sosial. Tujuan itu sendiri haruslah relevan, bisa diukur dan bisa
dicapai dalam suatu periode.

Learn about your audience
Selalu berusaha untuk mengetahui dan mengerti audiens kita semaksimal
mungkin. Beberapa cara yang bisa dilakukan termasuk di dalamnya
melihat situs yang relevan dan pada akhirnya bisa menciptakan sebuah 
persona.

Conduct a competitor research
Selalu terbuka dan melihat apa yang dilakukan pesaing kita untuk 
mengetahui apa yang berhasil dan apa yang mungkin bisa bekerja tetapi
belum dilakukan oleh pesaing kita.

Create accounts and improve existing profiles
Setelah melakukan beberapa riset tentang audiens, kita harus mengetahui 
media apa yang paling efektif untuk bisa menjangkau mereka. Lalu, buat 
atau tingkatkan profil kita di media tersebut dengan penyesuaian yang 
ada.

Track meaningful metrics
Lakukan pengawasan metrik yang memang bisa berguna untuk analisa 
kita, seperti post reach, brand awareness, engagement, dan lainnya.

Create content relevant to your audience
Selalu pastikan bahwa konten yang kita buat akan relevan dengan 
audiens kita. Selain mencocokan dengan gaya bahasa mereka, juga bisa 
fokus pada topik yang relevan dan dibutuhkan oleh mereka.

Find inspiration
Temukan beberapa referensi untuk menemukan inspirasi dalam membuat 
konten.



WHERE TO GET
INSPIRED

Ada banyak cara untuk mendapatkan inspirasi tentang cara membuat
konten media sosial yang hebat. Berikut adalah beberapa cara hebat
untuk mendapatkan inspirasi dan menemukan ide:

Use Quora, Reddit, and other online forums
Cara terbaik mencari tahu apa yang dibutuhkan dan disukai oleh
Audiens kita adalah dengan berada di antara mereka, seoerti
Quora, Reddit dan forum lain di segmen yang sama. Gunakan
informasi yang didapatkan untuk membuat konten yang menarik
bagi audiens ke depannya.

Upworthy
Website Upworthy atau Buzzfeed bisa menjadi alternatif referensi
untuk membuat konten yang mempunyai value, bisa menginspirasi
dan trending dibicarakan. Hal ini tentunya dengan melihat
karakteristik target audiens kita.



Chrome Extension Turbo Ad Finder
Banyak orang yang mungkin belum memaksimalkan fitur ini.
Padahal, ketika kita mengaktifkan Turbo Ad Finder, feed dari
Facebook kita hanya akan menampilkan iklan-iklan dari pesaing
maupun perusahaan lainnya. Hal ini akan mempersingkat waktu
pencarian untuk mencari referensi dari kegiatan yang dilakukan
kompetitor dan juga bisa membandingkan secara langsung
bagaimana iklan yang efektif di field bisnis kita.

Another content inspiration’s site
Selain website dan referensi di atas, kita juga bisa memanfaatkan
beberapa situs sebagai inspirasi untuk membuat konten. Tapi tetap
lakukan dan buat konten dengan mempertahankan karakteristik
dan identitas kita.

Berikut adalah beberapa referensi yang bisa dilihat:

https://www.fastcompany.com/



https://www.fastcompany.io/

https://www.crazyegg.com/



https://backlinko.com/

https://www.trendhunter.com/



WHAT TO POST ON
SOCIAL MEDIA

Setelah belajar tentang beberapa cara mengenai di mana mendapatkan
inspirasi, berikut adalah beberapa referensi tentang apa yang akan
ditampilkan di saluran media sosial kita dengan cara yang lebih spesifik.

Tutorials and “How To’s" 
Buat video "How To’s" di target pasar kita dan berikan konten edukasi 
kepada mereka. Pinterest dan YouTube adalah contoh media yang 
sangat bagus untuk tipe konten ini.

Infographics
Berikan konten infografis tentang topik yang relevan. Selain itu, perlu 
dingat bahwa kualitas gambar harus cukup tinggi untuk mengesankan 
audiens kita.

Create or Discuss Controversial Postings
Kebanyakan topik kontroversial menjadi topik yang paling sering 
didiskusikan di media sosial. Kita bisa mencoba membuat posting 
kontroversial yang akan mengangkat keterlibatan kita. Tetapi 
kontroversi di sini dalam artian menimbulkan sesuatu yang dibicarakan, 
bukan sesuatu yang negatif.



Giveaways
Salah satu cara terbaik untuk mendapatkan tingkat keterlibatan yang 
tinggi adalah dengan melakukan giveaway, namun tetap harus ingat 
setiap peraturan dan penyesuaian pada setiap platform media sosial.

Give a "Behind the Scenes” Look
Berikan audiens kita pemandangan di balik layar ke dalam aktivitas 
yang kita lakukan. Misalnya, menampilkan cerita di Instagram saat kita 
mengadakan acara atau menunjukkan bagaimana aktivitas keseharian 
bisnis kita.

Post Quotes
Konten quotes adalah salah satu konten yang paling sering dan paling 
tua digunakan di media sosial itu sendiri. Tetapi faktanya, hingga saat 
ini quotes masih dapat diterima dan mendapatkan engagement yang 
tinggi, terutama untuk jenis quotes humoris, inspirasional dan sedih 
karena banyak yang merasa memiliki koneksi dengan kita.

Hold a Contest 
Lakukan sebuah kontes, kuis atau lomba untuk meningkatkan user-
generated content. Selain karena hadiah, secara psikologis audiens 
akan sangat suka untuk diberikan sesuatu yang menantang atau 
menuntut mereka melakukan sesuatu bersamaan dengan hadiah yang 
diberikan.



Do a Survey 
Masih bingung dengan mencari topik yang sesuai? Cara termudah 
adalah dengan menanyakan langsung kepada audiens kita topik-topik 
apa yang memang ingin dibahas dan dibutuhkan oleh mereka.

Tell Story 
Ceritakan kepada audiens tentang bagaimana bisnis kita bisa berdiri. 
Atau berikan konten yang berbentuk storytelling tentang tema-tema 
bisnis yang relate dengan bisnis kita.

Special Event
Gunakan beberapa momen tertentu untuk membuat sebuah tema 
konten. Seperti hari-hari besar, anniversary, atau suatu peristiwa besar 
yang terjadi di waktu tertentu.

Reuse Old Content
Satu hal yang perlu disadari bahwa tidak semua orang melihat konten 
kita di waktu yang bersamaan. Karena itu kita bisa memberikan kembali 
konten-konten lama dengan beberapa penyesuaian di design, caption, 
atau sudut pandangnya.

Memes
Seperti halnya dengan quotes, konten meme juga disukai oleh hampir 
semua orang. Begitu juga dengan tema konten yang akan dibahas 
seperti humor, relate dengan situasi, ataupun ketika terjadi suatu 
peristiwa.



PERSISTENCE
IS KEY

Perlu diingat bahwa
media sosial adalah
permainan jangka
panjang. Kita harus
selalu merencanakan
konten media sosial
dan tetap memantau
interaksinya. Setelah
kita mendapatkan
beberapa wawasan,
lakukan penyesuaian
untuk campaign
selanjutnya.
Singkatnya, konten
dan kesabaran
adalah kunci sukses
di media sosial.


