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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena 

atas rahmat, bimbingan, dan petunjukNya, kami dapat menyelesaikan Laporan kegiatan 

Pengabdian masyarakat ini dengan lancar, dengan judul Pelatihan Strategi Peningkatan 

Pelanggan Melalui Media Sosial Di Desa Purwosari, Wonogiri, Jawa Tengah pada tanggal 26 

Nopember 2021 

Banyak pihak yang telah membantu kami selama melaksanakan program dan 

pembuatan laporan akhir. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sudarsono, MT sebagai kepala Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta  

yang telah menyetujui dan mendanai pelaksanaan program Pelatian ini. 

 2. Bapak Kadris, S.Sos Kepala Desa Purwosari, Wonogiri, Jawa Tengah yang telah 

bersedia bekerjasama dan menjadi mitra untuk pelaksanaan program ini.  

3. Seluruh Panitia pada program Pelatihan  ini, yang telah membantu dan mendukung 

kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.  

4. Pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, yang telah membantu 

kami baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 Kami menyadari bahwa pelaksanaan program Pelatihan ini masih sangatlah jauh dari 

sempurna, oleh karena itu kami menerima segala kritik dan saran untuk peningkatan 

kemampuan kami di masa mendatang. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan seluruh pihak yang membutuhkannya.  

 

Yogyakarta, 14 Desember 2021 

Penulis 
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RINGKASAN 

 

Progam ini bertujuan untuk memberikan penyegaran kepada para pembuat produk 

makanan jadi kering, basah dan siap saji, agar produsinya meningkat. Makanan kering seperti 

makanan geti dan kueh-kueh kering, kelontong, makanan jadi basah seoerti pempek, mie 

ayam, ayam gereng dan bakar, bakso dan mie ayam dan lainnya. Pelatihan ini sekaligus 

mengkatkan animo pelanggan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM). Dari tujuan 

tersebut maka penulis memberikan pelatihan dengan judul Stategi Peningkatan Pelanggan 

UMKM Melalui Sosial Media di Desa Purwosari Wonogiri, Jawa Tengah. 

  Hasil dari pelatihan ini sangat mesuaskan sesuai dengan isian kuisioner yang diberikan 

kepada peserta pelatihan, berharap pelatihan ini bisa dilakukan kontinu sampai mereka bisa 

menjalankan bisnis ini dengan lancar. Waktu yang diberikan untuk pelatihan dirasa peserta 

kurang, peserta menghendaki untuk yang akan datang alokasi waktu kedepan semakin 

panjang sehingga latihan akan lebih banyak karena banyaknya macam-macam social media. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 
 

1.1  Latar Belakang 

Kondisi saat ini yang berkembang di masyarakat dalam memajukan perekonomian 

Indonesia, salah satunya mengembangkan bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, 

atau badan usaha ukuran kecil. Yang biasanya disebut UMKM. UMKM adalah istilah yang 

sudah tak asing lagi di telinga masyarakat.  

Apa itu UMKM? UMKM singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM 

tersebut tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. UMKM artinya sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan 

usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omzet per 

tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan.  

Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, 

yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha 

nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan 

ekonomi di Indonesia.  

Di Tanah Air, arti UMKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian 

negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang PDB terbesar, paling banyak menyerap 

lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan.  

Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang 

membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang.  

Namun saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. 

Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang 

sedang berada dalam kondisi terpuruk.  

Jenis UMKM 1. Usaha mikro Usaha mikro UMKM adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro 

sebagaimana diatur dalam UU tersebut.  

Penjualan atau omzet dari usaha mikro dalam setahun paling banyak Rp 300 juta dan 

jumlah aset bisnisnya maksimal Rp 50 juta (di luar aset tanah dan bangunan). Tak jarang 

dalam pengelolaan, keuangan usaha mikro masih tercampur dengan keuangan pribadi 
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pemiliknya. Contoh UMKM mikro adalah pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, 

pedangan asongan, dan sebagainya.  

2. Usaha kecil Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha 

kecil yang dimaksud dalam UU tersebut. Arti UMKM kategori usaha kecil yakni memiliki 

kekayaan bersih antara Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta, lalu penjualan per tahun antara 

Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar.  

Pengelolaan keuangan usaha kecil juga sudah lebih profesional ketimbang usaha mikro. 

Contoh UMKM kecil adalah usaha binatu, restoran kecil, bengkel motor, katering, usaha 

fotocopy, dan sebagainya.  

3. Usaha menengah Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU tersebut. 

Kekayaan bersih usaha menengah di luar tanah dan bangunan sudah mencapai di atas Rp 500 

juta per tahun (apa itu UMKM). Usaha menengah atau menengah UMKM adalah juga 

memiliki kriteria omzet penjualan sebesar lebih dari Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar per 

tahun. Selain pengelolaan keuangan yang sudah terpisah, usaha menengah juga sudah 

memiliki legalitas. Contoh UMKM menengah adalah perusahaan pembuat roti skala rumahan, 

restoran besar, hingga toko bangunan.  

Di daerah Purwosari Wonogiri banyak pengusaha rumahan (pelaku bisnis) diantaranya 

pembuat produk makanan jadi kering, basah dan siap saji. Makanan kering ini seperti 

makanan khas wonogiri geti dan kueh-kueh kering, kelontong, makanan jadi basah seoerti 

pempek, mie ayam, ayam gereng bakar dan geprek, bakso dan mie ayam dan lainnya. Tujuan 

pelatihan ini untuk mengkatkan animo pelanggan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah 

(UMKM). Dari tujuan tersebut maka penulis memberikan pelatihan dengan judul Stategi 

Peningkatan Pelanggan UMKM Melalui Sosial Media di Desa Purwosari Wonogiri, Jawa 

Tengah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, perlu di buat rumusan masalah agar pelaksanaan 

dalam melakukan Pelatihan berjalan dengan lancar yaitu:  

a. Apakah yang maksud dengan social media? 

b. Begitu pentingkah social media bagi pelaku UMKM 

c. Bagaimana pengertian, jenis, fungsi dan contoh social media? 

d. Sebutkan apa saja media social yang dapat digunakan itu? 

e. Bagaimana cara mengoperasikan masing-masing media social 
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BAB II. TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN KEGIATAN 

 

2.1  Tujuan Kegiatan 

Progam ini bertujuan untuk memberikan penyegaran kepada para pembuat produk makanan 

jadi kering, basah dan siap saji, agar produsinya meningkat. Pelatihan ini sekaligus mengkatkan 

animo pelanggan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM).  

Di daerah Purwosari Wonogiri, Jawa Tengah ini banyak pengusaha rumahan 

diantaranya pembuat produk makanan jadi kering, basah dan siap saji. Makanan kering ini 

seperti makanan khas wonogiri geti dan kueh-kueh kering, kelontong, makanan jadi basah 

seoerti pempek, mie ayam, ayam gereng bakar dan geprek, bakso dan mie ayam dan lainnya. 

Tujuan pelatihan ini untuk mengkatkan animo pelanggan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah 

(UMKM).  

 

2.2  Manfaat Kegiatan  

Manfaat media sosial untuk bisnis bagi banyak pengusaha rumahan di daerah 

Purwosari Wonogiri, Jawa Tengah diantaranya: 

1. Menemukan calon konsumen dengan cepat 

Dengan media sosial, kamu bisa menghimpun calon konsumen dengan cepat. 

Instagram dan Twitter misalnnya, punya fitur pencarian yang bisa mempermudah orang 

mencari sesuatu yang diinginkannya. Dengan fitur seperti lokasi misalnya, konsumen bisa 

mencari referensi produk atau jasa yang dekat dengan tempat tinggalnya. Fitur hashtag juga 

bisa digunakan dalam promosi di media sosial agar konsumen bisa dengan mudah 

menjangkau bisnismu. Menganalisis calon konsumen. Dari media sosial, kamu juga bisa 

menganalisis calon konsumen. Orang-orang banyak berbagi di media sosial. Ini berarti ada 

banyak data yang dapat kamu temukan tentang target konsumen.  

Kamu bisa mencari tahu apa kebutuhan konsumen dan menyediakan apa yang mereka 

butuhkan. Kamu juga bisa menentukan menganalisis target pasar dari sosial media. Kamu 

kemudian dapat menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang lebih tepat 

terkait bisnis, apa yang dicari konsumen, dan cara terbaik untuk menjangkau mereka. 

2. Memberi feedback lebih cepat dan mudah 

Media sosial menjadi alat untuk membangun keterikatan dengan konsumen. Dengan 

media sosial konsumen bisa berkomunikasi langsung terkait produk atau jasamu. Sementara 

kamu bisa memberi feedback untuk konsumen secara interaktif dan cepat. Media sosial 

membantu mempertahankan reputasi bisnis dengan memberi platform untuk berinteraksi 
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langsung dengan pelanggan. Semakin cepat kamu merespons, dan semakin baik kamu dapat 

membantu, semakin besar tingkat kepercayaan konsumen. 

3. Menarik minat konsumen 

Aktifnya bisnis di media sosial juga bisa menjadi cara menarik minat konsumen 

potensial. Kamu bisa mengesankan calon pelanggan dengan cara menangani interaksi 

pelanggan lain yang biasanya tidak terkait. Sama seperti pemasar, konsumen menggunakan 

media sosial sebagai alat untuk membantu mereka melakukan pembelian dan keputusan yang 

lebih baik secara umum. Dengan pelayanan dan kualitas produk yang baik, media sosial bisa 

membangun minat untuk para calon konsumen lainnya. 

 

2.3 Sasaran Kegiatan 

Agar hasil dari kegiatan ini tercapai perlu dibuat sasaran dalam pelatihan yaitu  

1) Materi di siapkan pemateri untuk menjelaskan Stategi Peningkatan Pelanggan UMKM 

Melalui Sosial Media di Desa Purwosari Wonogiri, Jawa Tengah 

2) Materi pelatihan disiapkan pemateri berupa power point 

3) Pelaksanaanya UMKM sesuai jadwal yang diberikan  

4) Pelaksanaanya bertempat di kantor desa Purwosari Wonogiri Jawa tengah  
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BAB III. PELAKSANAAN 

 

 

3.1  Tempat Pelaksanaan  

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Stategi Peningkatan Pelanggan UMKM Melalui 

Sosial Media. UMKM singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pelaksanaan pelatihan  

ini diadakan  di Balai Desa Purwosari, Wonogiri, Jawa tengah. Peserta yang mengikuti 

pelatihan ini terdiri para anggota UMKM sebanyak 30 orang 

Pelatihan media social ini yang dilaksanakan pada hari jumat 26 Nopember 2021, 

berjalan dengan lancar, sesuai denganyang di harapkan sebelumnya 

 

3.2  Persiapan 

Agar program kegiatan pelatihan berjalan lancar, diperlukan beberapa persiapan yang 

sistematis diantaranya sebagai berikut 

a. Melakukan pertemuan dengan kepala desa Purwosari, Wonogiri untuk membuat 

kesepakatan tentang hari pelaksanaan kegiatan dan sasarannya. 

b. Menyusun scedule program pelatihan 

c. Menyiapkan materi dan bahan alat2 yang digunakan dalam pelatihan 

 

3.3  Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan persiapan menghadapi pelatihan, Materi 

pelatihan diberikan secara tutorial maupun praktek secara langsung oleh pemateri dibantu 

oleh asisten Laboratorium.  

 

3..4  Biaya 

1. Pembelian ATK  

N

o 
Nama Barang Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 

1 Buku tulis 20 buah x @3.000 60.000 

2 Bolpoint 20 buah x @2.000 40.000 

7 Materi 20 eksemplar x @10.000 200.000 

Sub total (Rp) 300.000 

 

2. Transportasi dan lainnya 

No Nama Kegiatan Jumlah (Rp) 

1 Transportasi ke lokasi 2kali 100.000 
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2 Penyusunan Laporan  150.000 

3 Snack &Makan  450.000 

Sub Total (Rp) 700.000 

 

3. Rekapitulasi  Dana 

No Nama Kegiatan  Jumlah 

1 Pembelian ATK 300.000 

2 Transportasi dan lainnya 700.000 

Sub Total 1.000.000 
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BAB IV   KESIMPULAN 

 

 

4.1  Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan pelatihan ini diantaranya: 

a. Setelah melakukan pelatihan, banyak peserta yang antosias karena ada beberapa peserta 

menurut mereka baru pertama kali mengenal dan mengetahui promosi untuk menambah 

animo pelanggan melalui media sosial 

b. Pelatihan ini diberikan karena media social sangat dibutuhkan bagi pelaku bisnis di 

UMKM 

c. Setelah diberikan trik dan cara cepat bagaimana pengertian, jenis, fungsi dan contoh 

social media, peserta mampu menangkap secara cekatan dalam menjawab kisioner yang 

diberikan 

d. Peserta dapat menjawab beberapa macam media social yang dapat digunakan 

e. Dalam pelatihan diberikanpelatihan  secara langsung mengoperasian istagram dan 

facebook 

 

4.2.  Saran 

Hasil dari pelatihan ini sangat mesuaskan sesuai dengan isian kuisioner yang diberikan 

kepada peserta pelatihan, berharap pelatihan ini bisa dilakukan kontinu sampai mereka bisa 

menjalankan promosi online. Waktu yang diberikan kurang, peserta menghendaki untuk yang 

akan datang alokasi waktu kedepan semakin panjang sehingga pembahasan lebih mantap 
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DAFTAR PUSTAKA 
 

 

1. Rustian RS,  2012, Sosial media, Jurusan Teknik Informatika, Universitas Pasundan, 

Bandung 

2. Trisnani, 2017, Pemanfaatan Whatsapp Sebagai Media Komunikasi Dan Kepuasan Dalam 

Penyampaian Pesan Dikalangan Tokoh Masyarakat, BPPKI, Surabaya  
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3. LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

 

Lampiran 1. Surat Permohonan Abdimas 

Lampiran 2. Surat Tugas Dosen Dari LPPM 

Lampiran 3. Surat ucapan terima kasih 

Lampiran 4. Daftar Hadir 

Lampiran 5. Materi Kegiatan  

Lampiran 6. Foto Kegiatan 

Lampiran 7. Isian Kuisioner peserta 
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LAMPIRAN 1 Surat Permohonan Abdimas (ke LPPM) 
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LAMPIRAN 2 Surat Tugas Dosen Dari LPPM 
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LAMPIRAN 3 Surat ucapan terima kasih Dari SMAN 1 Wangon 
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LAMPIRAN 4 Daftar Hadir Peserta 
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Lampiran 5. Materi Kegiatan  
 

 

Apa yang dimaksud dengan media sosial? 

A. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara 

online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan 

waktu. 

Sosial media dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian besar yaitu : 

1. Social Networks, media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi ( Facebook, 

myspace, hi5, Linked in, bebo, dll) 

2. Discuss, media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan obrolan 

dan diskusi (google talk, yahoo! M, skype, phorum, dll) 

3. Share, media sosial yang memfasilitasi kita untuk saling berbagi file, video, music, dll 

(youtube, slideshare, feedback, flickr, crowdstorm, dll) 

4. Publish, (wordpredss, wikipedia, blog, wikia, digg, dll) 

5. Social game, media sosial berupa game yang dapat dilakukan atau dimainkan 

bersama-sama (koongregate, doof, pogo, cafe.com, dll) 

6. MMO (kartrider, warcraft, neopets, conan, dll) 

7. Virtual worlds (habbo, imvu, starday, dll) 

8. Livecast (y! Live, blog tv, justin tv, listream tv, livecastr, dll) 

9. Livestream (socializr, froendsfreed, socialthings!, dll) 

10. Micro blog (twitter, plurk, pownce, twirxr, plazes, tweetpeek, dll) 

  kita yakni selain mengenal dunia nyata kita juga sekarang mengenal “dunia maya”. 

Dunia bebas tanpa batasan yang berisi orang-orang dari dunia nyata. Setiap orang bisa jadi 

apapun dan siapapun di dunia maya. Seseorang bisa menjadi sangat berbeda kehidupannya 

antara didunia nyata dengan dunia maya, hal ini terlihat terutama dalam jejaring sosial. 

B. Media sosial adalah suatu media daring yang memudahkan para penggunanya untuk 

melakukan interaksi sosial secara online. Di sana mereka bisa berkomunikasi, networking, 

berbagi, dan banyak kegiatan lainnya. Media daring yang sering digunakan saat ini adalah 

Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Dibawah ini akan di uraikan  

Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Contoh Media Sosial 

 

B.1 Pengertian, Jenis, Fungsi dan Contoh Media soaial 
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Sekarang ini mulai dari anak-anak sampai orang dewasa sudah banyak sekali yang 

menggunakan media sosial. Media sosial biasanya digunakan untuk bersenang-senang atau 

berbisnis. Namun, kira-kira sudah tahu belum apa itu media sosial, tujuan dan dampaknya?  

1. Pengertian Media Sosial.  

Berikut ini beberapa pengertian media sosial, yaitu 

1.1 Secara Umum  

Media sosial adalah suatu media daring yang memudahkan para penggunanya untuk 

melakukan interaksi sosial secara online. Di sana mereka bisa berkomunikasi, networking, 

berbagi, dan banyak kegiatan lainnya. Media daring yang sering digunakan saat ini adalah 

Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. 

Media daring ini juga seringkali disebut sebagai sosial media atau sosmed padahal menurut 

kaidah dan hukum pembentukan istilah bahasa Indonesia itu menganut kaidah DM atau 

Diterangkan Menerangkan sedangkan bahasa Inggris MD atau Menerangkan Diterangkan. 

Contoh, kalau dalam bahasa Inggris istilah “small eyes” dalam bahasa Indonesia berarti mata 

kecil bukanlah kecil mata. Kalau dalam bahasa Inggris “social media” maka jika 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akan menjadi media sosial bukannya sosial media. 

1.2 Menurut Para Ahli 

Selain pengertian secara umum ternyata ada juga beberapa pakar yang memberikan 

pendapatnya mengenai pengertian media daring ini. Berikut adalah beberapa pendapat para 

pakar atau para ahli: 

1.2.1 Muhammad Yusup, Henderi, dan Yuliana Isma Graba (2007):  Media sosial adalah 

situs jaringan sosial seperti layanan berbasis web yang memungkinkan setiap orang bisa 

membangun profil publik bahkan semi publik dalam sistem terbatas. Media daring ini juga 

dapat digunakan untuk mengetahui daftar pengguna yang sedang terhubung dengan mereka 

dan menjelajahi daftar koneksi yang dibuat orang lain dengan menggunakan suatu sistem. 

1.2.2 J. Watkins, S.Chan, L. Kelly, dan Russo (2008): Media sosial adalah instrument yang 

memberikan fasilitas untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara online. 

1.2.3 Mark Hopkins (2008): Media sosial adalah istilah yang tidak hanya mencakup 

beragam platform media baru namun juga memasukkan beberapa sistem seperti Facebook, 

FriendFeed, dan lainnya yang secara umum disebut sebagai jejaring sosial. 

1.2 4 Antony Mayfield (2008){ Media sosial adalah suatu sarana yang memudahkan para 

penggunanya untuk berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan peran khususnya dalam blog, 

https://facebook.com/
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jejaring sosial, forum-forum maya, wiki atau ensiklopedia online, bahkan virtual worlds 

(menggunakan avatar atau karakter 3D). 

1.2.5 Michael Haenlien dan Andreas Kaplan (2010): Media sosial adalah sebuah kelompok 

aplikasi online yang membangun atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 serta yang 

memungkinkan adanya penciptaan atau pertukaran user generated content. 

1.2.6 Michael J. Palenchar, Tara Buehner, dan R. Shari Veil (2011): Media sosial adalah 

komunikasi yang dilakukan antar manusia dan memiliki karakteristik terbuka, partisipasi, 

komunitas, percakapan, juga keterhubungan. 

1.2.7 Michael Cross (2013): Media sosial adalah suatu sebutan yang memaparkan 

bermacam-macam teknologi untuk mengikat banyak orang ke dalam suatu kolaborasi, 

berinteraksi, dan saling berbagi informasi lewat pesan berbasis web. 

1.2.8 Rebecca A. Hayes dan Caleb T. Carr (2015): Media sosial adalah sarana berbasis 

internet yang memudahkan para penggunanya untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri 

baik itu secara seketika maupun tertunda, baik itu di khalayak luas atau tidak. Hal tersebut 

mendorong adanya nilai dari user generated content dan persepsi interaksi dengan orang 

lain. 

1.2.9 Philip Kotler dan Kevin Keller (2016): Media sosial adalah fasilitas yang disediakan 

untuk para konsumen guna berbagi informasi melalui teks, video, gambar, dan audio antara 

satu orang dengan orang lain,  satu perusahaan dengan perusahaan lain, atau bahkan satu 

orang dengan perusahaan. 

1.2.10 Marjorie Clayman: Media sosial menurut Marjorie Clayman adalah suatu alat 

pemasaran baru yang berfungsi untuk mengetahui pelanggan dan calon pelanggan dengan 

menggunakan cara yang sebelumnya tidak mungkin. 

2. Jenis-Jenis Media Sosial 

Berikut adalah jenis-jenis media daring yang saat ini: 

2.1 Proyek Kolaborasi: Di situs jenis ini para penggunanya bisa menambah, mengubah, 

bahkan menghapus suatu konten yang tersedia. Contohnya adalah Wikipedia. 

2.2 Blog dan Mikroblog: Di sini para pengguna bisa mengekspresikan dan menyampaikan 

suatu hal dengan bebas seperti curhat atau bahkan memberikan kritik terhadap kebijakan 

pemerintah. Contohnya adalah Twitter. 

2.3 Konten: Para pengguna situs web jenis ini bisa saling berbagi konten-konten media seperti 

gambar, video, dan buku elektronik. Contoh situs webnya adalah YouTube. 
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2.4 Situs Jejaring Sosial: Aplikasi yang ada di dalam jenis media sosial ini terdapat izin untuk 

pengguna agar bisa terhubung dengan pengguna lainnya. Caranya dengan membuat informasi 

pribadi seperti video dan foto-foto. Salah satu contoh jenis ini adalah Facebook. 

3. Karakteristik 

Sesuatu bisa dikenali karena mempunyai ciri-ciri atau karakteristik, tidak terkecuali 

media sosial. Berikut adalah karakteristik media sosial: 

3.1 Partisipasi Pengguna: Media sosial bisa digunakan sebagai pendorong agar para 

penggunanya bisa berpartisipasi. Penggunanya juga mampu memberikan umpan balik 

terhadap suatu konten atau pesan agar bisa dibaca dan diterima oleh banyak orang. 

3.2 Adanya Keterbukaan: Terdapat banyak media sosial yang memberikan kesempatan 

untuk para penggunanya agar bisa memberikan komentar, melakukan voting, berbagi 

informasi dan banyak lagi aktivitas lainnya. Pesan yang dikirimkan juga sangatlah bebas 

tanpa harus melalui Gatekeeper. 

3.3 Perbincangan : Di media sosial juga sangat memungkinkan terjadinya suatu interaksi 

karena sebuah konten, baik itu dalam bentuk  perbincangan atau tanggapan antar pengguna. 

Penerima pesan bebas untuk memastikan kapan akan melakukan suatu interaksi terhadap 

pesan tersebut. 

3.4 Keterhubungan: Para pengguna bisa dihubungkan dengan pengguna lain hanya dengan 

fasilitas tautan atau links dan sumber informasi lainnya. Proses untuk mengirim pesan juga 

akan lebih cepat daripada media lain sehingga ada banyak informasi yang terhubung dalam 

satu media sosial. 

4. Fungsi Media Sosial 

Interaksi di Media Sosial. Media daring ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain: 

4.1 Interaksi Sosial 

Interaksi sosial adalah berbagai hubungan sosial yang bersangkutan dengan hubungan 

individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok. Para pengguna 

bisa melakukan interaksi sosial secara online dengan mudah. 

4.2 Personal Branding 

Personal branding adalah sebuah cara untuk memasarkan diri atau imej secara individu. 

Personal branding ini tidaklah sama dengan memasarkan diri dan karier namun lebih 

menekankan bahkan mereka akan sukses lewat self packaging. 

4.3 Media Komunikasi 
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Media sosial bisa digunakan untuk media komunikasi dan tempat membangun relasi 

antar pengguna. Sesama pengguna bisa berkomunikasi jarak jauh karena media sosial 

mempunyai jangkauan global. 

5. Tujuan Media Sosial 

Berikut adalah tujuan menggunakan media daring yang satu ini: 

5.1 Aktualisasi diri 

Terdapat banyak orang yang menjadikan media sosial sebagai tempat untuk aktualisasi 

diri. Aktualisasi diri merupakan kehendak seseorang untuk memperlihatkan dan 

menggunakan semua kemampuannya. 

Menurut ahli jiwa Abraham Maslow dalam bukunya Hierarchy of Needs menggunakan istilah 

aktualisasi diri sebagai kebutuhan dan pencapaian tertinggi manusia. Jadi di media sosial 

mereka akan memperlihatkan bakatnya agar bisa dilihat banyak orang. Sekarang pun sudah 

banyak sekali orang-orang yang terkenal di dunia maya karena sebuah konten miliknya viral. 

5.2 Komunitas 

Di media sosial memang sangat mudah untuk menjumpai komunitas online. Beberapa 

orang memanfaatkannya untuk dijadikan wadah tempat berkumpul dan tempat berkomunikasi 

orang-orang yang mempunyai kesamaan minat dan bakat. 

5.3 Menjalin Hubungan 

Sangat memungkinkan untuk menjalin hubungan antar individu. Sudah ada beberapa 

pengguna yang mendapatkan pasangan hidup, teman, rekan bisnis, dan sahabat di sana. 

5.4 Media Pemasaran 

Banyaknya pengguna membuat  banyak orang juga yang memanfaatkannya untuk 

memasarkan sesuatu. Seperti yang sedang hits saat ini adalah bisnis online. Banyak sekali 

orang-orang yang membuka online shop dan tidak sedikit juga yang sukses memasarkan 

produk miliknya. 

6. Sejarah Perkembangan 

Perkembangan media sosial dari tahun ke tahun sangatlah pesat.  Hal tersebut ditandai 

dari banyaknya layanan dan aplikasi yang sangat memungkinkan agar para pengguna 

melakukan interaksi. Berikut adalah sedikit penjelasan tentang sejarah perkembangan media 

daring yang satu ini: 

6.1 Cikal Bakal (1844) 
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Cikal bakal adanya medsos adalah ditemukannya alat untuk mengirim pesan pertama 

kali yaitu Telegraf yang ditemukan oleh Samuel Morse. Samuel pertama kali mengirim pesan 

dari Washington D.C ke Baltimore. 

6.2 Sistem Papan Buletin (1978) 

Awal mula seseorang bisa berkomunikasi dengan menggunakan surat elektronik atau 

mengunggah dan mengunduh perangkat lunak harus menggunakan saluran telepon yang 

terhubung dengan modem. 

6.3 GeoCities (1995) 

Situs ini adalah Web Hosting. Web Hosting sendiri adalah layanan penyewaan untuk 

menyimpan data situs web agar bisa diakses dari mana saja, berdirinya situs ini menjadi 

tonggak munculnya situs web lain. 

6.4 Classmates.com (1995) 

Classmate.com didirikan oleh  lulusan teknik industri bernama Randy Conrads. 

Classmate.com sendiri diciptakan guna membantu para pengguna menemukan teman 

lamanya, baik itu teman TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. 

6.5 Sixdegree (1997) 

Dari tahun 1997 sampai 2001 sebagai jejaring sosial pertama, Sixdegree mengaku 

bahwa sudah memiliki 1 juta pengguna. Di sini para pengguna bisa membuat profil dan 

menemukan teman. 

6.6 LiveJournal (1999) 

Di bulan Maret Brad Fitzpatrick membuat LiveJournal atau komunitas online global 

untuk jurnal pribadi.  Di sini terdapat fitur daftar teman dan memungkinkan para penggunanya 

bisa meng-update status. 

6.7 Blogger (1999) 

Situs ini memungkin para penggunanya bisa membuat halaman situsnya sendiri dan di 

sini bisa memuat hal tentang apapun. 

6.8 Friendster (2002) 

Friendster dibuat oleh Peter Chin, Jonathan Abrams, dan David Lee pada tahun 2002. 

Friendster adalah situs yang para penggunanya bisa melihat semua orang secara manual atau 

hanya orang yang dikenal saja. 

6.9 LinkedIn (2003) 

Di LinkedIn ini para pengguna bisa mengunggah hal-hal yang berkaitan dengan bisnis 

atau pekerjaan. Hal ini membuat Linkedln menjadi sangat populer dikalangan pebisnis dan 

seseorang yang hendak mencari pekerjaan. 
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6.10 MySpace (2003) 

Myspace diluncurkan pada tahun 2003 dan populer di Amerika pada tahun 2006. 

6.11 Gmail (2004) 

Gmail adalah layanan e-mail yang dibuat oleh Google untuk mengirim pesan dan file 

ke pengguna lain. 

6.12 Facebook (2004) 

Facebook dibuat oleh Mark Zuckerberg dengan teman-teman kampusnya. Pada 

awalnya Facebook ini hanya digunakan untuk kalangan internal mahasiswa Harvard saja, 

namun beberapa bulan kemudian jumlah penggunanya sangat meningkat sehigga dibuat untuk 

umum. 

6.13 YouTube (2005) 

YouTube adalah salah satu aplikasi atau situs yang digunakan untuk saling berbagi 

informasi lewat video. 

6.14 Twitter (2006) 

Twitter dibuat oleh Jack Dorsey dan diluncurkan ke publik pada tanggal 15 Juli 2006. 

Di Twitter para pengguna bisa mengirim dan membaca text sampai 140 karakter. 

6.15 Wiser (2007) 

Wiser pertama kali diluncurkan pada tanggal 22 April 2007 bertepatan dengan Hari 

Bumi. 

6.16 Instagram (2010) 

Instagram adalah situs jejaring sosial yang memungkinkan para penggunanya bisa 

membagikan video, foto, dan berbagai informasi dengan sangat mudah. 

6.17 Path (2010) 

Path adalah layanan jejaring sosial yang para penggunanya bisa saling berbagi foto dan 

pesan. Mirip dengan Twitter dan Facebook namun konsepnya lebih minimalis. 

6.18 LINE (2011) 

LINE merupakan situs jejaring sosial yang penggunanya bisa membagikan foto, video, 

dan juga bisa melakukan percakapan antar pengguna. 

6.19 Google+ (2011) 

Google+ adalah situs jejaring sosial yang dibuat oleh Google. Pada awalnya Google+ 

hanya digunakan oleh sebatas orang yang telah di invite oleh Google, namun setelah itu 

diluncurkan secara umum. 

6.20 Snapchat (2011) 
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Snapchat merupakan aplikasi pesan foto yang dibuat oleh Evan Spiegel, Bobby 

Murphy, dan Reggie Brown saat berkulian di Universitas Stanford. 

6.21 Vine (2012) 

Vine adalah layanan untuk berbagi video durasi pendek yang dibuat oleh Dom 

Hofmann, Rus Yusupov, dan Colin Kroll. 

7. Digital Marketing Media Sosial 

Digital marketing media sosial atau media sosial marketing adalah semua upaya 

pemasaran yang menggunakan internet atau media sosial dengan berbagai macam cara dan 

taktik marketing sehingga bisa berkomunikasi dengan calon konsumen. 

Sedangkan untuk arti marketing sendiri atau pemasaran adalah kegiatan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen.  

Selanjutnya  kalau bisnis online itu bagaimana ya? Secara sederhana bisnis online itu 

adalah suatu bisnis yang dilakukan di dunia maya atau secara online. Untuk menjalankannya 

Anda memerlukan media seperti website, toko online atau marketplace, blog, dan media 

sosial. Media sosial sering digunakan untuk berbisnis adalah Facebook, Whatsapp, Instagram, 

dan lain sebagainya.  

Berbicara tentang bagaimana cara mempromosikannya terdapat dua media sosial yang 

memberikan layanan untuk iklan, yaitu Facebook ads dan Instagram ads. 

Facebook ads atau Iklan Facebook adalah fitur yang disediakan untuk mengiklankan atau 

mempromosikan suatu FanPage yang sudah dibuat oleh pengguna. 

Instagram ads atau iklan Instagram iklan melalui konten berbayar di Instagram untuk 

menjangkau orang lebih luas dan bisa ditargetkan. Instagram ads sering digunakan untuk 

meningkatkan traffic website, brand exposure, dan mengumpulkan leads baru. 

8. Dampak Adanya Media Sosial 

 

Penggunaan media daring ini juga mempunyai dampak positif serta dampak negatif. 

Berikut adalah sedikit penjelasannya: 

https://tekno.foresteract.com/internet/
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8.1 Dampak Positif 

Penggunaan media daring yang satu ini juga mempunyai dampak baik, antara lain: 

8.1.1 Mendapat Teman Baru: Sekarang untuk mendapatkan teman baru tidak harus pergi ke 

suatu tempat dan berkenalan, namun lewat media sosial juga bisa mendapatkan teman bahkan 

bisa dari negara manapun jadi berteman dengan bule bukanlah hal yang sulit lagi. 

8.1.2 Berkarya: Di media sosial sangatlah mudah untuk mengunggah dan mengungkapkan 

sesuatu termasuk karya. Anda tidak hanya bisa menunjukkan hasil karya namun juga bisa 

mendapatkan banyak referensi. 

8.2 Dampak Negatif : Ada juga dampak negatif dari penggunaan media daring yang satu ini, 

antara lain: 

8.2.1 Spam: Spam adalah kegiatan mengirimkan pesan ke orang lain dengan terus-menerus 

dan jumlahnya tidak bisa dikehendaki oleh penerima. Biasanya Si Spammer atau orang yang 

melakukan spam ini mengirimkan pesan untuk memasarkan produk atau jasa mereka agar Si 

Penerima tertarik. 

 

C. Sebutkan apa saja media sosial? 

Ada 10 Macam Media Sosial yang Paling Sering Digunakan Oleh Orang Indonesia 

1. Youtube. ©2018 Independent.co.uk. ... 

2. Whatsapp. ©2019 androidpolice.com. ... 

3. Facebook. ©2019 vox.com. ... 

4. Instagram. ©2018 Merdeka.com. ... 

5. Tiktok. ©2019 theverge.com. ... 

6. Line. ©2019 Nikkei Asian Review. ... 

7. Twitter. ©2016 Merdeka.com. ... 

8. Reddit. 

 

C.1  Apakah WhatsApp itu di media sosial? 

Whatsapp sebagai salah satu media sosial saat ini banyak yang menggunakan untuk 

kepentingan bersosialisasi maupun sebagai penyampaian pesan baik oleh individu maupun 

kelompok. 

https://www.google.com/search?q=Sebutkan+apa+saja+media+sosial?&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VQ8oVHh45Y3hrM%252Cq_l0VLjn5o-AxM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQEe3WoYxUmxYZtrEya3q8pjr92cg&sa=X&ved=2ahUKEwjBn6Ll8t30AhWFj-YKHV_5DQkQ9QF6BAgKEAE#imgrc=VQ8oVHh45Y3hrM
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Ada 14 Macam Media Sosial yang Sering Digunakan, Beserta Penjelasannya 

 

 

 

Ada banyak yang sering kita gunakan setiap hari. Media sosial adalah kumpulan aplikasi yang 

memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Melalui 

media sosial tersebut, seseorang bisa berbagi foto dan video serta membuat cerita singkat. 

Kini, media sosial sudah menjadi kebutuhan utama bagi manusia. Tak hanya anak muda saja, 

tetapi juga para orang tua saat ini butuh dan bisa bermain media sosial. Media sosial memiliki 

sejumlah manfaat bagi penggunanya, terutama karena lebih cepat dari media konvensional, 

seperti media cetak, iklan, TV, brosur dan selebaran. Terlebih lagi, kecanggihan media 

sosial itu mampu menjangkau para penggunanya dengan jarak yang tak terbatas. 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ada begitu banyak macam media sosial 

yang kini sering digunakan oleh orang Indonesia. Mulai dari YouTube, WhatApp, 

Facebook, Instagram, dan masih banyak yang lainnya. 

Untuk lebih rinci, berikut ini beberapa macam media sosial beserta penjelasannya  

 

YouTube dan Instagram 

 

 

Ilustrasi Youtube 

1. YouTube 

Macam media sosial yang pertama adalah YouTube. Siapa sangka, situs besutan tiga 

anak muda yang didirikan pada tahun 2005 ini berhasil menjajaki kesuksesan. 

https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
https://hot.liputan6.com/read/4299771/10-penyakit-akibat-media-sosial-yang-sering-terjadi-perhatikan-cara-mengatasinya
https://hot.liputan6.com/read/4299771/10-penyakit-akibat-media-sosial-yang-sering-terjadi-perhatikan-cara-mengatasinya
https://hot.liputan6.com/read/4299771/10-penyakit-akibat-media-sosial-yang-sering-terjadi-perhatikan-cara-mengatasinya
https://hot.liputan6.com/read/4299771/10-penyakit-akibat-media-sosial-yang-sering-terjadi-perhatikan-cara-mengatasinya
https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
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Situs yang menduduki peringkat nomor dua dunia ini memungkinkan para penggunanya 

untuk berbagi video. Fitur ini merupakan strategi pemasaran yang tepat bagi usaha Anda. Buat 

iklan dan promosi sedemikian rupa untuk menarik atensi para pelanggan melalui video unik 

yang diunggah pada kanal YouTube. 

2. Instagram 

Macam media sosial yang tak kalah menariknya bagi banyak orang adalah Instagram. 

Situs ini pun juga berhasil merebut perhatian para penggunanya melalui fitur berbagi foto dan 

video singkat. Untuk melebarkan sayap bisnis, Anda bisa membuat dan memasang berbagai 

foto ikonik dan menarik di laman akun Instagram. Raih keterlibatan banyak pengguna 

Instagram sebanyak-banyaknya melalui strategi pemasaran yang tepat bagi produk Anda. 

Facebook dan Twitter 

 

Facebook (LOIC VENANCE / AFP) 

3. Facebook 

Macam media sosial yang berikutnya adalah Facebook. Perusahaan media sosial milik 

Mark Zuckerberg ini pun juga masih terus menjanjikan pundi-pundi rupiah bagi banyak 

orang. 

Tak heran, banyak para penggunanya yang juga berbisnis melalui Facebook. Caranya pun 

cukup mudah. Facebook memungkinkan penggunanya untuk berbagi cerita, link situs, 

gambar, hingga video. 

4. Twitter 

Berbeda dari macam media sosial sebelumnya, Twitter bekerja dengan banyak 

menggunakan tulisan, foto, dan video. Umumnya, Twitter banyak digunakan oleh 

penggunanya lantaran memiliki fitur utas yang memungkinkan orang untuk berbagi tulisan 

panjang. Selain itu, para pengguna juga dapat melihat topik terkini yang tengah hangat 

diperbincangkan. Hal ini bisa menjadi referensi Anda untuk menarik pelanggan menggunakan 

tulisan, foto, dan video. 

  

https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
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TikTok dan WhatsApp 

 

Ilustrasi Aplikasi TikTok Credit: freepik.com 

5. TikTok 

Macam media sosial selanjutnya adalah TikTok. Hingga saat ini, aplikasi unik tersebut 

berhasil merebut hati masyarakat Indonesia hingga mampu masuk ke dalam kategori 10 besar 

media sosial terpopuler. Aplikasi yang dikembangkan perusahaan China ini dapat 

menampilkan berbagai video dengan serangkaian proses edit. Hasilnya pun tak kalah menarik 

dari beberapa fitur media sosial lainnya. 

6. WhatsApp 

Pada urutan kedua, macam media sosial yang paling banyak digunakan oleh orang 

Indonesia selanjutnya adalah WhatsApp. WhatsApp atau yang biasa disebut dengan WA 

merupakan media sosial chatting tanpa menggunakan biaya, namun cukup menggunakan 

koneksi internet saja. Dihimpun dari data We Are Social, telah tercatat bahwa 83% orang 

indonesia telah menggunakan media sosial WhatsApp. Ini artinya, dari 150 juta pengguna 

media sosial di Indonesia, sekitar 125 juta orang sudah menggunakan WhatsApp. 

Line dan Tumblr 

 

ilustrasi aplikasi line.me 

7. Line 

Macam media sosial berikutnya adalah Line. Perusahaan media sosial asal Negeri 

Sakura Jepang ini juga tak kalah menariknya untuk dijadikan sebagai bagian dari strategi 

https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
https://hot.liputan6.com/read/4645781/14-macam-media-sosial-yang-sering-digunakan-beserta-penjelasannya
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pemasaran bisnis. Line memungkinkan penggunanya untuk saling berkomunikasi, membuat 

perkumpulan pengguna, membagikan foto dan video, hingga sticker unik yang memikat. 

8. Tumblr 

Macam media sosial yang selanjutnya adalah Tumblr. Tumblr tak lain merupakan 

sebuah aplikasi berbasis blog yang juga memungkinkan pengguna untuk berbagi konten 

tulisan maupun foto. Media sosial yang satu ini diketahui didirikan pada tahun 2007 dan telah 

merambah ke berbagai penjuru dunia. Fungsi dari Tumblr ini bisa digunakan bagi Anda yang 

hendak menggunakan strategi pemasaran dengan teknik tulisan dan foto untuk menjangkau 

pelanggan baru. 

Pinterest dan Telegram 

 

Ilustrasi telegram. (Photo by Ümit Solmaz on Pixabay) 

9. Pinterest 

Macam media sosial yang berikutnya adalah Pinterest. Berbeda dengan media sosial 

yang lainnya, pinterest merupakan platform berbagi foto yang mampu dikategorikan ke dalam 

folder atau album. Kelebihannya, Pinterest tetap dapat melakukan re-pin pada pin akun lain 

meski tak saling mengikuti satu sama lain. 

10. Telegram 

Macam media sosial yang berikutnya adalah Telegram. Telegram adalah sebuah 

aplikasi layanan pengirim pesan instan multiplatform berbasis awan yang bersifat gratis dan 

nirlaba. Para pengguna dapat mengirim pesan dan bertukar foto, video, stiker, audio, dan tipe 

berkas lainnya. Telegram juga menyediakan pengiriman pesan enkripsi ujung-ke-

ujung opsional. 

 Reddit dan Snapchat 
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Ilustrasi Snapchat. Kredit: Freepik 

11. Reddit 

Macam media sosial yang selanjutnya adalah Reddit. Sama halnya dengan Twitter, 

Reddit memungkinkan pengguna untuk saling berdiskusi satu sama lain mengenai suatu topik 

atau gambar tertentu. Digunakan hingga mencapai lebih dari 330 juta pengguna di seluruh 

penjuru dunia membuat Reddit kian tepat bagi Anda untuk memasarkan bisnis. 

12. Snapchat 

Berbeda dari yang lainnya, media sosial bernama Snapchat yang satu ini memberikan 

fitur dan kelebihan unik. Perusahaan asal Amerika yang mengembangkan aplikasi ini 

memberikan fitur penggunanya untuk berbagi video dan foto. 

Pengguna lainnya pun langsung dapat membalas unggahan dengan tulisan dan gambar. 

Aplikasi ini tepat bagi Anda yang hendak memasarkan produk dan hendak berinteraksi 

langsung dengan pelanggan di luar sana. 

 

LinkedIn dan Facebook Messenger 

 

Ilustrasi LinkedIn. Kredit: 3D Animation Production Company from Pixabay 

13. LinkedIn 

LinkedIn satu-satunya sosial media khusus yang berorientasi bisnis yang populer di 

Indonesia. Banyak perusahaan yang mencari talenta berbakat pada media sosial ini. Pun 

sebaliknya, para pencari kerjapun banyak yang mencari pekerjaan di sini. LinkedIn 

menempati peringkat terakhir di 10 besar dengan 16% suara. 

14. Facebook Messenger 
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Facebook Messenger awalanya tergabung pada situs web Facebook. Namun pada tahun 

2011, perusahaan tersebut memutuskan untuk membuat aplikasi pesan ini di iOS dan Android. 

Dengan memasang aplikasi tersebut, pengguna bisa mengakses pesan FB tanpa harus 

membuka lama FB itu terlebih dahulu. 

                                     ===== @@@@@===== 
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Lampiran 6 Dokumentasi (FOTO) Kegiatan 
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Lampiran 7 Isian Kuisioner Peserta 
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Hasil kuisioner 
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