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Kampanye dengan Media Online
Media social adalah media on
line yang sebagian besar penggu
nanya sangat mudah beradaptasi,
dan saling berbagi. Blog, jejaring
sosial, forum merupakan sebagian
kecil bentuk media sosial yang di
gemari oleh “rakyat”. Sesuai den
gan perkembangan jaman, media
sosial tak hanya sebagai alat untuk
bersosialisasi atau memasarkan
secara online namun bisa diman
faatkan sebagai alat politik untuk
berkampanye.
Ada beberapa hal yang menye
babkan media sosial menjadi alat
paling ampuh untuk berkampanye
saat ini. Diantaranya, biaya yang
bisa ditekan seminimal mungkin
, tidak mengenal waktu, sekuat
yang tim anda bisa. Selain itu, pe
san disampaikan langsung ke ban
yak orang orang, informasi yang
disampaikan bebas tanpa harus
melalui filter, serta kecepatan yang
di sampaikan cenderung lebih
cepat di banding media lainnya
dikarenakan pengguna media so
sial cenderung lebih aktif.
Beberapa hal yang harus diper
hatikan dalam menyusun sebuah
kampanye di media sosial antara
lain menentukan target audience atau sasaran kampanye. Hal
ini bisa dilakukan melalui riset.
Berikanlah pertanyaan yang ber
hubungan dengan perilaku atau
mindset yang ada ketika mereka
mendengar kampanye anda. Riset
ini akan menentukan gaya bahasa
atau visualisasi apa yang akan di
gunakan, serta menentukan media
apa yang akan digunakan dalam
kampanye.
Menentukan tujuan atau goal
yang ingin dicapai. Sejauh apa
pencapaian yang diharapkan dari
kampanye di media sosial? Apakah
brand awareness saja atau kah le

ilustrasi: insan dipo

SEMAKIN CANGGIH: Foto ilustrasi tampilan kampanye Pemilihan Gubernur Jawa Tengah di internet.

bihdalam lagi? Ketika tujuan telah
ditentukan, kita akan bisa set tools
apa yang hendak digunakan, baik
itu untuk eksekusi maupun pen
gukurannya.
Selain itu, kita perlu membuat
Umbrella atau Key Message. Hal ini
ditujukan untuk memudahkan pe
san yang disampaikan tidak keluar
dari jalur dan tersampaikan ke audience. Umbrella message sebaikn
ya digunakan dalam jangka waktu

yang lama dan dapat memayungi
seluruh program kampanye-kam
panye berikutnya.
Membuat brand atau logo atau
gambar sebagai logo tipe atau
identitas unik. Sehingga mudah
dikenali dan menjadi simbol ika
tan pemersatu untuk relawan, an
ggota atau simpatisan atau siapap
un yang berkepentingan.
Menentukan tools/media. Se
tiap kanal media sosial memili

ki karakteristik masing-masing,
baik itu secara visual maupun
demografi penggunanya. Dengan
mengenali target audience yang in
gin disasar, kita bisa memilih me
dia apa yang akan kita pakai agar
pesan tersampaikan secara efektif.
Setelah itu, lakukan selalu eval
uasi dengan memonitor kampa
nye Anda. Saat ini sudah banyak
tools untuk memonitor dan men
gukur keberhasilan Anda. Selalu

gunakan media monitoring ini,
agar Anda bisa memantau kampa
nye yang Anda lakukan. Sudahkah
seperti yang diharapkan? Dengan
media monitoring ini pula kita bisa
mempertimbangkan,
perlukah
kita mengubah metode kampanye
atau tidak. (*)
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Memanfaatkan Sosial Media
Anda dapat mengunakan fasilitas sosial
media yang dapat di gunakan secara gratis un
tuk kampanye digital, antara lain :
Facebook. Minimal ada 3 hal yang perlu dib
uat yakni Akun, Fanpage (FP) dan Group. Kita
perlu mengenali aturan penggunaaan dan dan
cara mengamankan apa yan telah kita bangun.
Jangan sampai yang sudah dibangun menjadi
tidak efektif, entah karena inkonsistensi atau
matinya kreativitas tim. Atau yang lebih parah
adalah pembajakan akun atau pembajakan
content akun oleh pengguna lain.
Twitter. Twitter adalah media microblogging 140 karakter. Tetapi menjadi sangat unik
dan cepat dikarenakan berbasis text. Selain itu
mudah menjadi pengikut (follower) atau di
jadikan follow. Ada beberapa hal yang sangat
perlu diperhatikan : melakukan tweet secara
rutin, menggunakan hashtag (#) yang unik, ti
dak segan untuk retweet (RT) yang bemanfaat,
membalas reply yang masuk ke tweet, mem
buat logo/avatar dan theme yang menarik dan
kenali para follower anda.
Youtube. Berbeda dengan FB dan Twitter,
Youtube adalah layanan video paling favorit di
dunia dan sangat compatible jika digabungkan
dengan media lainnya. Hal utama yang perlu
dilakukan adalah : menyiapkan video dengan
baik dari segi isi dan kualitas video, mengup
load secara terus menerus video-video yang
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mendukung kampanye anda, berikan judul,
tag dan deskripsi yang lengkap, layani komen
tar-komentar dengan baik dan integrasikan
dengan akun lainnya. Misalnya menaruh
linknya di FB, twitter atau yang lainnya.
Tool Messenger. Banyak sekali tool messen
ger yang popular saat ini dari YM, ICQ, MSN,
Viber, Kakao, Line, WhatsApp, Skype, Imo,
BBM dan sebagainya. Gunakan perangkat
tersebut untuk menjalin komunikasi dengan
komunitas dan menggunakaanya sebagai kon
tak tercepat kepada anda.
Forum Oline. Tidak salah jika kita juga
menggunakan forum online yang sudah ada
seperti kaskus, detik, kompas, vivanews, in
dowebster dsb. Perlu diingat selalu, wajib
mengetahui aturan dan etika dalam forum-fo
rum yang dimasuki karena jika tidak maka itu
akan menjadi forum kebalikan untuk kampa
nye anda atau bahkan akun anda akan di-bully
oleh user lainnya disebabkan ketidak tahuan
anda. Jika tidak siap, jangan dipaksakan.
Satu prinsip yang membuat kampanye anda
bisa efektif dan bukan malah sebaliknya. Yakni
: prinsip bermanfaat bagi orang lain, selama
yang anda kirimkan adalah content yang ber
manfaat bagi penerma maka kampanye anda
akan lebih mudah untuk sukses! Dan ingat
bahwa masyarakat sudah lebih canggih dan
pintar memilih yang menjadi pilihannya. (*)
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