


Bena
Makan, tidur, jalan-jalan.

081519487857
benbenavita@gmail.com

www.benbernavita.com

Kenalan dong…



Tujuan

1. Promosi kegiatan yang ada di dalam perpustakaan;

2. Promosi layanan yang tersedia di perpustakaan;

3. Promosi koleksi/sumber informasi yang ada di perpustakaan;

4. Promosi pengadaan koleksi terbaru;

5. Menghubungkan perpustakaan dengan pemustaka;

6. Wadah untuk menampung saran, kritik, komplain, permintaan, dll

7. Menghubungkan dengan komunitas yang lebih luas



Manfaat

1. Meraih target netizen yang lebih luas dengan biaya murah;

2. Meningkatkan interaksi;

3. Meningkatkan pengunjung melalui media sosial;

4. Meningkatkan kolaborasi dengan banyak pihak;

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun perpustakaan yang lebih baik;

6. Menghemat waktu dan biaya dalam penyebaran informasi;

7. Memberikan layanan perpustakaan yang lebih luas dan cepat.



Membuat Konten yang Bagus

Interaktif

Tepat Waktu

Konsisten

Autentik



Membuat Konten yang Bagus

Interaktif

- Menyenangkan

- Substansial

- Personal/autentik



Membuat Konten yang Bagus

Autentik

- Menghadap ke kamera

- Membagikan apa saja yang sedang dikerjakan

- Buat konten sederhana dengan cara posting dari ponsel



Membuat Konten yang Bagus

Tepat Waktu

- Mendiskusikan topik hangat

- Berita terbaru

- Menulis konten bentuk panjang berkualitas

- Konten yang mendukung

Happy Saturday Night #SahabatBahari :)
Membahas wisata bahari di Indonesia tidak akan pernah ada
habisnya. Indonesia yang mempunyai keindahan alam menjadi
daya tarik tersendiri untuk wisatawan baik dalam maupun luar
negeri.

Labuan Bajo misalnya, destinasi ini sudah menjadi ikon tersediri. 
Tidak hanya dengan Taman Nasional Komodo saja, tapi kamu
juga bisa menikmati wisata bahari menggunakan kapal pinisi
seperti yang dilakukan Presiden @jokowi hingga menikmati
pemandangan dari atas bukit yang mengagumkan.

Nah, tahun 2019 lalu KKP melalui Ditjen PRL berkolaborasi
dengan stakeholder dan Pemda setempat meresmikan kegiatan
“Baku Bantu Bersihkan Labuan Bajo” dalam rangka mendukung
komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi 70% sampah
plastik yang masuk ke laut pada tahun 2025.

Yuk, kita gotong royong juga bantu pemerintah untuk mengurangi
sampah plastik sekali pakai. Mimin sudah menggunakan tumblr
kemana-mana, kalau #SahabatBahari sudah melakukan apa
saja? Sharing yuk di kolom komentar.

https://www.instagram.com/explore/tags/sahabatbahari/
https://www.instagram.com/jokowi/
https://www.instagram.com/explore/tags/sahabatbahari/


Membuat Konten yang Bagus

Konsisten

- Membuat perencanaan konten

- Unggah secara rutin, targetkan secara harian

- Gunakan berbagai jenis unggahan



Contoh Konten…



Contoh Konten…



Contoh Konten…



Contoh Konten…



Contoh Konten…



Tips and Tricks

1. Mencintai pekerjaan;

2. Buatlah konten dari sudut pandang yang berbeda dan unik;

3. Jangan terpaku hanya unggah konten internal saja;

4. BE CREATIVE!!!

Write Now, Think Later, Revise After! -, 
Unknown




