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DISCLAIMER 

Saya disini berbagi bukan karena merasa sudah lebih sukses atau lebih pintar, 
hanya ingin berbagi tentang apa yang sudah saya dan Mukena ELSA lakukan hingga 

seperti sekarang. 



KENAPA INSTAGRAM??? 



03 
Data Pengguna Internet 
Indonesia  



04 
Most Active Socmed 
Platform  



05 Digital Indonesia  



06 
Penetrasi Pengguna 
Internet Berdasarkan Usia 



06 
BEDANYA MARKET PLACE 
DAN SOSIAL MEDIA  



06 
MARKET PLACE 

Adalah platform untuk jual beli, 
jadi orang yang berkunjung hampir 
bisa dipastikan berniat membeli 
sesuatu. 



06 
SOSIAL MEDIA 

Pada dasarnya orang berkunjung ke sosial 
media adalah untuk bersosialisasi, pamer, 
cari hiburan dll. Maka dari itu untuk 
jualan di sosmed, kita harus jaring 
konsumen dengan konten konten yang 
mereka sukai, berinteraksi dengan 
mereka. Nah baru kemudian kita sisipi 
jualan dengan cara smooth.  



06 SELALU ANALOGIKAN AKUN 
INSTAGRAM JUGA SEBAGAI TOKO 
OFFLINE. 
DAN INILAH 4 HAL YANG WAJIB 
KAMU PERHATIKAN UNTUK SUKSES 
JUALAN DI INSTAGRAM 



06 MUDAH DICARI 1 

Supaya mudah dicari, maka kita harus 
Setting SEO ( Search Engine Optimation ) / 
Mesin Pencarian sebagus mungkin.  
Bayangkan kita punya produk juara tapi 
jualannya di tengah gurun sahara. 



07 
Search Engine Optimation 
(Mesin Pencarian ) 

  

User name Nick Name Hashtag Bio Hashtag  Related 



Related 

Ketika akun kita sama sama follow 
akun tertentu ( biasanya akun besar 
yang verified ) maka ketika ada 
orang mencari keyword tertentu 
maka akun kitalah yang akan muncul. 



Related 



User Name 

Username adalah yang paling utama 
dalam mesin pencarian, maka saya 
sarankan taruh jenis produk anda 
sebelum Brand anda. 



User Name 



Nick Name 



Hashtag Bio 



HASHTAG / TAGAR  

Ketika keyword yang diketik tidak ada 
pada Username atau nick name,  maka 
harapan terakhir adalah pada hashtag. 
Maka dari itu kita harus selalu riset 
hashtag mana yang paling tepat, entah itu 
untuk konten maupun produk. 
Hashtag maksimal yang bisa dipasang 
adalah 30, namun saran saya pasang 20 
saja, 12 hashtag produk, dan lainnya bisa 
ditaruh hashtag daerah, trend, nama tokoh 
besar. 



Hashtag  



2 TAMPILAN MENARIK 

Tempatnya mudah dicari, tapi 
tampilan dari depan sudah 
membuat orang malas masuk, nah 
gimana mau laku??? 
Nah…. 
Ini beberapa hal penting agar 
tokomu enak dipandang. 



TAMPILAN PROFIL HARUS 
PROFESSIONAL 



FOTO / VIDEO / KONTEN 
HARUS PROFESIONAL 



PENATAAN FEED RAPIH DAN 
CANTIK SESUAI BRANDING 



Bio 

Informasi lengkap, 
memudahkan pembelian dan 
dikemas dengan cantik. 



Bio 



HIGHLIGHT DISUSUN RAPI 
DAN PROFESIONAL 

Tujuan membuat Highlight adalah 
untuk memberikan jalan pintas 
pada pengunjung yang mau 
melihat rangkuman postingan yang 
sudah kita klasifikasikan. 



3 

Setelah toko mudah dicari, 
Tampilan toko menarik, Display 
cantik, Sekarang saatnya kita 
memikirkan bagaimana caranya 
promosi. 

PEMASARAN 



Target Market / Niche 

Langkah awal dalam marketing adalah 
mengenal siapa market / pasarnya. 



5 Cara pintar menentukan 
target market 

UMUR 

GENRE 

TINGKAT EKONOMI 

WILAYAH 

MINAT 



KONTEN  

Tentukan Segmen market yang dituju untuk 
menentukan konten jenis apa yang akan dibuat, 
copy writing di caption, dan gaya komunikasi  

JENIS-JENIS KONTEN  

EDUKASI  TIPS QUIS QUOTES TREND 

VIDEO TIKTOK  PRODUK  



EDUKASI  



TIPS 



QUIS 



QUOTES 



TREND 



VIDEO 



TIKTOK 



PRODUK  



RUMUS KONTEN YANG 
BOOM 

1. Konten yang impressive 
2. Konten yang interaktive 
3. Hashtag  yang tepat 



Posting Time  

Posting di feed minimal 3x maksimal 3x. 
Waktu posting bisa dilihat di Insight. 
Atau bisa di generalkan  
Pagi  
Shubuh – jam 8 pagi 
Siang  
Jam 11 sampai jam 1 siang 
Sore  
Maghrib sampai jam 8 malam 



60 MINUTES RULE 

Karena waktu yang efektif untuk 
menentukan bagusnya jangkauan 
hanyalah 1 jam, maka saya sarankan 1 
jam sebelum dan sesudah posting, 
banyakin interaksi dengan follower 
ataupun bukan. 
Semakin banyak interaksi yang kita 
lakukan dipostingan kita sebelum 1 jam 
maka semakin luas jangkauan postingan 
kita. 



PIN KOMEN 

Ada fitur baru yang cukup keren, yaitu 
“pin komen”.  
Jadi goalnya adalah, menambahkan 
kepercayaan orang untuk beli. 



PIN KOMEN 



STORY / SNAPGRAM 

Belakangan ini orang selalu mampir 
check story sebelum ke feed, 
biasanya geser sampai 14 akun jika 
semua akun membosankan. 
Makanya… 
Kamu wajib update story 1 jam 
sekali ( maksimal 12x ) dalam 
sehari.  



Format Story  

Buat Kurang lebih 12x dalam sehari 
dengan format sebagai berikut : 

PROMO 

PRODUK ( BEBERAPA ANGLE ) 

TESTIMONI 

KONTEN LAIN 



KEJAR 10 RIBU FOLLOWERS 

KEJAR FOLLOWERS 10RIBU UNTUK 
MENDAPATKAN FITUR SWIPE UP, YANG 
BISA DIARAHKAN LANGSUNG KE : 

WEBSITE 

MARKETPLACE 

WHATS APP 



14 Highlight 

Tujuan membuat Highlight adalah 
untuk memberikan jalan pintas 
pada pengunjung yang mau 
melihat rangkuman postingan yang 
sudah kita klasifikasikan. 



14 Highlight 



0
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IG TV  

IG TV digunakan untuk jenis konten yang durasinya 
panjang, biasanya untuk soft selling / history of 
company. Durasinya bisa sampai  10 menit. 



0
3 

LIVE IG   



0
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LIVE IG   
•  Saya sarankan untuk sering 

melakukan Live IG, paling tidak 
3x dalam seminggu dan 
usahakan jam yang sama. 

BUILDING 
TRUST  

DIRECT 
SELLING  

BUILDING 
INTERAKSI  

MENDAPAT 
NOTIF 



BUILDING 
TRUST  



DIRECT SELLING 



BUILDING INTERAKSI (goal membangun 
audience) 



MENDAPAT NOTIFICATION  



GIVE AWAY 
Membuat semacam 
Sayembara ( biasanya 
berhadiah ) yang biasanya 
syaratnya adalah follow 
akun, like, komen, share, 
tag.  
Tujuannya adalah 
mendapatkan pasukan 
yang bisa menambah 
engagement pada sosmed. 
Untuk Sukses besar 
lakukan dengan cara yang 
relevan. 



GIVE AWAY 



ENDORSEMENT   

Menggunakan jasa para 
selebgram / Influencer 
untuk mempromosikan 
Produk / Brand kita.  
( Gunakan cara yang 
Relevan ).   



ENDORSEMENT   



PAID PROMOTE 

Menggunakan jasa Akun 
media atau akun besar 
untuk mempromosikan 
Produk / Program, Brand 
kita. 



PAID PROMOTE 



INSTAGRAM 
ADS / IKLAN 
BERBAYAR 

Membayar Iklan pada 
perusahaan facebook / 
Instagram untuk 
menjangkau akun 
sebanyak mungkin secara 
cepat. 



TRICK AGAR INSTAGRAM 
KITA RAMAI PENGUJUNG 

Adapun trick khusus yang 
bisa kita lakukan untuk 
membuat instagram kita 
ramai pengunjung. 
 



FOLLOW & 
UNFOLLOW   
 Akun yang di follow akan 
melihat profil dan 
akhirnya sungkan atau 
memang tertarik untuk 
melakukan follback. 
Setelah beberapa hari 
akun tersebut kita 
Unfollow dan dia pun tak 
akan sadar bahwa dia kita 
unfollow. 



FOLLOW & 
UNFOLLOW   
Masuk ke akun Brand lain 
yang produknya se jenis 
atau Akun Edukasi yang 
related, follow semua 
followernya, ( maksimal 
20 akun / jam ), lakukan 
selama 1 minggu. 
Lalu 1 minggu berikutnya 
unfollow semua. 



SPAM  
Giving Love  



SPAM  
Comment di Akun tertarget   



SPAM  
DM dengan format 

kenalan/ Direct selling  
(AWARNESS)   



Akun Bisnis 



KENAPA DISARANKAN 
AKUN BISNIS 

Dapat melakukan promosi (Instagram 
ads) secara mudah. 

Mendapatkan laporan analisa (Insight) 

Mendapatkan 3 tombol click to action. 
• Get directions : memunculkan peta 

tempat bisnis anda. 
• Call : Langsung melakukan panggilan 

ke tempat bisnis anda. 
• Email : melakukan pengiriman email 

ke tempat bisnis anda. 



09 Belajar Membaca Insight 



MENGAMANKAN 
AKUN 



TOOLS 
SUPPORTER 



KPI  
(KEY PERFORMANCE INDICATOR)   



THANK YOU 

RIDWAN VIRGANTARA 
WA 085647280693 

IG ridwan_virgantara 
 ridwan ismail virgantara 

 Embrio billionaire 

Semoga Ilmunya Bermanfaat, menjadikan berkah melimpah  

Salam Sukses Dunya wal akhirat  
~Riwan Virgantara~ 

Embrio billionaire 


