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Abstrak
Social media merupakan salah satu sarana yang dapat manfaatkan untuk menemukan banyak orang baik
agar dapat saling berbagi kebaikan melalui panti hafara. Panti Hafara sendiri merupakan pondok layanan
terpadu yang bergerak dalam pengentasan dan pemberdayaan social bagi adik-adik yatim piatu, pasca
jalanan, dhuafa terlantar dengan berbagai kegiatan sosial lainya. Melalui social media dapat dilakukan
branding online serta publikasi kegiatan sosial untuk menarik orang baik yang berada di luar sana. Salah
satu branding social media yang saat ini sedang popular adalah Instagram.
Kata kunci: Tool Optimasi, Social Media, Digital Marketing
1. PENDAHULUAN

Beberapa fasilitas yang diberikan dalam pondok
sosial Hafara: asrama dan kamar isolasi, untuk
mengamankan saudara-saudara dengan gangguan
kejiwaan yang masih belum dapat berkomunikasi
secara baik; perawatan rutin dan konsultasi
psikologi; pengobatan, konsumsi, bimbingan
keimanan, serta pelatihan usaha ekonomi produktif.

Panti Hafara (Gambar 1) adalah Pondok Layanan
Terpadu yang memiliki ikhtiar untuk nguwongke
wong (memanusiakan manusia). Ranah kerja
Hafara berada pada pengentasan dan pemberdayaan
sosial bagi adik-adik yatim-piatu, kurang mampu,
pasca-jalanan, saudara-saudara kita yang terpaksa
harus hidup sebagai dhuafa terlantar, terkena
penyakit kronis, dan saudara-saudara kita yang
mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ).
Hafara berdiri pada tanggal 17 November 2005 di
Bantul, Yogyakarta. Awalnya Hafara adalah
Rumah Singgah untuk anak jalanan dan terlantar.
Lambat laun kegiatan Hafara berkembang dan
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kini
Hafara menjadi Panti Sosial Terpadu yang terdiri
dari: Pertama, Pondok Asuhan Anak. Pondok
Asuhan Anak merupakan tempat khusus untuk
adik-adik yatim-piatu, kurang mampu, dan anakanak pasca jalanan. Adik-adik yang memiliki niat
kuat melanjutkan sekolah, berusaha menuju sholehsholehah, berbakti pada orang tua, dan berguna bagi
masyarakat, negara, serta agama. Kedua, Pondok
Sosial. Pondok Sosial ditujukan sebagai tempat
bagi rekan-rekan yang tidak mendapatkan tempat di
masyarakat. Mereka adalah saudara-saudara kita
yang kurang beruntung dan terpaksa harus hidup
sebagai dhuafa terlantar. Termasuk di dalamnya
saudara-saudara yang mengalami gangguan
kejiwaan (ODGJ) hingga sering mengalami
penegasian di masyarakat.

Gambar 1. Mitra Panti Hafara

Untuk membatu operasional setiap harinya panti
hafara mengumpulkan donasi secara online salah
satunya yaitu memanfaatkan social media untuk
menemukan orang baik yang mau berbagi
kebaikan.
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2. METODE PELAKSANAAN
Berdasarkan hasil dari diskusi bersama dengan
mitra dihasilkan beberap permasalahan utama yang
coba untuk di selesaikan seperti belum optimalnya
pengelolaan instagram sebagai media publikasi
kegiatan selama ini, jumlah team untuk mengelola
Instagram terbatas, pengetahuan akan teknik
pemasaran online berbasis sosial media masih
masih kurang. Berikut ini merupakan data prioritas
permasalahan yang tertuang dalam tabel 1

2
3

Permasalahan

Belum optimalnya
pengelolaan instagram
sebagai media publikasi dan
promosi online
Jumlah team untuk
mengelola Instagram terbatas
Pengetahuan akan teknik
pemasaran online berbasis
sosial media masih masih
kurang

Pelatihan
pemasaran online
dengan
memanfaatkan
instagram

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Untuk mengoptimalkan pengelolaan Instagram
sebagai media publikasi dan promosi di buatkan
sebuah tool yang memiliki beberapa fitur
diantaranya hafara auto follow by hashtag, hafara
auto follow by other, hafara auto like, hafara auto
comment, hafara auto unfollow seperti yang di
tunjukan pada gambar 3. Fitur Tool Optimasi
Social Media

Tabel 1. Prioritas Permasalahan
No
1

Pengetahuan akan
teknik pemasaran
online berbasis
sosial media masih
masih kurang

Prioritas
1

2
3

Berdasarkan prioritas permasalahan yang telah
didiskusikan dengan mitra seperti data di atas.
Maka di tawarkan solusi kepada mitra meliputi
penyediaan tool untuk mengoptimalkan instagram
sebagai media publikasi dan promosi, penyediaaan
tool untuk efektifitas team dalam mengelola
instagram dan melakukan pelatihan pemasaran
online dengan memanfaatkan Instagram sebagai
media promosi. Pada tabel 2 di bawah ini berisi
permasalahan dan solusi yang di tawarkan kepada
mitra.

Gambar 2. Fitur Tool Optimasi Social Media

Tool optimasi social media merupakan sebuah alat
yang dapat di gunakan untuk memudahkan
pekerjaan karena hanya dengan satu kali klik
perintah akan berjalan secara otomatis sesuai
dengan jumlahnya permintaan yang di targetkan
seperti pada fitur hafara auto follow by other
merupakan fitur yang dapat di gunakan untuk
mempromosikan Instagram dengan cara melakukan
follow pada akun tertarget yang sesuai dengan akun
utama panti hafara ataupun dapat melakukan follow
terhadap follower dari competitor panti hafara
seperti yang di tunjukan pada gambar 3 Fitur hafara
auto follow by other

Tabel 2. Permasalahan dan Solusi yang ditawarkan
No

Permasalahan

Solusi
ditawarkan

yang

1

Belum optimalnya
pengelolaan
instagram sebagai
media publikasi
dan promosi online

2

Jumlah team untuk
mengelola
Instagram terbatas

penyediaan
tool
untuk
mengoptimalkan
instagram sebagai
media
publikasi
dan promosi
Penyediaaan tool
untuk
efektifitas
team
dalam
mengelola
Instagram
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Memberikan komentar pada postingan Instagram
lain dapat meningkatkan interaksi sehinggan bias
menaikan kepercayaan terhadap akun Instagram
panti hafara. Dengan memanfaatkan fitur hafara
auto comment hanya dengan satu kali klik bisa
amelakukan komentar ke puluhan postingan
tertarget. Fitu tersebut dapat di lihat pada gambar 6.
Fitur hafara auto comment

Gambar 3. Fitur hafara auto follow by other

Selanjutnya fitur yang dihasilkan dalam tahapan ini
yaitu hafara follow by hashtag, pada fitur ini
memberikan kemudahan untuk melakukan follow
tertarget yaitu berdasarkan hashtag posting yang
sesuai. Adapun hal tersebut seperti yang tercantum
dalam gambar 4. Fitur hafara auto follow by
hashtag
Gambar 6. Fitur hafara auto follow by hashtag

Fitur lain yang lebih halus dalam melakukan
promosi yaitu dengan cara klik tombol suka di
setiap postingan Instagram. Dengan melakukan klik
tombil suka maka akan muncul notifikasi di
Instagram pemilik postingan yang telah di sukai
maka ini bisa juga membuat akun Instagram lain
akan menyukai postingan kita. Lebih menarikanya
hanya dengan sekalik klik saja maka tool akan
berjalan secara otomatis dan melakukan like ke
sejumlah postingan sesuai dengan keinginan kita
seperti yang terlihat pada gambar 7. Fitur hafara
auto like

Gambar 4. Fitur hafara auto follow by hashtag

Selain fitur untuk melakukan penambahan pengikut
instagram juga terdapat fitur yang berfungsi untuk
melakukan unfollow dari akun Instagram yang ada
yaitu sebuah fitur seperti yang di tunjukan pada
gambar 5. Fitur hafara auto unfollow

Gambar 7. Fitur hafara auto unfollow
Gambar 5. Fitur hafara auto unfollow
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Dalam kegiatan ini untuk meberikan kemudaham
bagi team pengelola Instagram panti hafara yang
jumlahnya terbatas maka disediakan sebuah
layanan premium yang nantinya di tujukan agar
pekerjaan dari team lebih efektif. Tool yang di
gunakan merupakan tool premium yang berbentuk
extensi
dari browser seperti google chrome
maupun firefox.
Layanan ini memiliki berbagai fitur mulai dari bisa
melakukan posting ulang konten dari Instagram
lain, bisa di gunakan untuk manajemen konten
seperti penjadwalan, terdapat juga fitur untuk riset
hashtag yang nantinya bisa bermanfaat dalam
melakukan postingan. Bebagi fitur extesi ini dapat
di lihat pada gambar 8. Fitur extensi browser

Gambar 9. Pelatihan Penggunaan Tool

Pada pelatihan ini tool yang telah di sediakan juga
langsung di praktekan ke akun Instagram panti
harafa (gambar 10). Selain itu juga di bahas
berbagai strategi organik dalam memajemen aku
Instagram sebagai media promosi dan publikasi.
Termasuk strategi hashtag, caption, editing foto
serta waktu yang tepat dalam posting.

Gambar 10. Akun Instagram panti hafara

Pada pelaksanaan pengabdian ini pelatihan tidak
hanya berlangsung satu kali saja tetapi ada
beberapa kali tahapan pelatihan
sampai ke
mempromosikan Instagram ads yang mungkin
nantinya akan di butuhkan oleh panti hafara.

Gambar 8. Fitur Extensi Browser

Setelah berbagai tool untuk melakukan otimasi
Instagram dan juga untuk membuat team pengelola
Instagram lebih efektif maka tahapan selanjunya di
lakukan pelatihan pelatihan tahap pertama yatu
pengenalan tool optimasi serta cara menggunakan
tool tersebut dengan model workshop jadi mitra
langsung mempraktekan tool yang telah di sediakan
seperti pada gambar 9. Pelatihan Penggunaan Tool
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4. KESIMPULAN
.

Pengabdian masyarakat yang berjudul perancanagn
dan implementasi tool optimsi social media telah
memberikan padangan yang lebih luas lagi terhadap
duan digital marketing khususnya dalam bidang
sosial dan kemanusiaan untuk menemukan orang
baik dari social media Instagram.
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