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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa strategi media sosial pada fanpage 

Facebook UseeTV di PT.Telekomunikasi Indonesia (Telkom Solution) dalam 

menambah jumlah fans-nya (likes) adalah dengan menggunakan Facebook 

Advertising, kuis dan event. Kemudian tahap yang digunakan dalam menambah 

jumlah fans (likes) berdasarkan strategi media sosial Brogan (2010) adalah tahapan 

research, trial or full plan, goals, target audiences, end state, resources internal, 

resources external, Input from team, reporting structure dan training. Berdasarkan 

bagian tersebut terdapat bagian resources external dimana internal UseeTV 

mengambil keputusan untuk bermitra dengan sebuah agency media sosial selama 

aktivitas penambahan jumlah fans-nya (likes). 

Namun berdasarkan strategi media sosial Brogan tersebut, ada beberapa 

tahapan yang perlu untuk di tekankan seperti pada bagian Research yang mana 

aktivitasnya hanya sebatas pencarian data di internet dan kemudian aktivitas Training 

dimana agency hanya diberikan sebatas brief. Namun pada prateknya, jumlah fans 

(likes) yang dihasilkan pada fanpage UseeTV cukup tinggi. Kemudian dari banyaknya 

jumlah fans (like) tersebut tujuan fanpage UseeTV untuk berpromosi dikatakan cukup 

berhasil, namun jika digunakan sebagai referral traffic, fanpage UseeTV belum 

berhasil dalam menarik fans untuk mengunjungi website UseeTV.com.  
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5.2  Saran 

 Setelah melakukan penelitian, peneliti memiliki saran baik untuk akademis 

maupun praktis yang dapat menjadi masukan untuk melaksanakan strategi media 

sosial berikutnya. 

5.2.1 Saran Akademis 

Secara keilmuan dalam topik penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan baru di bidang media sosial atau online public relations. Kemudian 

untuk kedepannya diharapkan banyak bermunculannya penelitian serupa yang 

membahas media sosial dari sebuah produk penelitian ini dengan menggunakan 

model strategi yang berbeda, bukan hanya meneliti Facebook tetapi juga media sosial 

yang lain serta dengan pendekatan kuantitatif di luar dari topik pada penelitian ini. 

5.2.2 Saran Praktis 

Melalui penelitian ini, peneliti telah mengamati aktivitas yang dilakukan oleh 

UseeTV.com dalam menambah jumlah fans UseeTV dikatakan cukup berhasil namun 

jangan berhenti pada peningkatan promosi saja tetapi juga peningkatan dalam 

aktivitas referral traffic yang tinggi dengan menjalankan semua strategi secara 

maksimal. 

Berikut unsur-unsur yang belum maksimal dilakukan seperti Research yaitu 

dalam melakukan penyusunan strategi harus dilakukan riset yang lebih mendalam 

terhadap target market serta pesaing, Trial or Full Plan yaitu penyusunan rencana 

facebook UseeTV disusun sebaik mungkin agar mengurangi adanya kemelencengan 

dari yang sudah di rencanakan, End State yaitu memfokuskan kembali tujuan serta 

fungsi digunakannya fanpage Facebook UseeTV, Training yaitu sebaiknya ada 
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pelaksanaan training terhadap agency guna mengetahui kinerja dari agency yang di 

hire tersebut dalam menangani fans Facebook UseeTV, dan Strategy agar kedepannya 

lebih di perhatikan dan di jalankan dengan lebih baik. 

Strategi media..., Windyanarti Presta, FIKOM UMN, 2015




