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500 juta
Tweet/hari

Source: Hootsuite

Tahukah kamu? 
Ada lebih dari 500 juta tweet setiap hari di Twitter.
Artinya, ada 5.787 tweet/detik yang siap dikonsumsi

seluruh warga republik Twitter.



Tapi, gimana caranya kita
mencuri perhatian di tengah

'kerumunan' sebanyak itu?



jawabannya: 
Memahami cara kerja algoritma

TWITTER



Apa sih Algoritma?

Metode memfilter lebih dari separuh konten yang tampil

di timeline untuk memastikan postingan terbaik sesuai

dengan preferensi masing-masing pengguna. Tujuan

algoritma sendiri untuk menyuguhkan konten agar tetap

relevan dan tidak mengganggu kenyamanan pengguna.



" B U K A N N Y A  T W I T T E R
I T U  M E D I A  S O S I A L

P A L I N G  R E A L T I M E  Y A ? "

Twitter memang menggunakan  sistem kronologi

wakatu, tapi algoritma masih ambil bagian di

dalamnya.



Yuk kita pelajari!



Kita mulai dari sejarah singkat
algoritma Twitter ya...



TWITTER  1.0

2006

Tahun 2006, saat Twitter didirikan, tweet yang

ditampilkan sepenuhnya berdasarkan urutan

kronologis waktu. Artinya, tweet paling atas

yang muncul di timeline kamu adalah tweet

teranyar dari orang-orang yang kamu ikuti.



RECOMMENDATION

2014

Timeline mengalami perubahan signifikan

dengan lahirnya model 'recommendation'.

Jika sebelumnya pengguna hanya bisa

menampilkan konten followers di timeline-nya,

kali ini Twitter mulai memberikan rekomendasi

akun, tweet dan topik.



"WHILE YOU WERE AWAY"

2015

Tahun 2015, Twitter kembali berubah dengan

adanya model while you were away. Perubahan

ditenggarai tren fear of missing out yang dialami

pengguna internet. Cara kerja ini bertujuan untuk

menyuguhkan tweet-tweet penting yang mungkin

terlewatkan. Nilai engagement sebuah tweet

itulah yang memengaruhi rekapan model ini.



#RIPTwitter

2016

Masih bertahan dengan while you were away,

Twitter juga melahirkan best tweet dan

menjejalinya ke bagian atas timeline

pengguna. Perubahan ini memicu gerakan

#RIPTwiiter. Namun sang pendiri, Jack Dorsey

menegaskan tidak ada perubahan yang berarti.

Twitter tetap platofrm yang mengedepankan 'live',

dan para pengguna hanya perlu me-refresh

timeline agar kembali realtime.

#RIP
Twitter



MODEL RELEVANSI x ICYMI

2017

Pemakaian algoritma ternyata meningkatkan

engagement. Twitter kemudian menggunakan

model relevansi. Model ini memrediksi konten 

apa yang menarik untuk masing-masing

pengguna. Pada 2017, Twitter juga mengganti

while you were away dengan in case you

missed it (ICYMI).



Top Tweets vs Latest Tweets

2019-...

September 2018, Twitter mengumumkan

pengguna dapat memilih Top Tweet dan Latest

Tweet. Artinya pengguna dapat dengan mudah

beralih dari feed hasil algoritma ke feed realtime,

atau begitu juga sebaliknya.



Top Tweets

01

02

03

04

05

Bagian Utama dalam TIMELINE

as it stands
2019-...

Feed yang dibentuk algoritma. Feed ini

terkadang menampilkan rekomendasi

konten, topik atau akun yang sebaiknya

diikuti. 

Last Tweets
Feed konten yang berdasarkan

kronologis waktu dari akun yang kamu

ikuti.

ICYMI

Model yang digerakkan algoritma

sebagai pengingat akan konten-konten

penting yang mungkin terlewatkan oleh

pengguna saat tidak membuka aplikasi.

Happening Now
Ini kadang-kadang muncul di bagian atas

timeline pengguna, menampilkan acara atau

topik menarik yang sedang berlangsung.

Trend For You
Bagian yang digerakkan oleh algoritma yang

menyoroti tren populer dan tagar untuk

pengguna.



Top Tweets
Berdasarkan pernyataan Twitter, konten-konten yang tersaji

pada Top Tweets dibentuk oleh perilaku dan intensitas

interaksi pengguna dengan akun lain, partisipasi pengguna

terhadap tweet lain, dan masih banyak lagi.

 

Pada akhirnya kita hanya bisa menduga pernyataan "masih

banyak lagi" dari Twitter. Namun yang pasti, setiap

algoritma memiliki resep rahasianya masing-masing. 

ALGORITMA TWITTER BERMUARA KE DOMAIN UTAMA#1

https://blog.hootsuite.com/twitter-algorithm/


Twitter's Ranking Signals

recency

engagement

rich media

other factors

- Keaktualitasan tweet

- Seberapa baru konten tersebut

diunggah.

- Jumlah retweet, klik, favorite, dan

   impressions dari sebuah tweet.

- Engagement terhadap tweet-tweet

   lain dari pengguna yang sama.

- Intensitas interaksi akun-akun lain

   dengan si penulis tweet

- Penggunaan media, termasuk gambar, 

   video, GIF, dan bahkan jajak pendapat (polls).

- Jenis media yang paling digandrungi.   

   Misalnya, pengguna sering berpartisipasi dalam

   sebuah tweet dengan video.

- Berapa lama pengguna tidak aktif dari Twitter.

- Berapa banyak pengikut yang dimiliki akun.

- Faktor lokasi terhadap audiens pengguna

Sinyal peringkat dalam algoritma Twitter.



10 Cara
Mendorong
Posisi
Akunmu di
Algoritma



jaga keaktifan di twitter

Dalam blognya, Twitter menjelaskan, 

"Semakin sering kamu berkicau, semakin besar

kemungkinan audiensmu melihat dan engage

dengan kontenmu."

 

Ketika followers terlibat secara teratur dengan

akun kita, maka semakin besar potensi algoritma

Twitter menyuguhkan konten kepada mereka ke

depannya.



pilih waktu yang tepat

Tidak ada satu orang pun yang hasil kreasinya

tidak dilihat orang. Pun begitu dengan seorang

pengguna Twitter. Pastikan kamu menulis tweet

atau terlibat dalam percakapan publik pada jam-

jam sibuk pengguna Twitter.

 

Jika kamu penasaran kapan saja para pengguna

aktif di Twitter, kamu bisa mencarinya dalam

Twitter Analytics di Media Studio.



Gunakan Hashtag Sesuai Tujuan

Penggunaan tagar adalah cara yang bagus untuk

mendapatkan daya tarik di Twitter. Namun

gunakanlah tagar secukupnya dan sesuai dengan

keperluan brand. 

 

Penggunaan tagar ini mestinya memiliki tujuan

khusus, sehingga mendorong brand awareness

dan engagement yang kemudian dapat dikonversi

ke dalam algoritma.



Manfaatkan Media

Statistik Twitter secara konsisten menunjukkan

bahwa semakin kaya tweet dengan

media, semakin tinggi rangking dalam algoritma.

Gambar, video dan GIF memiliki peran penting. 

 

Data Hootsuite menyebut, tweet dengan video

dapat menghadirkan engagement 10 kali lebih

banyak. Di samping itu, sebuah penelitian

menemukan tweet dengan GIF mampu menerima

55% lebih banyak engagement.



Gunakan Polls

Twitter Polls adalah jajak pendapat yang

dirancang untuk mengumpulkan umpan balik ddan

memberi orang kesempatan untuk menjawab dan

mempertimbangkan pertanyaan. Para pengguna

hanya butuh satu klik orang untuk memberikan

jawaban dan melihat hasilnya secara instan dan

realtime.

which one?



Hangatkan Konten Sukses
Di Twitter, meskipun kamu ngetweet saat

primetime, kemungkinan pengikutmu melewatkan

tweet-mu akan selalu ada. Namun ketika

kontenmu mendapatkan response baik saat

pertama kali diunggah, kemungkinan response

akan terjadi lagi.

 

Memang saat ini kamu bisa retweet konten yang

telah kamu unggah untuk sekadar menaikkan

kembali ke timeline. Tapi cobalah temukan cara

kreatif lain untuk mengemas ulang dan

membagikannya kembali.



Respon Feedback
Media sosial tidak berbeda dengan kehidupan

nyata. Orang membutuhkan respon ketika mereka

memberikan mention/feedback kepada kita. Dan

salah satu sinyal peringkat dalam algoritma

Twitter didapatkan berdasarkan engagement. 

 

Hootsuite menyebut, 44% pengguna bersedia

menceritakan pengalaman mereka jika

mendapakan respon. Sementara itu, 30%

pengguna dapat merekomendasikan brand kamu,

sehingga bisa jadi pengejawantahan 'word of

mouth'.



Cek Insight di Twitter Analytic

Dalam hal algoritma, Twitter tidak memiliki solusi

spesifik untuk setiap brand. Setiap brand memiliki

karakteristik masing-masing. Namun kita dapat

memanfaatkan Twitter Analytics sebagai patokan

beraksi. 

 

Twitter Analytics akan menemukan konten apa

yang menggaet banyak engagement, dan

konten apa yang biasa-biasa saja.



Dapatkan lebih banyak Followers

Semakin banyak pengikut dari sebuah akun, maka

semakin tinggi juga potensi engagement setiap

konten. Jumlah pengikut yang akan meningkatkan

kredibilitas dan jadi salah satu faktor yang bisa

meningkatkan peringkat sinyal algoritma Twitter.



Beriklan di Twitter

Banyak hal atau target yang bisa didapatkan

secara organik. Tetapi jika kita memiliki anggaran

yang memungkinkan, sedikit 'membakar uang' bisa

bermanfaat untuk meraih awareness yang bisa

berimplikasi juga terhadap nilai algoritma akun

kita di Twitter.



"An algorithm is like a recipe."
 



Banyak orang mungkin membenci algoritma. 
Tapi sebagai kreator dan manajer media sosial,

mengetahui bagaimana cara kerja algoritma
adalah insight penting untuk setiap tindakan yang

kamu ambil.



Let's discuss!

Gerry Maulana Thiar
+62 85-223-895-223
twitter.com/gmthiar
linkedin.com/in/gmthiar


