
Panduan Singkat Twitter
-dari berbagai sumber-

Apa itu Twitter?

Twitter adalah salah satu media sosial yang dikategorikan lebih rinci ke dalam mikroblog. Bisa dibilang,

Twitter adalah suatu kegiatan ngeblog singkat dengan 140 karakter.

Media sosial ini diluncurkan pada Maret 2006, dan kini Twitter menjadi Microblogging terbesar yang ada di
dunia ini memang menjadi media sosial yang sering dipakai oleh orang-orang Indonesia, buktinya sudah

ada 29 juta user. dan Indonesia menempati Top 5 Twitter user.

Mempersiapkan Akun Twitter

Pemilihan Username

Pemilihan username amatlah penting, baik untuk pribadi maupun organisasi/bisnis karena ini akan menjadi

salah satu ciri utama dari akun twitter Kita.

Gunakanlah nama asli ataupun inisial nama asli contohnya seperti, @JamilAzzaini @MRIwan

Jika menggunakan 2 kata atau lebih, jangan lupa untuk memberikan huruf kapital pada awal kata.

Contoh, @JefferlyHelian atau @IpphoRight, Twitter tidak case-sensitive, maka tak akan

berpengaruh jika ada teman Kita yang menulis username Kita dengan huruf kecil semua.

disarankan untuk tidak menggunakan Angka.

Jangan gunakan simbol seperti underscore dan lain-lain pada username, sulit dihafal dan

dituliskan.

Untuk akun twitter publik, buatlah username yang unik, Sebagai contoh, @PlesBolShop dari asal

katan Plesetan Bola Shop.

Haruslah marketable. Sebagai contoh, @PlesbolShop. Orang di jagat twitter Indonesia pun tahu jika

@PlesbolShop adalah online shop yang menyediakan jersey atau perlengkapan sepakbola yang lain.

Cara Daftar Akun Twitter

1. Buka website Twitter, di mana anda dapat melihat sebuah form pendaftaran (sign-up form) di homepage.

Isi nama lengkap anda, alamat email dan password di form yang tersedia. Kemudian tekan tombol

“sign up for Twitter“.

Twitter otomatis akan memberikan saran pada anda tentang “username” anda, berdasarkan nama

yang anda berikan pada saat mengisi sign up form. Namun anda bisa mengubahnya dengan

username lain yang anda inginkan.



Jika Twitter menyetujui informasi yang anda berikan (username, email, password, dan lain-lain),

maka warna hijau akan muncul di sebelah kotak yang perlu diisi.

Jika tidak, garis merah akan kelihatan dan memberitahukan kepada anda untuk mengganti

informasi yang anda berikan.

Dalam mengisi password, saya sarankan pada anda untuk TIDAK menggunakan password yang

mudah ditebak, seperti misalnya hari ulang tahun anda atau nama anak anda.

Kekuatan sebuah password anda akan dinilai oleh Twitter. Mengisikan sebuah password yang

terlalu mudah seperti misalnya “12345” akan memunculkan perintah yang mengharuskan anda

untuk membuat password baru yang lebih aman.

Masukkan alamat email valid anda yang masih anda gunakan.

Email adalah cara Twitter berhubungan dengan anda, ia menggunakan email anda untuk

mengingatkan anda tentang “follower” baru anda, atau private messages yang mungkin tersedia

untuk anda.

Email anda tidak akan diberitahukan oleh orang lain yang mengunjungi Twitter anda, jadi anda

bisa tenang mengisikan alamat email asli anda ke Twitter.

Setelah anda menyelesaikan dan mengisi semua form dengan informasi yang diperlukan, click

“Create my account“.

Twitter akan membawa anda dan memberikan pelajaran singkat melalui tutorial pendek tentang

cara menggunakan Twitter, sekaligus memberikan saran ke anda tentang siapa yang sebaiknya anda

“Follow” berdasarkan kontak di email anda dan akun orang terkenal di Twitter.

NOTE: Follow adalah istilah di Twitter untuk akun yang anda ikuti update statusnya. Dengan

mem-follow seseorang di Twitter, anda akan mendapatkan update tiap kali orang tersebut membuat

Tweet baru.

Jika anda mengetahui username pengguna Twitter yang hendak anda follow seperti misalnya teman

anda, nama perusahaan, atau nama organisasi, anda bisa masukkan username tersebut ke search

box dan tekan tombol “Search“.



Dari sana, anda akan dapatkan hasil pencarian berupa orang atau organisasi yang anda mungkin

maksud. Jika anda mengenali seseorang atau organisasi dari hasil pencarian tersebut dan ingin

anda follow, klik tombol “Follow” disebelah hasil pencarian mereka.

Setelah anda menambahkan cukup orang dan pergi ke langkah selanjutnya, anda akan sampai ke

timeline anda (biasa disebut dengan “Twitter stream”).

Twitter stream ini akan menunjukkan tweets dari akun yang anda follow ketika mereka mem-

posting-nya.

Daftar yang terdapat pada menu “Worldwide Trends” menunjukkan apa yang saat ini menjadi

populer di Twitter, tidak saja dari akun yang kita follow, melainkan dari semua yang akun yang ada
di Twitter.

Anda dapat memilih tren dari negara mana yang ingin anda munculkan di menu ini dengan cara

meng-klik “Change“, dan memilih area atau negara atau daerah yang paling sesuai dengan anda.

Untuk melihat detil dari akun spesifik yang anda follow, klik nama akun tersebut, atau gambar di

sebelah nama akun tersebut, maka informasi tentang profil akun tersebut akan muncul.

Home.

Ada banyak tombol jika kita membuka twitter, dan berikut ini adalah beberapa tombol dan fungsinya:



Tweet: Jumlah status atau kicauan yang sudah kita buat sebelumnya.

Photos/videos: jumlah photo/video yang diunggah

Following: Jumlah orang yang kita ikuti statusnya atau kicauannya.

Follower: Jumlah orang yang mengikuti status atau kicauanmu.

Who to follow: adalah daftar orang yang mungkin kita kenal yang bisa kita ikuti

(disarankan oleh twitter)

New Tweets: ada twitter/status/kicauan baru. Untuk mengetahui siapa yang baru saja

mentwit dan membukanya kita harus mengklik tulisan yang terdapat kotak hijau tersebut.

Expand: Adalah untuk membuka menu yang tersembunyi yang terdapat di bawah status

atau tweet seseorang. Jika Expand tersebut diklik maka akan menampilkan menu seperti

yang dikotaki dengan warna merah yang terdiri dari:

REPLAY: untuk membalas tweet/status orang lain yang diExpand.

RETWEET: Istilah ini biasa disingkat RT. RT sendiri dimaksudkan menjadikan

tweet seseorang yang kita follow untuk masuk menjadi Tweet kita. Biasanya orang

melakukan RT ini karena menurutnya Tweet orang tersebut bermanfaat atau dan ingin

membaginya dengan follower kita.

FAVORITE: istilah ini merupakan fitur baru twitter yang bermanfaat untuk menyimpan

tweet agar tidak hilang yang dapat kita buka sewaktu-waktu.
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Connect/Notifications

Halaman Connect/notifications mempunyai 2 menu utama yaitu: Interanctions dan Mentions (lihat kanan
atas).

1. Interaction

Menu ini berisi informasi tentang semua orang yang berinteraksi dengan twitter kita seperti:

o Siapa saja follower terbaru kita dan kapan mereka mem-follow. Contoh:

Ket: CitraNatalialmanuela dan 8 orang lainnya sudah memfollow akun twitter kita,

sementara tulisan 4h di pojok kanan menunjukkan aktifitas mengikuti kita sejak 4 jam

yang lalu.

o Siapa saja yang me-retweet ulang tweet kita. Contoh:

Ket: kicauan (tweet) kita di tweet ulang oleh orang lain.

2. Mentions.

Mentions adalah jika ada seseorang membuat kicauan (tweet) dan menyebut (mention) nama akun

twitter kita di dalamnya, dengan menambahkan “@”. Misal: “Hallo gimana kabar kang @Kabar
NTB?“. Dengan cara ini, Kabar NTB akan mendapat pemberitahuan bahwa namanya disebut

dalam tweet yang kita buat. Untuk membalas, maka Kabar NTB bisa langsung mereply (membalas)

tweet kita. Menu ini daftar orang yang telah menyebut nama akun kita.

#Discover

Halaman discover (temukan) memuat berbagai informasi dari berbagai akun twitter yang mungkin dapat kita

follow (karena belum kita follow) diantaranya:

Favorite and Followed.

Tweet orang yang belum kita follow tapi sudah di follow atau menjadi favorite orang yang sudah kita

follow.

Trending Topic.

Berisi tentang topik yang sedang populer alias banyak dibicarakan oleh para pengguna akun twitter.

Berita Situs Besar.

Berisi tentang berita terupdate/termutakhir dari situs besar.

Tujuan utama dari tab atau menu Discover adalah untuk memberi tawaran kepada pengguna twitter untuk

memfollow akun yang belum difollow.

Me (pengaturan profile).

Pada halaman Me (baca: mi) atau Saya, terdapat menu yang berkaitan dengan penyetelan profil akun Twitter

kita.

1. Caranya adalah dengan mengklik halaman Me terlebih dahulu > klik Edit Profil akan muncul pop

up seperti terlihat di bawah ini:
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Ket:

1). Untuk mengganti header profil (Klik pada tanda +, kemudian upload)

2). Mengganti Foto Profil (Klik + pada add profile photo, kemudian upload)

3). Mengganti Nama Profil Twitter (Klik langsung pada tulisannya)

4). Bio/Gambaran atau deskripsi tentang kita (Klik langsung pada tulisannya)

5). Lokasi tempat kita tinggal (Klik langsung pada tulisannya)

6). Alamat website yang kita miliki (Klik langsung pada tulisannya).

Note:

o Khusus alamat twitter (contoh @daunashitaba), tidak dapat diubah jika sudah memiliki

follower banyak.

2. Langkah terakhir setelah mengubah dan mengisi profil adalah dengan mengklik tombol Save

Changes (simpan perubahan).

Demikianlah Tutorial Twitter 2014. Semoga bermanfaat.
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