
Campaign: ONE DAY ONE POST



ONE DAY ONE POST

One Day One Post merupakan program promosi di social media untuk

meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa baru. Program ini berlaku

bagi seluruh stakeholder Unissula agar tiap hari mem-post konten

positive yang berkaitan tentang Unissula di social media (Facebook, 

instagram, twitter) atau membagikan di whatsapp, 



MEKANISME

ONE DAY ONE POST



MEKANISME

1. Posting konten apapun yang positive serta tidak menyimpang dari kaidah kaidah

Budaya Akademik Islami di Unissula.

2. Menggunakan hastag #Unissula , #MyUnissula , #YourUnissula , #GenerasiNow

sebagai bagian dari campaign kampus Unissula.

3. Posting satu hari satu konten di media sosial / group masing – masing.

4. Konten dapat berupa materi apapun yang berkaitan langsung ataupun tidak

langsung dengan kampus Unissula.

5. Desain konten dan caption yang menarik sehingga membuat orang penasaran

untuk membaca.

6. Follow dan Subscribe akun media social Unissula ; Twitter dan Instagram 

@yourunissula , Facebook dan Youtube “Universitas Islam Sultan Agung”

7. Contoh Konten bisa dilihat dari akun media social Unissula

8. Setiap post di social media facebook dan instagram harus men-Tag akun social 

media Unissula.

9. Postingan dianjurkan saat prime time (waktu terbaik saat orang membaca social 

media) dengan waktu sebagai berikut : Jam 6-8, Jam 11-13, Jam 19-20



REWARDS

ONE DAY ONE POST



REWARDS

Unissula akan memberikan reward kepada yang sudah posting dan menjadi

trending topic di social media :

1. Jumlah Like terbanyak dengan minimal di like 200  dan ada yang comment.

Reward berupa voucher pulsa komunikasi sebesar 100.000 dan gift dari

UPT Kehumasan & Pemasaran yang dibagikan tiap minggu kepada

stakeholder Unissula yang memiliki jumlah like tertinggi (minimal 200 like)

2.  Content dan Desain yang paling menarik

Reward berupa voucher pulsa komunikasi sebesar 100.000 dan gift dari

UPT Kehumasan & Pemasaran yang dibagikan tiap bulan kepada

stakeholder Unissula yang memiliki content dan desain yang lain



CONTENT

ONE DAY ONE POST



Campaign #Hastag

Tujuan pembuatan campaign #hastag ini untuk

mengelompokkan sebuah topic ataupun memberikan

sebuah kategori tertentu agar content yang dibikin bisa

terarah sehingga hasilnya sesuai dengan branding yang 

kita inginkan dan dapat diukur tingkat keberhasilannya. 

Ada 3 #hastag yang akan digunakan :

1. #MyUnissula

2. #YourUnissula

3. #GenerasiNow



#MyUnissula

Merupakan topik terkait keUnissulaan tentang siapa dan ada

apa di Unissula serta kegiatan-kegiatan apa saja yang 

dilakukan oleh Unissula.

Contoh : Prestasi Unissula, Event terbaru, dll



#YourUnissula

Merupakan topik terkait kenapa harus kuliah di Unissula, 

topik ini lebih bercerita tentang promosi – promosi Unissula

Contoh : Beasiswa di Unissula, Akreditasi Program Studi, 

dll



#GenerasiNow

Merupakan topik yang dapat meng-influence banyak orang 

tentang deskripsi generasi zaman now yang sesuai dengan

norma norma budaya akademik islami.

Generasi Zaman Now ===> Generasi Khaira Ummah

Contoh : 

• Lelaki Idaman itu….yang setiap bulannya menyisihkan

penghasilan untuk anak yatim

• Lelaki Sejati itu…kalau sholat selalu berjamaah.



Content Umum

Merupakan konten apapun yang positive serta tidak

menyimpang dari kaidah kaidah Budaya Akademik Islami di 

Unissula. Berikut beberapa contohnya



Conclusion

Penggunaan 3 #hastag tersebut tidak hanya sekedar promosi tapi

mengenalkan Unissula sebagai sebuah kampus idaman dimana

#MyUnissula merupakan penyampaian informasi, kejadian terbaru

di Unissula kepada khalayak dan #YourUnissula merupakan bentuk

inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Unissula dalam rangka

peningkatan mutu pendidikan sedangkan #GenerasiNow

merupakan bentuk kontribusi Unissula dalam dakwah islamiyah

#MyUnissula #YourUnissula #GenerasiNow



Social Media Influencer

Membentuk team interim yang direkrut dari mahasiswa

Unissula dengan kriteria sebagai berikut :

1. Aktif di social media

2. Memiliki kreatifitas yang tinggi

3. Mampu membuat konten

4. Memiliki kemampuan design graphics

5. Memiliki banyak followers di social media terutama

instagram dengan jumlah minimal 1k.

6. Untuk pendaftaran bisa menghubungi UPT PH


