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Disclaimer 

 

eBook Tukang tidur main youtube ini saya tulis sendiri berdasarkan pengalaman 

saya menggunakan youtube.  

 

Memang apa yang ada di ebook ini terkesan biasa-biasa saja. Tapi ketahuilah, jika 

kita focus dan ikhlas melakukannya, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. 

 

Saya juga yakin, apa yang saya tulis di ebook ini mungkin hanyalah sebagai 

pembuka ide atau hanya sebagai penggerak awal saja. Berhasil atau tidaknya 

seseorang, tentunya ada di tangan orang itu sendiri.  

Banyak waktu yang saya habiskan ketika trial error dan ada banyak perjuangan 

ketika menuliskan ebook ini (sulit ngatur waktulah, sakitlah, materi terlalu 

ribetlah, dll). Jadi saya mohon kepada teman-teman untuk mempraktekkan apa 

yang ada di ebook ini. Jangan hanya dibaca lalu dilupakan, dan jangan terlalu 

terburu-buru ketika mempraktekkannya. 

Oya, ebook ini tidak boleh diperjual belikan atau diberikan secara cuma-cuma 

kepada orang lain tanpa sepengetahuan saya. Jika ada yang melakukan hal 

tersebut, saya tidak akan menuntutnya, biarkan Tuhan saja yang memberikan 

hukuman haha. Selamat membaca… 
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Halo teman-teman, Terima kasih sudah berminat membaca “Tukang 

Tidur Main Youtube”. Ebook ini bisa dikatakan adalah lanjutan dari ebook 

saya sebelumnya yaitu Si tukang tidur vol 1.  

Sesuai dengan namanya, Tukang tidur main youtube ini membahas hal-

hal yang berkaitan dengan Youtube. Yang mana seluruh penjelasan yang 

ada adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri. Butuh waktu yang 

cukup lama untuk membuat ebook ini (padahal materinya sudah saya susun, tinggal ditulis 

saja). Beberapa waktu yang lalu saya cukup disibukkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah 

diculik istri saya untuk kejutan ultah. Saya dibawa istri ke tempat yang cukup romantis, 

videonya bisa dilihat di sini. Semoga video tersebut memberikan semangat dan inspirasi untuk 

teman-teman lainnya. Walah kok saya malah jadi curhat terselubung gini ya haha, lanjut-lanjut.  

 

Oya, Kepada teman-teman yang sudah menunggu ebook ini saya minta maaf ya. Saya do’ain 

semoga kesabaran teman-teman menjadi senjata yang sangat ampuh untuk mengejar apa yang 

diimpikan dan apa yang dicita-citakan, AMIN  . 

Hampir lupa, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya mau teman-teman membaca 

beberapa point di bawah ini terlebih dahulu… 

 Jangan lupa siapkan buku serta pulpen dan catatlah point-point yang penting 

 Saat membaca ebook ini, usahakan untuk focus. Jangan membaca ebook ini sambil 

BBMan, Facebookan atau lainnya. Lebih baik sambil mendengarkan musik santai. 

 Usahakan mood teman-teman dalam suasana bahagia ketika membacanya. 

 Bacalah ebook ini secara perlahan dan jika telah selesai, coba ulangi sekali lagi 

membacanya (pada yang kedua kalinya, coba langsung lakukan trik yang dijelaskan). 

 Yang terakhir dan yang paling penting adalah, JANGAN LUPA PRAKTEKKAN!  

 

Tujuan beberapa point di atas adalah agar apa yang saya bahas pada eBook ini menjadi lebih 

bermanfaat dan hasilnya pun bisa lebih maksimal. Sudah siap? Yuk kita mulai pembahasannya… 

 

 

 

http://www.situkangtidur.com/vol1
http://www.youtube.com/watch?v=PkYMzzs8dN8
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Yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan youtube 

 

 

Youtube, Bagi kebanyakan orang Youtube adalah tempat yang digunakan untuk menghabiskan 

waktu luang, mencari hiburan dan lainnya. Padahal jika kita sedikit lebih jeli dan lebih kreatif, 

ada banyak sekali peluang yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan youtube ini.  

 

Nah kita sebagai orang yang mencari uang di internet tentunya harus memanfaatkan peluang 

tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Seperti yang kita tahu, banyak orang yang 

menggunakan Youtube dan mereka mendapatkan hasil yang sangat memuaskan.  

Apa saja peluang itu? Mari kita lihat satu per satu… 
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A. Memanfaatkan Youtube untuk bisnis toko online dan bisnis lainnya 

Saya sangat sering memanfaatkan youtube untuk bisnis toko online saya. Salah satunya adalah 

toko online kue kering milik istri saya. Saat itu saya belum membuat website untuk bisnis kue 

kering istri saya. Saya hanya menggunakan youtube saja. Seinggat saya, Saya membuat video 

untuk bisnis kue kering milik istri saya, lalu saya mengupload video tersebut ke youtube. 

Beberapa jam setelah saya mengupload video tersebut ke youtube, istri saya melaporkan 

bahwa sudah ada orang yang menghubunginya untuk membeli kue kering. Wow, sangat cepat 

bukan?. Teman-teman juga bisa mempromosikan bisnis toko online dan bisnis lainnya yang 

teman-teman miliki dengan menggunakan youtube. 

 

B. Bisakah menggunakan Youtube untuk bermain affiliate?, Ya bisa! 

Affiliate adalah salah satu bisnis online yang cukup menjanjikan. Yang mana tugas kita hanyalah 

mempromosikan produk orang lain. Jika ada pembelian dari produk tersebut (melalui link 

affiliasi kita), maka kita akan mendapatkan komisi. Cukup mudah bukan? Nah salah satu cara 

yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan produk affiliate tersebut adalah dengan 

menggunakan youtube. Saat ini saya masih menggunakan youtube untuk mempromosikan 

produk clickbank serta affiliate lainnya dan hasilnya sangat memuaskan. Teman-teman bisa 

mencoba Youtube ini untuk bermain affiliate. 

 

C. Google Adsense dengan menggunakan Youtube itu legit! 

Banyak pemain adsense yang sudah tahu bahwa youtube ini sangat legit untuk google adsense. 

Ada banyak teman-teman saya yang mendapatkan ratusan bahkan ribuan dollar per bulannya 

hanya dengan menggunakan Youtube. Caranya tidak terlalu sulit, tidak memerlukan keahlian 

khusus dan tentunya hasilnya pun sangat baik. 
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D. Meningkatkan personal branding atau lainnya dengan Youtube 

Ada beberapa orang yang menjadi terkenal karena Youtube. Beberapa diantaranya adalah 

Justin Bieber, Andi Mckee, Cody Simpson, Briptu Norman, Shinta Jojo dan lainnya. Jika kamu 

memiliki kemampuan dan keahlian yang menarik atau kamu mengenal seseorang yang memiliki 

kemampuan tersebut, tidak ada salahnya mencoba keberuntungan dengan menggunakan 

Youtube. Saya juga sedang melakukan hal ini, yaitu memperkenalkan adik saya yang jago 

nyanyi, videonya bisa dilihat disini dan disini (subscribe boleh juga hehe). Mohon do’anya ya 

mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh adik saya dapat tercapai, Amin.  

 

E. Membuat banyak orang bahagia dengan Youtube 

Youtube juga bisa dimanfaatkan untuk membuat banyak orang merasa bahagia. Contohnya kita 

bisa memberi kejutan kepada orang yang kita sayangi. Seperti yang dilakukan istri saya 

beberapa waktu lalu dan saya membuat video yang kemudian membuat dia bahagia jg hehe 

Kita juga bisa membantu mereka yang nasibnya kurang baik, kita bisa mempromosikan panti 

asuhan, daerah yang memiliki pemandangan yang indah namun daerah tersebut masih miskin 

dan masih banyak lainnya. Apa yang kita dapat jika kita melakukan hal tersebut?. Jawabannya 

adalah… “Nikmat yang lebih besar nilainya daripada uang”  . 

*** 

 

Masih banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan Youtube. Contoh-

contohnya bisa kita lihat secara langsung di youtube saja. Ada yang membuat situs berita di 

youtube, ada yang mengajarkan murid dengan menggunakan youtube dan masih banyak 

lainnya.  

Yang paling penting dari beberapa point-point di atas adalah lakukanlah pekerjaan tersebut 

dengan penuh keyakinan, ketekunan, FOKUS dan lakukanlah dengan penuh rasa bahagia 

(Nikmati saja apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan).  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EgNUV4YOgec
http://www.youtube.com/user/laguciptaansendirii
http://www.youtube.com/watch?v=PkYMzzs8dN8
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Langkah-langkah agar video terlihat lebih menarik 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, tentunya kita harus membuat video yang menarik. 

Percuma saja kita berlama-lama membuat video, menghabiskan waktu untuk mengupload 

video dan melakukan optimasi agar video tersebut banyak ditonton. Ternyata ketika video 

tersebut dilihat oleh para penonton, mereka hanya menonton video kita selama beberapa detik 

saja, walah Sia-sia!.  Lalu bagaimana cara yang lebih baiknya? Tenang kita akan membahasnya. 

 

Oya sebelum kita lanjut, saya ingin memberitahu tools-tools basic yang sangat berguna untuk 

proses pembuatan dan juga editing video… 

Tools yang sangat berguna untuk membuat video, 

- Windows Movie Maker atau Adobe Premiere untuk pengguna Windows dan Imovie 

untuk pengguna Mac. Software ini berguna untuk pembuatan dan juga proses editing 

video. Teman-teman yang ingin membuat video wajib memilikinya. 

- Camtasia atau Fastsone Capture untuk pengguna Windows dan Screenflow untuk 

pengguna Mac. Tools ini berguna untuk merecord screen dan juga lainnya. 

- Adobe After Effect untuk pengguna windows. Tools ini dapat digunakan untuk membuat 

video terlihat sangat menarik, yaitu dengan tambahan efek khusus dan lainnya. 

- Tidak lupa juga, kita harus memiliki software untuk sound editing. Beberapa software 

yang cukup bagus untuk sound editing adalah Audacity, Wavosaur dan lainnya. 

Sudah di download tools-toolsnya? Jika sudah, silahkan dipelajari ya bagaimana cara 

menggunakannya. Langsung saja buka software-software yang sudah di download dan cobalah 

untuk menggunakannya. Jangan takut salah dan jangan kikuk hehe. Coba saja oprek-oprek 

softwarenya, ga ada yang marahin kok kalau salah haha. 

Sekarang mari kita lihat apa saja yang harus kita lakukan agar video kita menjadi lebih menarik. 

Video yang menarik akan membuat penonton merasa sangat senang dan bahkan akan 

terhipnotis untuk melakukan “yang kita harapkan” 

Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar video lebih menarik. Berikut penjelasannya…. 

 

 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/get-movie-maker-download
http://www.adobe.com/products/premiere.html
https://www.apple.com/mac/imovie/
http://www.faststone.org/FSCapturerDownload.htm
https://itunes.apple.com/us/app/screenflow-4/id573279886?mt=12
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.wavosaur.com/
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A. Membuat Intro pada video (Video Intro) 

Saat ini masih banyak pebisnis online Indonesia yang tidak menggunakan branding intro pada 

video yang mereka miliki. Padahal branding intro atau pembukaan pada video adalah salah satu 

hal yang sangat penting agar video menjadi lebih menarik dan terlihat lebih professional.  

Saya sangat menyarankan kepada teman-teman untuk membuat video intro ini. Pengunjung 

atau penonton akan lebih menyukai video kita dan mungkin mereka akan lebih tertarik untuk 

mensubscribe channel yang kita miliki. 

Contoh video intro bisa kamu lihat di youtube, klik disini. Kita bisa menggunakan tools sejuta 

umat untuk membuat video intro tersebut. Seperti Adobe After Effect / Windows Movie Maker 

untuk pengguna Windows dan Imovie untuk pengguna Mac. 

Masih banyak tools dan cara lainnya yang bisa kita gunakan untuk membuat video intro, baik 

yang gratisan atau yang berbayar. Semua tergantung dari kreatifitas kita saja. 

Mau saya kasi tau cara yang lebih mudah untuk membuat video intro ini? Ya ada cara yang 

lebih mudah untuk membuat video intro. Berikut adalah beberapa caranya… 

 

1. Menggunakan Online Tools seperti Animoto.com 

 

http://www.youtube.com/results?search_query=video+intro+sample
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Animoto adalah tools online untuk membuat video. Nah kita dapat memanfaatkan animoto ini 

untuk membuat video intro. Langkah-langkahnya… 

- Silahkan Sign Up pada Animoto kemudian klik Create 

- Pilih style yang kamu inginkan, contohnya klik pilihan Inferno 

- Kamu akan melihat tampilan baru, klik pilihan Make a 30 second video for free  

 

 

- Kamu akan di bawa ke halaman baru. Klik Add Text dan masukkan Tulisan yang kamu 

inginkan. Kamu bisa menambahkan beberapa tulisan dan jangan lupa buatlah kata-kata 

yang menarik ya. Untuk tulisan pertama tentunya kamu harus memasukkan nama 

channel atau nama branding kamu. Untuk tulisan kedua kamu bisa memasukkan Tagline 

dari brand kamu. Dan untuk tulisan yang ketiga, kamu bisa memasukkan kata-kata 

“Mempersembahkan” atau “Present”. Contohnya lihat pada gambar di bawah ini. 
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- Langkah selanjutnya adalah klik pilihan Add pics & vids. Lalu pilih pilihan Video Clip 

Library (lihat gambar di bawah ini) 

 

 

 

- Selanjutnya Klik Effect dan pilih video yang kamu inginkan 
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- Tempatkan effect yang baru kamu pilih ke bagian paling depan 

 

 

- Oya, akun gratisan pada animoto mungkin tidak bisa mengganti musik yang akan 

muncul pada video. Tapi jangan khawatir karena kita akan mempelajari caranya hehe. 

 

- Selanjutnya, silahkan klik Preview Video. Isi title video tersebut dengan Intro atau 

dengan yang kamu inginkan, kemudian klik Produce.  
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Nah sudah selesai, sekarang video intro (mentahan) kamu sudah jadi. Tapi kok ga bisa di 

download ya? . Hehe, jangan bingung. Silahkan buka screen recorder yang sudah di download 

sebelumnya. (Yang paling sering saya gunakan ada FastStone Capture). 

Silahkan dibuka FastStone capture dan lihat penjelasannya di bawah ini… 

 Pilih Screen Recorder (icon rool film) 

 Pada settingan Record Screen, centang pilihan Rectagular Area 

 Centang Record Audio dan ganti menu drop down menjadi Speakers (What You Hear) 

 Setelah itu klik tombol record kemudian atur area yang ingin kita rekam 

 Kamu dapat merekam Full Screen video tersebut atau hanya ukuran kecil saja 

 Jika sudah selesai, silahkan klik save untuk menyimpan video tersebut 

Jangan khawatir jika screen recording yang kita lakukan kurang sempurna karena kita akan 

mengeditnya nanti. Selanjutnya, silahkan buka Windows Movie Maker atau Adobe Premiere 

atau Imovie untuk pengguna Mac. Import video intro yang baru saja kita buat, kemudian 

silahkan edit video tersebut sesuai dengan yang kita inginkan.  

Untuk musik pada video akan kita bahas pada bagian selanjutnya ya... 

 

2. Memanfaatkan free video background 

Nah ini cara yang lebih sederhana lagi. Kita bisa memanfaatkan video background gratisan 

untuk membuat video intro. Tempat favorit saya untuk mendownload video gratisan adalah di 

Movie Tools. Kamu bisa mencari video background yang kamu inginkan disana. Setelah 

mendownload videonya, selanjutnya kita bisa mengedit dan mengembangkan video tersebut. 

Yaitu memasukkan tulisan, memberikan effect pada video tersebut dan menggabungkan video-

video yang ingin digunakan.  

Caranya gimana? Mudah kok, kamu cukup menggunakan Windows Movie Maker atau Adobe 

Premier untuk pengguna Windows dan Imovie untuk pengguna Mac.  

Oya…Ada banyak tempat untuk mendownload video selain Movie Tools.  

Berikut adalah beberapa tempat yang saya rekomendasikan… 

http://www.movietools.info/
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- Motion Elements 

- Footagecrate 

- Free Video Footage 

- X Stock Video 

- Clip Canvas 

- Videvo 

- Dan masih banyak lainnya 

Perlu diingat video-video yang ada di website tersebut tidak hanya bisa digunakan untuk 

membuat intro saja. Kita juga bisa memanfaatkannya untuk hal lainnya. 

 

3. Menggunakan jasa pihak ketiga 

Nah jika merasa kesulitan atau tidak punya waktu untuk membuat video intro, maka jika bisa 

menggunakan jasa orang lain untuk membuat video intro. Dimana? Tenang, kita bisa 

menggunakan jasa yang ada di Fiver.com, forum Ads.id atau Kaskus. Jangan khawatir soal 

harga, karena biasanya harga untuk membuat video intro sangatlah murah. Yang perlu diingat 

adalah kita menggunakan video intro tersebut untuk waktu yang sangat lama. Jadi saya rasa 

tidak ada salahnya jika menggunakan jasa pihak ketiga, toh murah dan hasilnya digunakan 

dalam waktu yang lama (misal biayanya adalah sebesar Rp.600.00 dan video intro tersebut 

dapat digunakan selama 5 tahun, maka sebulannya hanyalah sebesar Rp.10.000 saja haha). 

 

*** 

Jangan  menyerah untuk mencoba ya. Memang cukup ribet sih, saya juga masih belajar lebih 

lanjut untuk membuat video intro ini. Awalnya saya juga merasa kesulitan, tapi akhirnya saya 

berhasil membuat sebuah intro untuk salah satu channel youtube saya. Contohnya bisa teman-

teman lihat di video ini. Intro Internet Marketer Indonesia tersebut saya buat dengan 

menggunakan video clip gratisan (video fire atau api) yang saya ambil dari youtube (free 

explosion effects). Kemudian videonya saya download menggunakan add on Mozilla 1-Click 

Youtube Downloader. Setelah itu saya kembangkan dengan menggunakan Adobe Premiere. 

“Untuk musik dan sound effectnya gimana?” Dah ga sabar ya haha…Ok deh sekarang kita lihat 

pembahasan bagaimana caranya menambahkan musik dan sound effect pada video. 

http://www.motionelements.com/free/stock-footage/
http://footagecrate.com/
http://www.free-video-footage.com/index.php?svideo=1
http://www.xstockvideo.com/
http://www.clipcanvas.com/free-footage/
http://www.videvo.net/
http://www.fiverr.com/search/gigs?utf8=%E2%9C%93&search_in=everywhere&query=video+intro&x=0&y=0&page=1&layout=auto
http://www.youtube.com/watch?v=1YHQOastyW8
http://www.youtube.com/results?search_query=free+explosion+effects
http://www.youtube.com/results?search_query=free+explosion+effects
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B. Pentingnya musik dan sound effect pada video 

Musik dan sound effect adalah hal yang cukup penting pada video (baik video intro atau video 

secara keseluruhan). Coba saja bayangkan jika sebuah video yang kita buat itu bisu, ga ada 

musiknya. Hmm…sepertinya video tersebut akan sangat membosankan!. 

Sound effect juga bisa membuat video menjadi lebih menarik dan lebih mengesankan, jadi 

saran saya jangan melupakan si sound effect ini ya.  

Namun ada yang perlu diperhatikan nih, yang kita gunakan haruslah yang free atau gratisan. 

Jangan menggunakan yang berlisensi berbayar karena video kita akan dibatasi oleh youtube 

nantinya. Jangan khawatir, banyak kok tempat untuk mendownload musik dan juga sound 

effect gratisan. Berikut adalah beberapa diantaranya… 

- FreshFx (Saya pakai yang ini untuk mencari music dan sound effect) 

- FreeSound 

- Kompoz 

- AudioNautix 

- Free Music Archive 

- Ibeat 

- AudioFarm 

- Free Fx (Sound Effect Only) 

- GrSites (Sound Effect Only) 

Kita juga bisa langsung mendownload music dan sound effect di youtube. Untuk musik klik 

disini, untuk sound effect klik disini. Pilih musik atau sound effect yang diinginkan, kemudian 

convert video tersebut ke mp3 dengan menggunakan Youtube Converter, lalu download. 

Jika sudah mendapatkan musik dan sound effect yang diinginkan. Langkah selanjutnya adalah 

mengedit musik tersebut dengan menggunakan software Audacity atau Wavosaur. Tujuannya 

adalah agar musik tersebut lebih enak di dengar. (Maaf nih tutorial mengedit sound tidak saya 

jelaskan secara detail ya, silahkan dicoba-coba sendiri).  

Oya dengan software sound editor tadi, kita bisa mengatur tempo, menambahkan suara 

(mungkin suara yang kita buat sendiri) dan lainnya. 

http://www.freesfx.co.uk/
http://www.freesound.org/browse/
http://www.freesound.org/browse/
http://www.kompoz.com/music/home
http://audionautix.com/
http://freemusicarchive.org/
http://ibeat.org/
http://audiofarm.org/
http://www.freesfx.co.uk/
http://www.grsites.com/archive/sounds/
http://www.youtube.com/results?search_query=free+music
http://www.youtube.com/results?search_query=free+music
http://www.youtube.com/results?search_query=free+sound+effect
http://www.clipconverter.cc/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.wavosaur.com/
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Jika sudah selesai, masukkan musik dan sound effect tersebut pada video dengan menggunakan 

Windowns Movie Maker atau Adobe Premiere atau Imovie. Yang perlu diperhatikan ketika 

memasukkan musik atau sound effect adalah volume dari musik dan sound effect tersebut. 

Volume harus pas pada kadarnya. Saya sering mengalami hal yang kurang memuaskan, yaitu 

ketika musik dan sound effect dimasukkan pada movie maker. Awalnya musik dan sound effect 

terdengar sangat jelas. Tapi setelah videonya saya save atau saya publish, musik dan sound 

effect malah terdengar sangat kecil. Nah untuk mengatasi hal ini saya biasanya mengatur 

volume musik dan sound effect ke angka maksimal (100%). Ini saya lakukan ketika proses 

editing di movie maker. Selanjutnya saya akan memeriksa preview dari video yang sudah saya 

buat (volume laptop / komputer saya setting di angka 50%). Jika musik dan sound effect 

terdengar cukup jelas, berarti suara yang akan dihasilkan pun akan bagus nantinya ketika kita 

menyimpan / mempublish video tersebut. 

 

*** 

 

Penting untuk diperhatikan… Musik dan sound effect tersebut digunakan untuk membuat 

pentonton menjadi lebih nyaman ketika menonton video kita. Jadi jangan menggunakan musik 

dan sound effect yang berlebihan dan tolong jangan gunakan musik dan sound effect yang aneh 

(hanya menurut kita sendiri bagus, menurut orang lain sih super aneh!) haha. 

Saya pernah melihat video di youtube. Videonya sih ok banget, tapi musik dan sound effectnya 

berisik dan ga nyambung, pokoknya super aneh deh. Akhirnya banyak orang yang merasa risih 

dengan music dan sound effect tersebut. Mereka memberikan komentar negative dan bahkan 

men-dislike video itu. Sayang bangetkan videonya bagus dan sudah susah-susah dibuat malah 

tidak disukai hanya karena masalah kecil, yaitu karena musik dan sound effect. Menurut 

pembuat videonya sih musiknya bagus bagus. Tapi kalau didengerin oleh orang normal, 

anehnya tuh music dah kelewatan wkwkwk. 

Kita ga mau kan orang yang menonton video kita malah merasa risih dan terganggu oleh 

permasalahan kecil. Kita juga ga mau kan mendapatkan banyak dislike atau komentar negavite 

untuk video kita. So gunakan imajinasi seninya untuk musik dan sound effect ini  … 
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C. Mengatur tampilan dan kualitas video 

Untuk membuat video yang lebih baik, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah 

memperhatikan tampilan dan kualitas pada video yang akan kita buat. Banyak pebisnis online 

yang membuat video tetapi mereka tidak memperhatikan tampilan dan kualitas video mereka. 

Akhirnya video yang mereka miliki sering kali terlihat sangat kaku.  

Nah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita tambahkan pada video yang sedang 

kita buat. Berikut beberapa diantaranya… 

- Kualitas warna dari video. Kita harus memperhatikan kualitas warna dari video yang kita 

miliki karena warna pada video sering kali belum maksimal. 

- Memberikan effect sinematic pada video. Dengan menambahkan effect ini, video kita 

akan terlihat seperti video-video yang diproduksi oleh perusahaan besar hehe. 

- Menambahkan effect lainnya seperti zoom in, transisi dan lainnya. 

- Menambahkan speed pada frame tertentu di dalam video 

- Dan lainnya 

Masih banyak tehnik lainnya yang bisa kita lakukan. Saran saya sering-seringlah melihat video-

video yang ada di youtube sebagai bahan referensi. Saya sering melihat video-video yang dibuat 

oleh orang-orang bule sana (video intro atau video secara keseluruhan). Mereka sangat 

memerhatikan hal-hal kecil yang ada di video mereka. Seperti penggunaan warna yang tepat, 

effect-effect yang dapat membuat mata lebih nyaman dan lainnya. Banyak penonton yang 

merasa sangat puas dengan apa yang mereka lakukan pada video mereka. Dan mereka-mereka 

ini memiliki banyak subscriber. Kayanya ga ada salahnya jika kita juga mencobanya hehe. 

Semua langkah-langkah ini bisa kita lakukan dengan menggunakan tools video editing yang saya 

jelaskan sebelumnya. Yang menjadi andalan saya untuk video editing ini adalah Adobe 

Premiere. Teman-teman dapat mempelajari cara menggunakan Adobe Premiere tersebut. 

 

 

*** 

Semakin maksimal video yang kita buat maka hasil yang didapat pun akan semakin baik. 

Memang membutuhkan waktu yang lebih lama tapi kita akan merasa lebih puas nantinya  . 
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D. Memperhatikan ukuran video yang kita buat dengan software video editor 

Masih di pembahasan “Langkah-langkah agar video terlihat lebih menarik”. Selanjutnya kita 

harus memperhatikan ukuran video yang telah kita buat. Semakin besar resolusi video tersebut 

tentunya ukuran filenya pun akan lebih besar.  

Saya selalu menggunakan resolusi tinggi untuk video ketika akan menyimpan atau mempublish 

video yang sudah saya edit. Seperti resolusi 720 atau bahkan resolusi HD (di atas 1000).  

Tujuannya adalah agar apa yang sudah saya kerjakan mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Video akan terlihat sangat jelas jika diperbesar (Full Screen) dan effect-effect yang digunakan 

pun akan terlihat lebih menarik. Banyak teman-teman yang lebih memilih resolusi kecil saja. 

Alasannya sih agar ukuran file videonya menjadi lebih kecil sehingga menguploadnya ga berat. 

Ya memang yang menjadi persoalan biasanya adalah proses upload ke youtube menjadi lebih 

lama jika ukuran video sangat besar, “apalagi yang koneksinya super lemot” :D. 

Tapi saya tidak peduli dengan lama atau tidaknya proses upload, karena saya ingin hasil yang 

sangat maksimal untuk apa yang sudah saya kerjakan. Semoga om dan tante juga seperti itu  . 

 

 

*** 

 

Jika kita menggunakan resolusi yang apa adanya alias asal-asalan yang penting video jadi saja, 

maka hasilnya akan kurang baik ketika video tersebut sudah dipublish.  

Ga mau kan wajah kita yang tadinya terlihat sangat ganteng atau cantik malah berubah menjadi 

kusam dan ga jelas karena kita menggunakan video dengan resolusi yang sangat kecil. 

Ga mau juga kan produk kita menjadi tidak jelas dan bahkan orang menjadi bingung, “Itu apa 

ya? Beneran ga nih jualannya, kok kue keringnya mirip batu kerikil warna warni?” wkwkwk.  

Haha, ya itu sangat mungkin terjadi. Jadi jangan setengah-setengah ketika sedang melakukan 

sebuah pekerjaan ya. Pekerjaan yang maksimal akan membuahkan hasil yang maksimal juga . 
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E. Menambahkan Water Mark Pada Video 

Ini dia yang terakhir pada pembahasan agar video menjadi lebih menarik. Sebenarnya ini ga 

termasuk di bagian membuat video menarik sih hehe. Lalu mengapa hal yang satu ini saya tulis 

juga?. Ok tujuan saya menulis ini juga karena ada beberapa teman saya yang curhat. 

Mereka sudah cape-cape membuat video dan ternyata videonya itu dicuri oleh orang lain untuk 

mendapatkan keuntungan. Ditambah lagi ga ngasih kredit sama sekali pula (jangankan link 

sumber, tulisan thanks to pun ga ditambahkan), bikin kesel ya? hehe. 

Nah untuk mengantisipasinya kita bisa menambahkan water mark pada video. Watermark 

adalah penanda khusus (branding kita) yang dapat mengurangi pencurian video tersebut.  

Penambahan watermark bisa dilakukan dengan menggunakan movie editor seperti Windows 

Movie Maker dan lainnya. Buka movie editor dan masukkan lagi video yang sudah dibuat 

sebelumnya. Tambahkan tulisan branding kita pada video tersebut, tulisannya kecil saja dan 

atur transparansi tulisannya menjadi paling maksimal (tujuannya agar tulisan menjadi samar). 

Selanjutnya kita tinggal mengatur waktu tampilan tulisan watermark tersebut. Misal set saja 

tulisan watermarknya dari awal hingga akhir video. Jika sudah, silahkan dipublish. 

Cara lainnya untuk menambahkan watermark bisa juga dengan menggunakan software AOAO 

Video Watermark Pro, Software Wonderfox Video Watermark, VirtualDub dan lainnya 

(Download saja free trialnya). Dengan software-software tersebut kita bisa membuat 

watermark dengan lebih mudah dan bahkan bisa menggunakan gambar sebagai watermark. 

 

*** 

Eh watermark ini hanya untuk mengurangi pencurian ya. Ga jamin juga video tersebut akan 

aman dari pencurian (Pencuri sekarang pada kreatif soalnya eui wkkwwk). Watermark segalak 

apapun ga bisa menjamin video aman dari pencurian, misal pakai watermark gini… 

- Yang punya video ini sabuk hitam, Jangan Nyuri! 

- Video ini dibuat oleh anak penyihir, Nyuri Tak Jadiin Kodok! 

- Mak saya mantan preman!, Berani Nyuri? 

Wkwkwkw…Canda om dan tante, ga perlu segalak itu juga kali ya watermarknya =)) … 

http://www.aoaophoto.com/video-watermark-pro/
http://www.aoaophoto.com/video-watermark-pro/
http://www.videoconverterfactory.com/giveaway/halloween/halloween-thewindowsclub.html
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Ide dan cara membuat video untuk bisnis dan lainnya 

Lanjut lagi nih om dan tante…Sebelumnya kita sudah melihat langkah-langkah dasar yang harus 

kita lakukan agar video terlihat lebih menarik. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana ide 

dan cara yang baik ketika membuat video yang akan digunakan untuk bisnis toko online,  

affiliate, google adsene dan lainnya.  

Pertama-tama saya ingin memberitahu om dan tante beberapa hal yang harus kita ketahui 

ketika akan membuat sebuah video. Saya rasa point-point ini cukup penting, kayanya boleh 

dicatet deh hehe...  

Hal-hal yang diwajibkan ketika akan membuat sebuah video 

- Konsep dari video yang ingin kita buat. Ya, kita harus menentukan konsep video kita. 

Dengan demikian video yang kita buat akan tepat sasaran. Contoh dari konsep adalah 

Funny, Formal, Fiktif, True Story atau lainnya. Konsep yang sering saya gunakan adalah 

Funny plus True Story. Gabungan konsep funny (lucu) dan true story (kisah yang 

sebenarnya) akan membuat penonton lebih mudah untuk menangkap maksud yang ada 

di video dan mereka juga akan merasa sangat senang menonton video tersebut. 

- Cerita atau script yang akan digunakan. Cerita atau script dari video sangatlah penting. 

Kita harus berusaha agar orang yang melihat video tersebut terhipnotis oleh cerita yang 

kita buat. Saya menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan cerita atau 

script yang “emosional”. Seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia adalah orang-

orang yang senangnya “main hati”. Oleh karena itu kita video yang kita buat harus dapat 

meluluhkan hati mereka yang menontonnya haha. 

- Perhatikan momen pada video. Momen juga sangat penting, kita harus tahu kapan kita 

mengggunakan musik, effect, transisi video, sweet momen dan lainnya. Tujuannya 

adalah agar video kita tidak membosankan nantinya 

- . 

- Yang terakhir adalah Jangan lupa untuk menggabungkan video bisnis yang kita miliki 

dengan video intro yang sudah kita buat sebelumnya. Penggabungan video intro dan 

video bisnis ini dapat dilakukan dengan menggunakan movie editor. 

 

Sudah dicatet ya? Ok sekarang silahkan lihat part selanjutnya… 


