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Lanjut lagi ya om dan tante. Beberapa pembahasan sebelumnya mungkin cukup ribet haha. 

Jangan khawatir om dan tante, pembahasan kali ini pun ga kalah ribetnya =)) .  

Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana cara mempromosikan video agar videonya dilihat 

oleh orang lain. Apa gunanya membuat video kalau yang ngelihatnya cuma kita sendiri ya hehe.   

 

Cara mempromosikan video 

Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah mensubmit video ke Google Webmaster agar video 

tersebut di index oleh google, klik disini. Masukan link video om dan tante pada kotak yang ada. 

 

Link video bisa dilihat di dashboard channel atau di browser (ketika menonton video tersebut). 

Selanjutnya submit video url video tersebut ke bing, klik disini. Caranya sama saja seperti kita 

mensubmit link e google webmaster tools tadi.  

Setelah itu kita bisa melakukan ping ke link video yang kita miliki. Website untuk ping sangat 

banyak. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah pingler.com. Silahkan di ping videonya disana. 

Keterangan, 

Title : keyword yang ditargetkan untuk video tersebut 

Tunggu proses ping, biasanya cepat kok. Dah beres ngepingnya? Nah maka tugas kita pun sudah 

beres. Cuma sampai disitu aja cara promosinya? Ga juga, ini baru awal =)) . Pada bagian 

selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara-cara unik untuk mempromosikan video. Baik 

melalui SEO, social media dan lain-lainnya. Silahkan dilanjut… 

https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?continue=/addurl
http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url
https://pingler.com/


Situkangtidur Vol 2 - Tukang Tidur Main Youtube 

 

2 
 

A. Memberikan sentuhan SEO untuk video 

Seo atau search engine optimization (optimasi pada search engine) adalah cara yang paling 

tepat untuk mempromosikan video. Dengan melakuan SEO, maka video kita akan lebih mudah 

mendapatkan posisi yang baik pada search engine atau mesin pencari. Berikut penjelasannya… 

1. Memasukkan video pada status Google Plus (G+) 

Om dan tante punya akun google plus kan? Kalau belum punya silahkan dibuat terlebih dahulu. 

Buat akun G+ dengan foto profile cewek cantik atau laki-laki ganteng saja haha.  Untuk akun 

google plus yang masih baru, buatlah beberapa status terlebih dahulu (misal 10 status). 

Kemudian cari follower untuk akun google plus tersebut (minimal 5 – 10 follower). Untuk 

mendapatkan follower awal, ajak teman-teman kamu untuk memfollow akun google plus kamu 

(Publish ke facebook atau ke akun twitter atau bisa juga invite teman-teman yang ada di email 

kamu). Lama-lama akan banyak orang yang memfollow akun G+ tersebut, mungkin karena 

terpesona sama foto profilenya =)) . Semakin banyak follower tentunya akan semakin baik. 

Jika sudah, submit videonya pada akun G+ tersebut. Caranya buatlah status yang agak panjang 

(misal 100 – 150 kata) dan di dalam status tersebut terdapat keyword yang kita targetkan. Hal 

ini bertujuan agar status G+ kamu tersebut bisa mendapatkan posisi yang baik di google. 

Oya umur akun google plus juga cukup berpengaruh ya. Biasanya akun yang tua dan 

followernya lumayan banyak akan lebih bagus di search engine. Tua-tua keladi nih hehe… 

 

2. Mensubmit video pada situs social bookmarking 

Nah ini yang akan membuat posisi kita semakin baik di search engine. Submit link video kita 

pada situs-situs social bookmarking. Jika target dari video tersebut adalah orang-orang bule 

sana maka gunakanlah situs social bookmarking luar saja. Tapi jika targetnya adalah orang-

orang Indonesia, maka kita bisa mensubmit video tersebut ke situs social bookmarking luar dan 

juga situs social bookmarking khusus Indonesia.  

Om dan tante bisa mensubmit videonya ke 10 situs social bookmarking atau lebih. Untuk list 

social bookmarkingnya silahkan di googling saja :D , contohnya disini dan disini. Jika misalnya 

keyword yang ditarget cukup berat, om dan tante bisa mensubmit video tersebut ke banyak 

situs social bookmarking, misal lebih dari 50 situs social bookmarking. Kalau misalnya merasa 

ribet dengan submit ke situs bookmarking ini, gunakan jasa saja. Ada kok jasanya di forum 

ads.id atau di fiver sana =)). Biasanya harganya murah meriah juga hehe.  

https://www.google.co.id/search?noj=1&biw=1365&bih=674&q=situs+social+bookmarking&oq=situs+social+bookmarking&gs_l=serp.3..0j0i22i30l5.472094.477626.0.479719.34.18.2.0.0.0.768.2105.2-1j2j1j0j1.5.0....0...1c.1.49.serp..27.7.2105.gMF7TlhjWN4
https://www.google.co.id/search?noj=1&biw=1365&bih=674&q=social+bookmarking+sites&oq=social+bookmarking+sites&gs_l=serp.3..0l10.29196.37253.0.37426.40.20.1.4.4.0.499.1916.2-1j1j3.5.0....0...1c.1.49.serp..30.10.1958.30QISLbMsas
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3. Membuat review di website atau blog sendiri 

Saya rasa om dan tante sudah memiliki blog atau website ya. Nah silahkan buat artikel yang 

berkaitan dengan video yang sudah kita buat. Kemudian embed video di dalam postnya dan 

berikan backlink ke video tersebut. Kita bisa memasang satu link yang mengarah ke video, 

penjelasannya… 

Anchor / keyword link : Keyword yang ditargetkan untuk video 

Link : Mengarah ke link video kita di youtube 

Jumlah link : Maksimal satu link saja 

Oya panjang kata dari artikel review ini adalah minimal 350 kata (jika target Indonesia maka 

artikelnya bahasa Indonesia, jika target bule ya harus Bahasa bule :D ). Jika artikelnya sudah 

selesai dibuat, om dan tante bisa mensubmit artikel tersebut ke beberapa situs social bookmark 

(misal 5 situs social bookmark). 

 

4. Menggunakan blog dummy 

Blog dummy adalah blog pendukung yang sengaja dibuat untuk melakukan SEO. Untuk blog 

dummy biasanya menggunakan web 2.0 (blog-blog gratisan). Nah kita bisa membuat blog-blog 

gratisan untuk meningkatkan rank atau posisi video di search engine. 

List blog gratisan bisa dicari di google. Ketik saja di google “web 2.0” atau create free blog, Misal 

klik disini dan disini. Contoh web 2.0 atau blog gratisan seperti blogger.com, wordpress.com 

dan lain-lainnya. Setelah mendapatkan list blog dummy, silahkan buat blog gratisannya. 

Mungkin bisa dibuat 3 – 5 blog gratisan, lebih juga ga papa hehe. 

Setelah blog gratisannya dibuat, isi blog tersebut dengan beberapa artikel terlebih dahulu, misal 

5 artikel. Kemudian submit blog gratisan yang sudah dibuat tadi ke beberapa situs social 

bookmarking. Tunggu blog gratisannya terindex di google dulu atau tunggu saja 2 – 3 hari. 

Jika sudah barulah kita buat artikel review untuk video yang kita miliki. Caranya hampir sama 

seperti membuat review di blog sendiri, yaitu pasang embed video di artikel tersebut dan 

pasang satu link mengarah ke video (dengan anchor link adalah keyword yang ditargetkan pada 

video). Jumlah kata pada artikelnya juga 350 kata ya, kalau bisa ya lebih :D .  

Setelah artikel reviewnya selesai dibuat, silahkan disubmit ke beberapa situs social bookmark. 

https://www.google.co.id/search?noj=1&biw=1365&bih=674&q=web+2.0+list&oq=web+2.0+list&gs_l=serp.3...1023888.1026288.0.1026472.12.9.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.49.serp..12.0.0.G1iTbY1vElU
https://www.google.co.id/search?noj=1&biw=1365&bih=674&q=create+free+blog&oq=create+free+blog&gs_l=serp.3...22702.25675.0.25881.18.9.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.49.serp..18.0.0.PpCGFki50Ns
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5. Membuat artikel promosi di forum-forum 

Forum juga bisa kita manfaatkan. Selain dapat meningkatkan posisi video kita, artikel di forum 

biasanya juga akan lebih mudah mendapatkan posisi yang baik di search engine.  

Silahkan dicari list-list forumnya. Kalau targetnya luar ya mau ga mau harus nyari list forum luar 

juga hehe. Setelah list forumnya kita dapat, siap-siap untuk membuat thread atau artikel pada 

forum tersebut. Panjang artikel boleh 350 kata atau lebih. Jangan lupa pasang link videonya 

pada artikel / thread tersebut ya. Beberapa forum yang bisa kita gunakan… 

Contoh forum Indonesia, 

- Kaskus 

- Bersosial.com 

- www.Pengusaha.co 

- Lautanindonesia.com 

- Forumbebas.com 

- Dan lainnya 

Contoh forum luar, 

- V7n 

- Siteownerforum 

- Digitalpoint 

- Sitepoint 

- Devianart 

- Warrior Forum 

- Dan lainnya 

Penting! Ketika melakukan promosi di forum-forum yang kita inginkan, harap baca terlebih 

dahulu peraturan yang ada di forum tersebut. Dan jangan lupa untuk mengedit profile, 

memasang foto profile dan membuat thread berkenalan. Setelah itu komentarlah di thread-

thread yang ada. Kemudian tunggulah satu atau dua hari (jangan langsung membuat thread 

promosi), tujuannya agar ga terlihat nyepam haha. Setelah itu barulah kita buat thread untuk 

promosi.  Jika artikelnya sudah selesai dibuat, silahkan disubmit ke situs social bookarmarking.  

Note : Jika ga bisa pasang link di artikel thread, maka kita bisa memasangnya di signature saja. 

Yang disubmit ke situs social bookmark nantinya adalah link dari profile kamu di forum tersebut 

 

http://www.pengusaha.co/
http://www.v7n.com/forums/
http://www.siteownersforums.com/index.php
http://forums.digitalpoint.com/
http://www.sitepoint.com/forums/forum.php
http://forum.deviantart.com/
http://www.warriorforum.com/
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6. Memanfaatkan situs Tanya jawab (Question & Answer) 

Situs Tanya jawab juga dapat meningkatkan SEO. Tentunya kita bisa memanfaatkannya untuk 

melakukan SEO video yang kita miliki. Contoh situs Tanya jawab… 

- Yahoo Answer 

- Quora 

- Question.com 

- Dan lainnya 

Carilah pertanyaan yang sesuai dengan apa yang sedang kita promosikan di situs Tanya jawab 

tersebut. Kalau ga ada yang nanya ya buat aja pertanyaan lalu jawab sendiri (tentunya dengan 

akun yang berbeda). Kemudian pasang link video sebagai referensi jawaban tersebut ;)). 

 

7. Tukaran link atau membeli artikel review 

Selanjutnya kita bisa melakukan tehnik yang satu ini, yaitu tukaran link atau membeli artikel 

review. Cara ini bisa kita lakukan jika keyword yang kita targetkan tersebut cukup sulit dan 

merupakan keyword atau kata kunci sepanjang masa (selalu ada yang mencarinya dan bukan 

kata kunci musiman saja). Saya pernah melakukan tehnik yang satu ini ketika men-seokan salah 

satu video saya. Waktu itu video tersebut digunakan untuk bermain affiliate dan keyword yang 

saya targetkan cukup sulit. Yang saya lakukan adalah membeli artikel review dari blog-blog bule 

(saya cari di forum luar seperti digital point dan lainnya).  

Harga artikel review saat itu kalau ga salah adalah sebesar $5 per artikel reviewnya (jumlah kata 

adalah 300 kata dan backlink yang diberikan adalalah satu backlink). Saya membeli lebih dari 15 

artikel review, modalnya lumayan juga sih hehe.  

Jika om dan tante ingin mencoba cara ini silahkan saja. Artikel review dapat dibeli di forum-

forum seperti digital point, warrior forum dan lainnya (untuk target luar). Jika targetnya 

Indonesia silahkan dicari saja di forum ads.id.  

Yang gratisan gimana caranya om?. Kalau mau gratisan ya tukar link aja dengan pemilik 

website lainnya. Pasang link website mereka di salah satu halaman website kita dan minta 

mereka memasang link video kita di salah satu halaman website mereka (Jangan pasang di 

halaman depan website ya hehe). Contohnya kita bisa meminta mereka memasang link video 

kita di salah satu artikel web mereka, di salah satu page atau lainnya. Tujuannya adalah agar 

backlink tersebut terlihat lebih natural dan tidak terkena penalty oleh google ;)) . 

https://answers.yahoo.com/
http://www.quora.com/
http://www.question.com/
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B. Memanfaatkan twitter untuk mempromosikan video 

Twitter bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan video yang kita miliki. Saya rasa om dan 

tante sudah pada punya akun twitter ya. Nah silahkan promosikan video yang sudah dibuat 

pada akun twitternya, kali aja banyak yang lihat tuh video haha.  

Cara lainnya yang bisa kita lakukan di twitter adalah sebagai berikut… 

1. Mencari orang yang membahas tentang yang sedang kita promosikan 

Caranya cukup mudah, silahkan login ke twitternya dan langsung cari di kotak pencarian 

twitter. Misal kita ingin melihat orang-orang yang mencari makanan sunda… 

 

Kita bisa mereply pertanyaan-pertanyaan mereka tersebut. Ingat jangan terlalu terburu-buru, 

bisa-bisa akun kita di banned oleh twitter loh. Cukup jawab 5 – 10 pertanyaan saja per harinya. 

Dan kalau bisa waktunya pun jangan terlalu berdekatan antara satu jawaban dengan jawaban 

lainnya. Tapi kalau punya beberapa akun twitter kayanya bisa deh jawab lebih dari 10 

pertanyaan. Satu akun jawab 10 pertanyaan, kalau 3 akun bisa 30 pertanyaan tuh =)) . 
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2. Memanfaatkan trending topic di twitter 

Banyak orang yang sudah memanfaatkan yang satu ini. Mereka jeli melihat peluang di trending 

topic tersebut. Coba saja lihat, sering kali di tag yang menjadi trending terdapat orang-orang 

yang melakukan promosi. Apakah cara ini bisa kita lakukan juga? Ya bisa donk kenapa tidak. 

Tapi yang harus diingat adalah, cobalah cara ini dengan menggunakan akun twitter yang baru 

saja ya (buat akun baru untuk melakukan percobaan). Ngeri juga kalau di suspend ama si 

twitter, sayang eui akunnya hehe.  

Penjelasannya seperti ini… 

Login dulu ke akun twitternya dan lihat trending topic saat ini. Trending topic bisa diatur 

wilayahnya, misal per kota atau per Negara. Jika sudah, klik salah satu trending topic tersebut. 

Ikutlah membuat status dengan hashtag trending topic yang ada, contohnya lihat gambar… 

 

 

Gunakan kata-kata yang sesuai dan menarik. Tujuannya agar tidak terlihat seperti spam dan 

agar orang-orang yang melihatnya menjadi lebih tertarik untuk mengklik link video tersebut. 

Memanfaatkan trending topic ini termasuk hoki-hokian juga. Karena banyak orang yang akan 

membuat status untuk trending topic tersebut. Agar peluang kliknya lebih tinggi, kita bisa 

membuat beberapa status / twit dengan menggunakan hashtag trending topic tersebut. 
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3. Mencari akun twitter yang khusus untuk promosi 

Banyak orang yang membuat akun twitter khusus sebagai tempat untuk promosi. Biasanya sih 

promosi yang mereka lakukan ga perlu bayar alias gratis. Caranya seperti ini… 

- Cari akun yang khusus promosi tersebut. Pada kotak pencarian twitter ketikkan iklan 

gratis (untuk Bahasa Indonesia) atau ketikkan free classified ads (untuk Bahasa Inggris). 

- Atur pencarian ke people dan klik akun-akun twitter khusus promosi tersebut. 

- Kemudian Baca dan ikuti persyaratan mereka. 

Contoh gambar… 

  

 

Om dan tante boleh mempromosikan videonya ke banyak akun-akun twitter khusus promosi 

tersebut. Semangat om dan tante =)) . 
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4. Menggunakan Chirpstory  

Kita juga bisa menggunakan chipstory untuk melakukan promosi. Mengapa menggunakan 

chirpstory?. Biasanya chirpstory ini akan memudahkan kita untuk membuat twit yang panjang. 

Dan yang menariknya, chirpstory ternyata juga cukup baik di mata search engine.  

Nah tidak ada salahnya kita membuat beberapa twit dengan menggunakan chirpstory. Jika 

sudah selesai, kita bisa mensubmit link dari chirpstory yang sudah kita buat pada beberapa situs 

social bookmarking. Mudah-mudahan saja yang sudah kita buat itu mendapatkan posisi yang 

mantap di google atau di search engine lainnya ;) .  

 

5. Memanfaatkan akun-akun twitter lainnya 

Punya banyak teman yang memiliki twitter atau om dan tante punya banyak akun twitter?. Nah 

kita bisa membuat status dengan menggunakan hashtag tertentu, kali aja bisa jadi trending 

topic =)) . Banyak loh orang yang melakukan cara ini. Andai kata kita punya ratusan teman dan 

semuanya mau membantu, kayanya bisa jadi trending topic tuh hashtagnya haha. 

Cara lainnya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan trending topic adalah dengan membuat 

kontes berhadiah seperti yang pernah kita bahas sebelumya. Tapi ada uang yang dikeluarkan 

lagi nih, bagusnya sih untuk yang bisnisnya sudah berjalan saja. 

Cara yang lebih sadisnya adalah membuat banyak akun twitter, mungkin puluhan atau ratusan 

akun twitter. Dengan punya banyak akun twitter tentunya akan lebih mudah untuk 

mendapatkan peluang jadi trending topic. Boleh dicoba nih, Tapi cara ini ga saya 

rekomendasikan ya karena akan lebih mudah pula akun-akun tersebut di suspend nantinya =)) .  

 

6. Menggunakan status twitter berbayar 

Saat ini banyak pemilik twitter yang “menjual status” mereka, kata lainnya sih status berbayar. 

Ini bisa kita cari di forum-forum atau cari saja langsung di teman-teman facebooknya. Biasanya 

ada pemilik akun twitter yang followernya lumayan banyak dan mereka menyediakan status 

berbayar ini. Harganya tentu berdasarkan dari jumlah follower, berdasarkan kualitas akun 

twitter mereka dan lain-lainnya. 

 

http://chirpstory.com/
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C. Mempromosikan video di facebook 

Mempromosikan video di facebook tentunya lebih mudah dari cara-cara sebelumnya. 

Sebagaimana yang kita tau, facebook merupakan social media terbaik saat ini. Nah silahkan 

langsung promosikan saja video yang kita miliki. 

Ada cara khususnya ga nih? Ada donk hehe…Berikut caranya… 

1. Membuat status santai 

Ketika kita akan mempromosikan video di facebook, usahakan status yang akan kita buat 

membuat orang penasaran dan akhirnya memaksa mereka untuk mengklik link tersebut. Kata-

kata pada status bisa agak konyol dan lainnya.  

Contohnya statusnya bisa seperti ini… 

Dinner di restoran mewah tuh dah biasa, gimana kalau “dinner di tengah danau?”.  Lihat video 

ini https://www.youtube.com/watch?v=PkYMzzs8dN8 (Warning, 18+ only ya karena ada 

adegan plus-plusnya wkwkkwwk)  

Status seperti di atas akan memancing banyak orang untuk mengklik link video tersebut karena 

ada hal yang membuat penasaran di statusnya. Yaitu dinner ditengah danau dan warning 18+, 

yang mesum langsung merapat kayanya haha =)). Agar statusnya lebih membuat penasaran, 

jangan aktifkan thumbnail atau gambar video tersebut ketika akan mempublish statusnya. 

Dengan status di atas biasanya kita akan mendapatkan beberapa views. Tapi sayangnya untuk 

jualan, status seperti itu bisa dikatakan kurang tertarget. Gimana cara yang lebih baik untuk 

membuat status untuk jualan?, lihat point selanjutnya. 

 

2. Membuat status khusus jualan 

Banyak orang yang tidak tertarik melihat status jualan. Ya normal, karena tujuan utama 

facebook adalah social media yang digunakan sebagai tempat berinteraksi dengan yang lainnya. 

Sama seperti kehidupan sehari-hari, kita juga akan tidak tertarik jika ada orang yang datang ke 

rumah kita dan langsung menawarkan sebuah produk, tertarik ga kira-kira? haha. 

Ada cara khususnya jika kita ingin membuat status jualan yang menarik, dan tentunya 

menghipnotis seseorang untuk melakukan pembelian. Berikut adalah penjelasannya… 

https://www.youtube.com/watch?v=PkYMzzs8dN8
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Agar status jualan atau status promosi kita dilirik oleh orang lain… 

- Menggunakan gambar yang menarik tapi tetap berhubungan dengan yang ditargetkan 

Gambar yang menarik dapat memancing mata orang lain untuk semakin fokus ke status yang 

kita buat. Om dan tante bisa mencari gambar yang menarik dan sesuai dengan yang sedang di 

promosikan (atau bisa juga buat gambar sendiri). Contoh gambar untuk status… 

 

 

Mereka yang melihat status akan bertanya-tanya. Siapa bayi yang lucu itu dan kue apa yang 

sedang dipegangnya :D . Sekali dayung dua pulau terlewati. Dah bakal dipuji anaknya ganteng 

(secara ga langsung juga muji bapaknya nih wkwkwkwk), mereka mungkin juga akan tertarik 

untuk melakukan pembelian (karena merasa penasaran haha). 
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Contoh gambar lagi… 

 

Gambar di atas bisa kita gunakan untuk status jualan obat herbal pemutih. Contoh statusnya 

bisa seperti ini “Daripada pusing mikirin obat ganteng, mending coba Fimelia, terbukti bikin 

ganteng. Lihat disini…(link video / link web)” .  

Nah Kira-kira seperti itu statusnya… 

Contoh lagi gambar ini… 

 

Kalau gambar di atas taulah untuk promosi produk apa ya =)) … 

http://www.fimelia.com/
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- Membuat status dengan struktur yang menarik 

Masih di pembahasan membuat status untuk jualan. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah 

dengan membuat status yang memiliki struktur yang menarik.  

Maksud struktur yang menarik adalah kita sudah memikirkan pola status yang akan kita buat. 

Yang mana di dalam status itu terdapat short story (cerita pendek permasalahan jika belum 

membeli atau menggunakan produk tersebut). Di status tersebut juga harus terdapat 

penjelasan singkat (tapi bikin penasaran) mengenai produk yang sedang kita promosikan.  

Oya ketika membuat status, kita juga bisa menggunakan bahasa yang santai juga. Contoh 

statusnya seperti di bawah ini… 

Menurut beberapa suvey, saat ini banyak orang yang menjomblo karena kurang Pd dengan 

penampilan mereka dan juga karena trauma setelah ditolak beberapa kali. 

Jangan khawatir lagi…Dengan Fimelia, wajah kamu akan semakin bersinar dan tentunya 

semakin ganteng atau semakin cantik. Fimelia adalah obat herbal yang terbuat dari bahan-

bahan alami yang sudah terbukti khasiatnya. Fimelia juga sudah terdaftar di Depkes dan MUI, 

jadi ga perlu khawatir karena fimelia sangat aman untuk dikonsumsi. 

Fimelia, obat ampuh untuk para jomblo. Biarkan diri kamu menjadi rebutan setelah 

menggunakan fimelia!. Info lanjut silahkan kunjungi www.fimelia.com .  

 

Contoh strukturnya seperti di atas. Om dan tante tentunya dapat menentukan strukturnya 

sendiri ya. Silahkan brekrasi dan gunakan imajinasinya. 

Usahakan untuk menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti dan kata-kata yang menarik. 

Syukur-syukur jika kemudian banyak orang yang berkomentar di status tersebut. Dengan 

banyaknya komentar yang masuk ke status itu maka status tersebut pun akan menjadi lebih 

mudah untuk tersebar ke orang-orang lainnya. 

 

 

 

 

http://www.fimelia.com/
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3. Membuat status yang menarik dan memancing orang untuk melakukan share 

Selanjutnya yang bisa kita lakukan di facebook adalah membuat status yang menarik dan 

bermanfaat bagi orang lainnya. Status-status seperti ini biasanya akan memancing orang untuk 

men-share status tersebut (dan secara tidak langsung, mereka jg mempromosikan produk kita). 

Contohnya seperti status video lucu, status informasi yang menarik atau informasi yang sedang 

ramai dibicarakan dan lainnya. Nah di status-status tersebut kita bisa memasukkan apa yang 

sedang kita promosikan. Tapi ingat, jangan terlalu sering juga ya hehe. Kalau terlalu sering nanti 

banyak orang yang akan bosan dengan apa yang kita lakukan.  

Misal, 

Carilah video-video unik atau video yang lucu. Contohnya video anak kecil yang jago main gitar 

atau video bayi sedang joget. Kemudian buat status dengan mengupload video tersebut dan 

masukkan apa yang ingin kita promosikan pada bagian akhir status tersebut.  

Contohnya seperti ini… 

 

Anggap saja gambar di atas adalah video kucing lucu yang sudah kita upload di facebook. Misal 

kucing-kucing yang lagi pacaran. Nah pada bagian akhir status tersebut kita bisa menambahkan 

promosi kita, contohnya… 

Kucing aja bisa punya jodohnya, masa kamu ga? Lihat disini (link)… 

Semakin banyak orang yang menshare status kita maka tentunya akan semakin baik. 
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4. Membuat kontes kecil-kecilan di facebook 

Hampir sama seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Kita juga bisa membuat kontes kecil-

kecilan untuk mempromosikan video yang kita miliki. Hadiahnya ga perlu terlalu besar. Yang 

penting kontes yang kita adakan konsepnya harus tepat dan menarik. 

Misal, 

- Hadiahnya adalah sebesar Rp.500.000 

- Syarat untuk kontes tersebut adalah memposting video yang kita miliki di status mereka 

- Dan yang jadi pemenang adalah status yang paling banyak dikomentari 

Misal lagi,  

- Hadiahnya adalah sebesar Rp.1.000.000 

- Syarat untuk kontes adalah memposting video yang kita miliki di status mereka 

- Dan yang jadi pemenangnya adalah status yang paling banyak dishare oleh orang lain 

Misal lagi lagi, 

- Hadiahnya adalah sebesar Rp.2.500.000 

- Syarat untuk kontes tersebut adalah membuat video yang berkaitan dengan yang 

sedang kita promosikan kemudian menguploadnya di youtube 

- Setelah itu mereka wajib mengirimkan link video mereka ke kita 

- Lalu kita membuat status untuk video-video tersebut (satu status untuk satu video) 

- Status yang paling banyak komentarnya, maka pemilik video tersebutlah yang menang 

 

Dengan melakukan kontes kecil-kecilan seperti ini mungkin apa yang sedang kita promosikan 

akan semakin tersebar nantinya. Om dan tante boleh melakukannya boleh juga tidak. Semua 

tergantung om dan tante saja ya. Jika ditanya apakah pasti hasilnya akan baik? Saya tidak bisa 

menjawabnya karena tidak ada yang pasti di dunia ini ;).  

*** 

Sebelum kita lanjut ke pembahasan lainnya, saya ingin om tante mengetahui satu hal penting 

pada facebook. Yaitu sering-seringlah berinteraksi dengan teman-teman facebook lainnya. 

Misal me-like dan memberikan komentar di status orang lain dan balaslah komentar yang ada 

di status kita dengan kata-kata yang memancing komentar lainnya. Dengan demikian kita akan 

semakin dekat dgn teman-teman lainnya dan edge rank kita pada facebook akan semakin baik. 
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5. Memanfaatkan Grup dan Fanspage yang ada di facebook 

Kita juga bisa melakukan promosi di grup atau fanspage yang ada di facebook. Silahkan dicari 

saja di kotak pencarian facebook. Misal yang sedang ingin kita promosikan adalah produk 

kecantikan, maka grup atau fanspage yang kita cari adalah grup dan fanspage yang masih 

berhubungan dengan kecantikan tersebut.  

Biasanya grup dan fanspage yang berhubungan dengan kecantikan adalah yang membahas 

tentang wanita, grup dan fanspage tentang shopping, grup dan fanspage hangout dan lainnya.  

Contoh gambar, 

 

Silahkan bergabung di grup atau fanspage tersebut. Oya jangan langsung melakukan promosi 

ya. Untuk melakukan percobaan silahkan buat akun facebook baru saja hehe.  

Setelah bergabung di grup dan fanspage yang kamu inginkan. Selanjutnya usahakan untuk rajin 

memberikan komentar (tanpa link promosi). Jika kamunya sudah cukup aktif, barulah coba 

membuat posting promosi pada grup atau fanspage tersebut. 

Untuk menghindari spam, om dan tante bisa melakukan promosi soft sales. Yaitu promosi 

secara tidak langsung. Buatlah post yang berhubungan dengan topic fanspage atau grup 

tersebut dan pada bagian akhirnya selipkan apa yang ingin kita promosikan. 
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6. Memasang iklan pada facebook 

Kita juga bisa mempromosikan video kita dengan menggunakan facebook ads. Tapi Saya tidak 

akan membahas secara detail tentang cara memasang iklan di facebook ya. Bisa panjang juga 

kayanya kalau saya jelaskan secara detail ;)).  

Yang perlu diperhatikan ketika memasang iklan di facebook adalah… 

- Gambar yang digunakan 

Gambar yang digunakan haruslah menarik serta membuat orang semakin penasaran dengan 

iklan tersebut. Gambar ini juga harus membuat orang terhipnotis untuk mengklik iklannya. 

- Pengaturan judul dan deskripsi iklan 

Judul dan deskripsi iklan pun harus menarik dan tentunya harus sesuai dengan yang sedang kita 

promosikan. Kita juga bisa membuat kata-kata yang konyol, membuat penasaran, 

memanfaatkan moment yang lagi ramai dan lainnya. Tujuannya agar mereka yang melihat iklan 

mau lebih fokus ke iklan tersebut dan akhirnya mengklik link yang ada di iklan. 

- Menentukan target iklan 

Target iklan juga sangat penting. Ketika menentukan target atau audience dari iklan tersebut, 

kita harus benar-benar memahami apa yang sedang kita promosikan. Anggap saja diri kita 

adalah orang yang menjadi target dari iklan produk yang kita promosikan. Apa yang akan kita 

suka, bagaimana karakter kita, berapa umurnya dan lainnya. Biasanya ketika melakukan analisa 

target atau audience, saya lebih sering menggunakan “nalar dan hati” hehe.  

- Format iklan juga penting (Per klik atau per engagement) 

Saya sih lebih suka iklan dengan system per engagement. Dan biasanya saya juga memilih auto 

optimized untuk harga iklannya. Tujuan saya memilih hal tersebut adalah agar harga iklan 

menjadi lebih murah jika banyak orang yang mengklik iklan tersebut. Ya saya sering 

mendapatkan harga $0,00. Gratis? Ga juga haha. Harga tersebut adalah hasil perhitungan 

facebook dari jumlah munculnya iklan dengan jumlah klik yang terjadi pada iklan tersebut. 

Oya ada Tools yang bagus untuk yang ingin memasang iklan di facebook, yaitu social scrape. 

Tools ini akan membantu om dan tante untuk mendapatkan audience yang benar-benar 

tertarget. Untuk membeli tools ini silahkan kunjungi ratakan dan cari social scrape. 

Berikut adalah beberapa contoh tampilan iklan yang pernah saya pasang… 

http://www.ratakan.com/yasirli
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Ok itu aja ya om dan tante untuk pembahasan memasang iklan di facebooknya. Maaf jika ada 

yang bingung hehe… Jika om dan tante ingin lebih memperdalam ilmu tentang facebook, 

silahkan klik disini atau disini. Selamat berjuang ;)) … 

https://account.ratakan.com/aff/go/yasirli/?i=97
https://account.ratakan.com/aff/go/yasirli/?i=112
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D. Menggunakan cara-cara lainnya untuk melakukan promosi 

Sebenarnya sangat banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan video kita. 

Seperti beberapa di bawah ini… 

- Menggunakan adword for video. Kalau punya modal lebih boleh dicoba nih pasang iklan 

langsung di youtube. Memasang iklan di youtube biasanya akan meningkatkan branding 

dari yang sedang kita promosikan.  

 

- Menggunakan social media lainnya. Sangat banyak situs social media lainnya yang bisa 

kita manfaatkan. Contohnya seperti pinterest, Instagram dan lain-lainnya. Nah kita bisa 

melakukan promosi disana. 

 

- Mempromosikan melalui BBM. Punya banyak teman di BBM atau blackberry 

messagernya? Kenapa tidak dicoba untuk melakukan promosi disana hehe. Kita bisa 

membuat tulisan menarik tapi tetap berhubungan dengan yang kita promosikan. 

Kemudian selipkan link produk tersebut pada bagian akhirnya (jangan lupa linknya di 

shortkan dulu dengan menggunakan lihat.us atau short link lainnya). 

 

- Berkomentar di artikel sebuah website atau blog. Kita bisa berkomentar di artikel 

sebuah website atau blog yang topiknya berkaitan dengan yang sedang kita promosikan 

(kata lainnya blog commenting). Yang harus diingat adalah komentar yang kita berikan 

haruslah natural. Baca dulu artikel yang mereka tulis dan berikan komentar yang sesuai 

dengan artikel tersebut. Gunakan nama kamu sebagai pengomentarnya dan pasang link 

video sebagai urlnya. Untuk mencari artikel blog atau website yang berkaitan, langsung 

saja ketik keyword yang kita inginkan pada google (tambahkan sedikit kata lainnya 

seperti “komentar”, “blog” atau lainnya). Lalu berkomentar lah di web atau di blog yang 

muncul. Contohnya klik disini dan juga disini untuk keyword resep masakan. 

 

- Menggunakan website iklan baris. Kita juga bisa mempromosikan video yang kita miliki 

ke banyak iklan baris, Klik disini dan pilih website iklan baris yang diinginkan (misal 10 

atau bahkan 50 website iklan baris). Oya biar ga ribet masang iklan baris secara manual, 

om dan tante bisa menggunakan pasang iklan baris otomatis, murah meriah haha.  

Nah sepertinya itu aja ya pembahasan cara lainnya untuk mempromosikan video ini. 

Sebenarnya masih banyak cara-cara yang bisa kita lakukan. Seperti menggunakan website video 

otomatis. Keterangan lebih lanjutnya silahkan langsung dibaca disini.   

http://www.youtube.com/yt/advertise/
https://www.google.co.id/search?q=resep+masakan++%22komentar%22&noj=1&ei=chrdU5aMCIehugTay4LgCw&start=10&sa=N&biw=1359&bih=674
https://www.google.co.id/search?noj=1&biw=1359&bih=674&q=resep+masakan++%22blog%22&oq=resep+masakan++%22blog%22&gs_l=serp.3...53164.53510.0.53738.4.4.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.51.serp..4.0.0.xk_FuAIIBGI
https://www.google.co.id/search?output=search&sclient=psy-ab&q=iklan+baris&oq=iklan+baris&gs_l=hp.3..0l4.33043749.33046093.0.33046181.16.12.1.2.2.1.1458.5708.0j2j3j3j1j1j0j2.12.0....0...1c.1.51.psy-ab..5.11.2285.0.Ph36MxaJu60&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.72197243%2Cd.c2E%2Cpv.xjs.s.id.Em5mLslIGug.O&biw=1359&bih=674&dpr=1&ech=1&psi=B5jcU5WtEpGfugS7x4KQBQ.1406965752860.3&ei=B5jcU5WtEpGfugS7x4KQBQ&emsg=NCSR&noj=1
http://www.pasangiklan.co.id/
http://www.tomatube.com/id/
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*** 

 

Dah beres juga nih om dan tante pembahasan cara mempromosikan videonya. Om dan tante 

boleh membaca pembahasan part 7 ini berulang kali agar lebih mengerti dan lebih paham 

bagaimana caranya mempromosikan video.  

Saya juga yakin, cara-cara promosi yang saya jelaskan disini tidak hanya bisa digunakan untuk 

mempromosikan video saja. Cara-cara ini bisa juga digunakan untuk mempromosikan yang 

lainnya, misal blog / website atau lainnya.  

Dan tolong diinget ya…Jangan lupa untuk mempraktekkan cara-cara yang ada di pembahasan 

ini. Lakukanlah satu per satu dulu, misal jika mau mencoba SEO, ya lakukan atau praktekkan 

SEOnya saja dulu hingga benar-benar paham. Begitu juga yang lainnya, lakukanlah satu per 

satu. Jika sudah paham dan mahir, nantinya om dan tante boleh melakukannya sekaligus.  

Satu lagi nih…Cobalah untuk lebih kreatif ya. Jika nanti om dan tante sudah cukup mahir, Boleh 

kok cara-cara tersebut dimodifikasi atau digabungkan antara satu cara dengan cara-cara 

lainnya. Hasilnya mungkin akan lebih baik hehe. Misal, promosi twitter di padukan dengan 

promosi facebook (seperti akun twitternya dipromosikan juga dengan menggunakan tehnik 

promosi di facebook atau sebaliknya). Masih banyak contoh lainnya yang bisa om dan tante 

coba, misal lagi akun twitternya di SEO kan, atau akun twitternya di promosikan di situs iklan 

baris dan lain-lainnya…Why not? Hehe.  

Selamat berkreasi dan selamat berjuang  … 


