Situkangtidur Vol 2 - Tukang Tidur Main Youtube
Pada bagian yang satu ini kita akan membahas langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan
ketika di akun youtube dan ketika mengupload video nantinya. Langsung aja kita bahas ya...

Langkah-langkah yang harus dilakukan
Ada beberapa hal yang mungkin belum diketahui oleh teman-teman. Misalnya gimana cara
setting, gimana cara mengatur title video dan lainnya. Berikut pembahasan selengkapnya…

A. Membuat dan menyetting channel di youtube
Untuk membuat sebuah channel, silahkan buka youtube.com dan login dengan menggunakan
email kamu. Setelah itu masuk ke halaman membuat channel atau saluran baru.

Klik buat saluran baru atau create new channel (dalam Bahasa inggris) kemudian lakukan yang
apa yang diminta selanjutnya. Lihat gambar di bawah ini…Oya nama channel lebih baik
mengandung keyword atau kata kunci.
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Selanjutnya kita akan melihat halaman untuk pengaturan foto profile, sampul channel,
pengaturan deskripsi channel dan lainnya. Silahkan di edit sesuai dengan yang diinginkan.

Foto profilenya bisa dicari saja di google image. Untuk sampul bisa menggunakan gambar yang
disediakan oleh youtube gallery atau cari saja di google image.
Nah untuk linknya kita bisa memasukkan link fanspage facebook, twitter dan link website kita.
Sedangkan untuk deskripsi, silahkan isi deskripsi tersebut sesuai dengan yang kita inginkan.
Pada bagian deskripsi ini kita juga bisa memasukkan kata kunci yang kita targetkan. Tapi
usahakan deskripsi yang kita buat tersebut kata-katanya tetap natural ya, jangan terlalu
maksain keyword, nanti dikira spam. Contoh deskripsi misal seperti ini…
Kumpulan video tips-tips memasak, video masakan china, video masakan asli Indonesia,
masakan jepang, lainnya. Suka masak atau mencari resep masakan? Subscribe channel kami
Setelah kita mengatur foto dan lainnya. Selanjutnya tugas kita adalah mengatur permalink atau
url dari channel tersebut agar lebih mudah diingat dan lebih seo friendly.
Untuk mengedit urlnya silahkan masuk ke halaman account advanced, klik disini (silahkan di
bookmark alamat tersebut agar nantinya mudah untuk mengganti permalink channel lainnya).
Harap diingat, pengeditan url channel ini hanya bisa dilakukan satu kali saja ya, jadi gunakan
permalink atau alamat channel yang benar-benar tepat.
Silahkan dilihat gambar-gambar di bawah ini…
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Tugas setting permalink channel dah beres nih. Contoh permalink channel yang baru saya buat
menggunakan angka di belakangnya http://www.youtube.com/user/bestmoments88 .
Om dan tante bisa menambahkan angka atau huruf di permalink tersebut, Jika permalink yang
diinginkan sudah tidak tersedia. Tambahan angka atau hurufnya bisa dibagian awal atau akhir.
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Selanjutnya kita akan melakukan verifikasi channel youtube kita. Caranya masuk ke halaman
saluran atau channel feature, klik disini atau lihat gambar di bawah ini.

Setelah itu pilih pilihan text dan isi nomor hp om dan tante…

Format nomor handphone bisa dengan menggunakan tanda pisah seperti 0812-345-678 dan
bisa juga tidak menggunakan tanpa pisah seperti 0812345678 .
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Kemudian cek handphonenya dan masukkan kode yang dikirimkan oleh google…

Setelah kita melakukan verifikasi, selanjutnya adalah menghubungkan channel dengan akun
google adsense yang kita miliki (jika sudah punya akun adsense). Caranya masih di halaman
status dan fitur, lihat dan klik pilihan monetisasi atau monetize.

Setelah itu kita akan dibawa ke halaman aktivasi. Ikuti langkah-langah selanjutnya…

Gimana akun adsensenya dah terhubung dengan channel youtubenya?. Selanjutnya kita akan
melihat settingan lainnya di channel youtube yaitu pemprograman Dalamvideo.
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Ada beberapa pengaturan yang bisa kita setting. Yaitu menambahkan foto profile di dalam
video, menambahkan daftar putar video dan menambahkan branding intro jika video branding
intronya hanya selama tiga detik saja (untuk branding intro ini abaikan saja karena mungkin kita
membuat video branding intro lebih dari tiga detik).

Sudah beres? Lanjut lagi…Sekarang kita akan melihat halaman advance settting. Di halaman
tersebut kita bisa mengganti nama channel, mengganti Negara, mengisi keyword dan lainnya.
Silahkan diatur settingannya.
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B. Memperhatikan title, deskripsi dan lainnya pada video
Masih mau lanjut atau istirahat dulu nih om dan tante? Hehe. Kalau dah merasa agak cape
mending santai dulu deh sambil ngeteh, tapi kalau masih merasa fit boleh deh dilanjut :D .
Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana cara menyetting title atau judul video, deskripsi
video dan lainnya pada video yang kita upload.

1. Title / Judul pada video
Untuk title atau judul pada video, usahakan mengandung keyword tapi tetap natural.
Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara melakukan analisa ya. Nah tempatkanlah
keyword atau kata kunci yang sudah kita analisa sebelumnya pada bagian title atau judul video.
Ingat agar tidak terlihat spam, maka cukup masukkan tiga keyword pada title video tersebut.
Dan ingat juga, titlenya jangan terlalu panjang ya.
Contoh judul misalnya kita menargetkan keyword makanan khas bandung. Maka judul
videonya bisa kita buat seperti di bawah ini…
Toko makanan khas bandung, asli dan enak
Atau…
Makanan khas bandung dan resepnya, Dijamin Enak!
Silahkan diatur ya dengan menggunakan analisa yang sudah kita pelajari sebelumnya

2. Deskripsi pada video
Untuk deskripsi pada video juga harus kita atur. Masukkan keyword-keyword pada deskripsi
tersebut. Keyword bisa kita letakkan di bagian awal deskripsi. Tapi ingat kata-kata yang kita
gunakan haruslah natural agar tidak terlihat spam. Kita bisa memasang nama web kita pada
kotak deskripsi video tersebut. Dan kita juga bisa mengulang keyword yang kita targetkan pada
bagian akhir dari kata-kata yang digunakan sebagai deskripsi video.
Contoh deskripsinya seperti di bawah ini jika kita menargetkan keyword makanan khas
bandung…
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Mencari makanan khas bandung asli dan resepnya yang enak?. Lihat video makanan khas
bandung yang satu ini, sudah terbukti resepnya enak loh hehe.
Web : namaweb.com
Label : Masakan Bandung, Makanan Khas Bandung, Makanan Khas Bandung Asli, Makanan
Khas Bandung Enak, Makanan Khas Bandung Dan Resepnya

Label di atas hanyalah sebagai penguat keyword saja. Apakah boleh seperti itu? Ya boleh asal
tidak terlalu banyak keyword yang kita tempatkan di sana. Untuk contoh di atas, pada bagian
labelnya saya menempatkan lima keyword yang ditargetkan.

3. Mengatur tags pada video
Untuk mengisi tags caranya cukup mudah. Kita bisa mengisi tags tersebut dengan keywordkeyword yang kita targetkan dan dengan keyword yang related atau yang masih berhubungan.
Berapa banyak tags yang bisa kita isi?. Sepertinya agak banyak juga boleh, misal 5 – 10 tag.
Bolehkah menggunakan lebih banyak tag dari 10 misal 20 tag?, wah jangan terlalu juga haha.

4. Thumbnail video
Penggunaan thumbnail pada video juga harus kita perhatikan. Banyak pebisnis toko online
biasanya mengggunakan gambar nomor kontak dengan background warna seadanya sebagai
thumbnail video mereka. Apakah cocok menggunakan gambar seperti itu sebagai thumbnail?.
Menurut saya thumbnail pada youtube ditujukan agar orang yang melihatnya menjadi tertarik
untuk melihat video tersebut. Jadi om dan tante, gunakanlah gambar yang menarik sebagai
thumbnail. Misal jika kita sedang mempromosikan bisnis toko online dan ingin menampilkan
nomor kontak pada thumbnail, maka kita bisa menggunakan background gambar yang menarik
untuk nomor kontak tersebut.

Berikut adalah contoh-contoh dari mengatur title, deskripsi, tag dan juga thumbnail video…
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Nah kira-kira seperi di itu pengaturan yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk contoh gambar
thumbnail, di atas adalah contoh untuk pemain bisnis toko online. Untuk affiliate dan google
adsense tentunya berbeda (tidak menampilkan nomor kontak hehe). Yang penting
thumbnailnya harus menarik agar memancing orang untuk menonton video tersebut. Jika
setelah mengupload video ternyata thumbnail yang muncul kurang memuaskan, maka kita bisa
mengupload gambar khusus yang akan digunakan sebagai thumbnail tersebut.
Dah beres nih pembahasan langkah-langah di youtubenya. Mau lanjut ke pembahasan
selanjutnya? Yuk mari ;)) . Info : Ingin rezeki lebih mudah didapat? Percepat cari jodoh :D .
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