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Dasar Dan Istilah Dalam instagram  
 

Sekarang ini sudah sekitar 400 juta orang memakai Instagram di kehidupan sehari - 

seharinya  

 

Dewasa ini semakin banyak orang menggunakan Instagram, untuk "memamerkan" 

aktivitas harian nya melalui gambar di media sosial Instagram. Juga tidak sedikit 

onlineshop yang menggunakan Instagram sebagai tempat Jualan, dengan 

menggunakan gambar Dan menarik follower sebanyak - banyaknya dengan 

harapan: makin banyak yang melihat barang mereka, Maka makin banyak 

kemungkinan orang membeli barang tersebut.  

 

Perlu saya ingatkan bahwa Social media marketing (mengutip dari buku 

“Traction: A Startup Guide to Get customers”) , dimana Instagram merupakan 

salah satu medianya, bukanlah alat promosi yang dapat membuat calon pelanggan 

Anda untuk membuat keputusan membeli secara langsung, tetapi lebih 

mengutamakan membangun hubungan jangka panjang dengan calon pelanggan 

Anda (dalam hal ini, follower Anda) mengenai produk – produk yang Anda jual 

(termasuk kualitasnya), kepercayaan terdapat online shop Anda, dan bagaimana 

membuat pelanggan Anda lebih mengerti mengenai produk Anda. Jadi, intinya, 

kegiatan promosi melalui sosmed bukan berbentuk promosi sementara, tetapi lebih 

kepada promosi jangka panjang dalam membangun hubungan dengan follower 

Anda. 

 

Yang akan Kita kupas dari Short eBook ini adalah bagaimana Instagram dapat 

membantu online shop untuk meningkatkan omset nya, Dan apa manfaat lainnya 

dari Instagram, selain untuk posting gambar - gambar menarik.  
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Bagaimana menaikkan jumlah follower? 

 

 
 

Pertanyaan ini yang paling sering diajukan oleh Anda yang menggunakan 

Instagram untuk tujuan meningkatkan bisnis Anda. Sebelum kita lebih jauh 

menjelaskan mengenai cara – cara untuk menaikkan jumlah follower, ada baiknya 

kita lebih mengerti alasan seharusnya kenapa kita harus menaikkan jumlah 

follower. Mungkin Anda berkata dalam hati, “Loh, bukannya sangat jelas? 

Menaikkan jumlah follower berarti menaikkan jumlah orang yang akan membeli 

dari bisnis Anda?” Nah,kalau itu yang Anda pikirkan, Anda sudah setengah benar. 

Maksud saya begini, apakah anda yakin semua follower yang Anda dapatkan 

selama ini adalah mereka yang mau membeli dari Bisnis Anda ? Belum tentu. Di 

dalam follower Instagram Anda, akan ada yang berfungsi sebagai penyampai pesan 

(alias mereka yang suka sharing content / gambar yang menarik), Fans Anda (yang 

benar – benar menyukai foto – foto yang Anda posting) dan tentunya lebih banyak 

dari online shop lainnya atau bahkan saingan Anda yang memfollow Anda untuk 

mengetahui aktifitas promosi Anda.  

 

Saya sendiri lebih suka mencari follower yang menyukai produk / foto yang saya 

posting, atau boleh kita sebut sebagai fans, karena apabila saya posting foto baru, 

para fans ini lah yang akan antusias memberikan like pada foto saya.  
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Beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menaikkan jumlah follower: 

 

- Memasukkan hanya gambar - gambar berkualitas tinggi, walaupun itu 

artinya kita perlu memindahkan gambar yang diambil dengan kamera digital 

ke dalam komputer supaya bisa diupload ke Instagram kita. Alasan dibalik 

ini sangat sederhana, karena kita biasanya suka melihat gambar cantik, dan 

tidak keberatan untuk me "like" gambar yang menurut kita enak dipandang. 

Bayangkan betapa banyak yang kita lihat setiap harinya di Instagram, dan 

mata kita lebih menyukai gambar yang enak dipandang. Jadi, usahakan 

gambar yang Anda upload enak dipandang, supaya orang - orang tertarik 

untuk mem"follow" Anda untuk melihat gambar menarik selanjutnya yang 

Anda posting. 

 

- Me - like foto - foto yang terdapat di bagian search atau dengan mengetik 

tagar tertentu yang dapat menghubungkan dengan follower yang dapat 

menjadi calon customer Anda. Sejak saya melakukan hal ini setiap harinya, 

pas ada waktu senggang, saya mengamati traffic like foto - foto di Instagram 

saya meningkat, dan semakin sering saya me- like foto - foto dari orang 

yang belum dilike sebelumnya, maka semakin banyak foto saya yang dilike, 

baik oleh orang yang sama atau follower baru.  

 

Pemikirannya sederhana, Instagram adalah ladang show off atau boleh 

dibilang ajang pameran produk maupun kehidupan sehari - hari orang yang 

memakai apps ini. Tapi dengan begitu banyaknya akun yang ada dan 

banyaknya posting setiap detiknya di Instagram ini, maka posting kita akan 

cepat tenggelam ke bawah, tanpa ada yang sempat dilihat oleh para fans atau 

orang lain di Instagram. Oleh sebab itu, alangkah bagusnya kita 

mengingatkan eksistensi kita dengan cara me-like foto orang lain, dan akan 

muncul di notifikasinya, dan orang ini akan mengetahui bahwa ada akun kita 

yang me-like salah satu foto yang di postnya, maka dia akan browsing ke 

akun kita, dan me- like foto yang dipikirnya menarik.  

 

Disini berlaku hukum kemungkinan, dimana semakin banyak kita me - like 

foto orang lain, maka akun kita juga akan muncul di notifikasi mereka, dan 

sebagian dari mereka yang akan browsing ke akun kita, dan me - like foto - 

foto kita yang menarik. Tidak jarang, orang - orang yang "membalas like 

kita" tersebut, langsung me - like 7 - 8 foto yang kita post, walaupun kita 

hanya me - like salah satu foto nya saja. 
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Dan berita baiknya, seiring like meningkat, maka follower Anda juga akan 

meningkat, yang juga diikuti oleh banyaknya pertanyaan mengenai harga 

dan ongkir di akun online shop Anda. 

 

Akhirnya, saya membentuk sebuah tim hanya untuk me-like foto - foto fans 

ataupun foto baru yang masuk ke kolom Search (dengan logo kaca Pembesar 

di Instagram Anda). 

 

- Screenshot testimonial dari para pelanggan Anda sebelumnya. Kita semua 

kadang takut untuk berbelanja online, dikarenakan terdapat terlalu banyak 

penipu di dunia online ini, termasuk yang di Instagram.  Jadi, untuk 

membuat para follower Anda percaya bahwa Anda bukan online shop abal – 

abal, maka beberapa bukti pelanggan Anda yang puas dengan produk Anda, 

dan bukti – bukti transfer dapat diposting di akun Instagram Anda. 

 

- Jangan lupa untuk mengaktifkan integrasi dengan akun medsos Anda 

lainnya yaitu Facebook, Twitter dan Tumblr (apabila ada), sehingga medsos 

Anda yang lain juga membantu Anda untuk menjangkau pasar dluar 

Instagram. 
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Tools apa saja untuk edit Foto supaya bisa menarik banyak 

like? 
 

 
 

- Aillis  

- Photo Grid (untuk membuat collage) 

- Pics Art (sangat berguna untuk memasukkan logo Anda pada gambar Anda) 

- Grab (untuk Repost Gambar Cantik dari Akun Instagram Lainnya) 

- Photofy (cocok untuk memasukkan kata – kata pada gambar Instagram Anda) 

- Giant Square (untuk membuat gambar besar) 

 

dan masih banyak lagi. 
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Analytics tool apa saja untuk mengukur kesuksesan posting 

di Instagram? 

 
Iconosquare, yang mempunyai banyak pengukur untuk mengukur efektivitas dari 

posting di Instagram, termasuk waktu Isi konten Instagram Anda banyak dilihat 

oleh para follower Anda, sehingga Anda dapat menentukan kapan tepatnya Anda 

memposting gambar Anda (ini salah satu fitur yang paling saya sukai dari 

Iconosquare). Selain itu, Anda juga dapat mengetahui gambar mana yang paling 

banyak di - "like"  

 

Selain itu, tahukah Anda bahwa Instagram sendiri mempunyai Analytics Tool 

sendiri, yaitu dengan mengganti setting Instagram Anda ke Profil Bisnis, dimana 

Anda dapat menyertakan informasi tambahan bisnis Anda di Profil akun Anda, 

seperti No telepon, Alamat email dan alamat toko Offline Anda (apabila ada). 

Anda akan diminta dikoneksikan ke akun Facebook Anda sebelumnya yang berisi 

Page berisi informasi mengenai bisnis Anda di Facebook. Nah, di sinilah saya 

tekankan penggunaan lebih dari satu medsos untuk mendukung bisnis Anda sangat 

penting sekali, terutama setelah Anda mengaktifkan fungsi Sharing Posting ke 

akun Facebook atau Twitter Anda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Self Taught Marketer             Absolute Digital Solution Indonesia 

  Digital Marketing & Beyond  

 
 

Kembali ke Setting Profil Bisnis Instagram, caranya mudah, pastikan Instagram 

anda merupakan versi update terbaru, kemudian : 

1. Buka profil Anda dan tekan tombol di sudut kanan untuk masuk ke 

bagian option. 

2. Pilih Beralih ke Profil Bisnis. 

3. Di layar Hubungkan Halaman Facebook Anda , Anda akan melihat 

semua Halaman Facebook dengan Anda sebagai pengurusnya saat ini. 

Pilih Halaman yang ingin Anda kaitkan dengan Profil Bisnis Anda di 

Instagram.  

4. Di halaman Menyiapkan Profil Bisnis Anda, periksa informasi kontak 

bisnis Anda, buat perubahan, dan pilih Selesai. 

Dengan sukses mengganti Instagram Anda menjadi Profil Bisnis, maka selain 

Anda mempunyai tombol “Contact” dimana di pilihan ini, Follower Anda dapat 

menelepon Anda, email atau mendapatkan petunjuk arah ke alamat toko offline 

Anda, langsung dari halaman Instagram, Anda juga akan mendapatkan tombol 

Insight (seperti gambar diagram di samping tombol option), dimana melalui 

Analytics Tool ini, Anda dapat mempelajari lebih lanjut mengenai follower Anda 

dan berapa lama mereka berinteraksi dengan konten Anda. Lebih tepatnya, Anda 

dapat melihat kapan follower Anda online, total berapa kali Foto Anda dilihat, total 

akun yang melihat Foto yang Anda post, jumlah akun yang men – klik alamat 

website yang anda taruh di halaman Profil Anda, dan juga waktu rata – rata 

pengikut Anda berada di Instagram dalam satu hari. 

 

Dengan menggunakan Analytics Tool di atas, diharapkan Anda mendapatkan 

informasi lebih jelas mengenai bagaimana cara follower Anda berinteraksi dengan 

akun Instagram Anda, sehingga Anda dapat menggunakan taktik yang disesuaikan 

dengan data yang Anda dapat tersebut, seperti waktu tepat untuk posting di 

Instagram, foto apa yang lebih menarik untuk para follower Anda, dan lainnya. 
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Tools yang sering dipakai dalam Instagram 
 

 
 

- Repost App ( untuk repost testimonial dan Foto customer memakai produk yang 

dijual) 

- Follower Stats (app untuk melihat aktivitas follower Dan unfollower), 

- Buffer (untuk menjadwalkan foto yang hendak Anda masukkan secara rutin) 
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Do's and Don'ts di Instagram  
 

Do's : 

Tidak ada jalan pintas untuk berhasil promosi di Instagram. Diperlukan ketekunan 

dan kesabaran untuk mencapai hasil yang diinginkan  

 

- Pilih waktu yang tepat untuk posting, supaya mendapat perhatian maksimal dari 

follower yang online pada waktu yang dipilih. Sedangkan untuk mengetahui waktu 

yang paling efektif, anda harus sering mengecek software Analytic Instagram anda. 

Dalam hal ini, saya menggunakan Iconosquare untuk mengetahui kondisi waktu 

yang paling tepat untuk melakukan posting.  

 

- Pilih Hashtag yang sesuai dan masukkan di caption foto yang Anda upload. 

Banyak orang mempunyai pandangan yang salah mengenai hal ini. Banyak dari 

online shop yang kita tahu membuat hashtag #olshop , #trustedseller , #olshopindo 

, dll. Tapi apakah calon prospek kita, yang kita harapkan dapat melihat foto produk 

yang diupload, akan memasukkan kata pencarian tersebut di kolom search? 

Kadang - kadang kita sendiri juga sudah "eneg" melihat banyaknya barang yang 

dijual di Instagram. Jadi maunya gimana? Disinilah tugas nya admin Instagram 

untuk mencari tahu apa sebenarnya Hashtag / kata kunci yang suka digunakan oleh 

para followernya yang sesuai dengan konsep foto yang dipost setiap harinya? 

Contohnya, karena orientasi online shop saya adalah barang untuk wanita, dan saat 

saya sedang menulis e-book ini, sedang trend #rahasiagadis, jadi boleh dimasukkan 

hashtag ini sebagai bagian dari caption untuk foto yang Anda upload. Jadi sewaktu 

publik menggunakan kata kunci #rahasiagadis , maka produk Anda akan keluar. 

Usahakan hashtag yang  Anda pilih jangan terlalu OOT (out of topic). 
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- Masuk ke Akun yang sudah terkenal (yang relevan dengan barang yang Anda 

jual, boleh juga akun kompetitor Anda) dan follow Akun Follower nya. 

Sayangnya, Instagram sekarang sudah membatasi follow maksimum per harinya. 

Tapi sampai hari ini, saya masih tetap mem follow follower dari akun relevan / 

kompetitor, karena efeknya dirasa efektif oleh saya. Intinya, follower akun relevan 

/ akun kompetitor sudah mempunyai ketertarikan yang sama dengan barang yang 

kita jual, jadi kalau foto yang Anda posting menarik, otomatis follower tersebut 

akan suka menjadi follower Anda. 

 

- Jalankan kontes Instagram versi Anda sendiri. Untuk permulaan, saya sarankan 

Anda untuk melihat beberapa kontes / giveaway yang dijalankan online shop 

lainnya, dan coba tiru persis dan jalankan kontes Instagram Anda sendiri, setelah 

Anda alami dan lihat hasilnya, baru Anda memikirkan kekurangan apa yang 

terdapat dalam kontes yang dijalankan online shop lainnya, dan hal positif apa 

yang harus Anda pertahankan. Fokuskan upaya Viralnya, dimana kontes 

seharusnya digunakan untuk menarik follower baru dari teman – teman kontestan 

giveaway Anda. Gunakan Hashtag (“#namakontesanda”) supaya Anda dapat 

dengan mudah men – track hasil kontes Anda. Yang paling banyak biasanya 

dilakukan adalah Anda harus mention 4 – 5 teman mereka di posting mereka, 

tetapi biasanya ini akan sangat menjengkelkan bagi sebagian orang, karena mereka 

seperti dipaksa untuk dijadikan alat promosi. Yang paling benar dilakukan di sini 

adalah seharusnya dikondisikan menjadi follower Anda memberitahu teman – 

teman dalam lingkup akun mereka bahwa mereka mengikuti kontes giveaway yang 

diselenggarakan oleh online shop anda, dan minta dukungan teman – teman 

mereka, boleh dari like atau meneruskan posting Anda tersebut ke yang lainnya. 

Tetapi biasanya yang terakhir itu jarang ada teman yang mau melakukannya. Perlu 

diingat bahwa Tujuan kontes ini sebenarnya dilakukan untuk memperluas 

informasi kepada temannya follower Anda bahwa Akun online shop anda eksis, 

dan sedikit sharing beberapa gambar yang biasanya Anda posting untuk 

menemukan para Fans Anda melalui follower Anda yang sekarang. Beberapa ide 

yang pernah saya jalankan sebagai kontes, meliputi Tebak harga, Tebak Gambar, 

Post aktivitas unik (seperti ALS Ice Bucket Challenge), Repost Gambar dan lain – 

lain. 
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- Apabila anda mempunyai toko fisik / offline, maka promosikan Akun Instagram 

Anda di toko Offline Anda, dengan memberikan diskon khusus bagi para pembeli 

yang bersedia memposting barang - barang yang dibeli dari toko. Hal ini dapat 

membantu Anda mempromosikan akun Instagram Anda sekaligus mempromosikan 

toko offline Anda. Ingat, Promosi paling efektif adalah promosi Word of Mouth, 

yaitu promosi yang diberitahukan dari teman kepada teman. Dengan begini, teman 

dari pembeli tersebut tahu bahwa barang yang mereka pakai dibeli dari toko Anda. 

Saya sendiri mempunyai pengalaman mendapatkan customer baru dari teman nya 

yang memposting barang belanjaan dari toko di akun pribadinya. 

 

Don’ts : 

Jangan sekali - kali membeli follower atau like, karena kebanyakan Bukan 

merupakan follower aktif (robot atau akun tidak aktif), Dan walaupun terdapat 

follower aktif, belum tentu mereka menyukai produk atau jasa Anda.  
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Tips Menggunakan influencer di Instagram untuk iklan.
 

Bagi Anda yang hendak menggunakan jasa Influencer untuk membantu promosi 

akun Instagram Anda, berikut beberapa tips :

 

- Pilihlah Influencer yang cocok untuk produk Anda. Walaupun sekarang 

sudah banyak Selebritis Sosmed yang mendadak terkenal (bahkan ada ya

followernya melebihi artis), tidak semua produk cocok untuk dipromosikan 

oleh Influencer tersebut. Lihat aktifitas akun Influencer tersebut untuk 

mengerti bagaimana dia menggunakan akun Instagramnya. Apakah dia 

merupakan pengguna aktif ? Berapa posting 

posting berapa like rata 

called Influencer” yang follower nya banyak tetapi Like nya untuk setiap 

posting sedikit. Tidak ada formula khusus yang menentukan harusnya 

berapa like untuk akun yang memiliki 1 juta follower, tetapi Anda dapat 

membandingkannya sendiri dari beberapa Influencer untuk mempelajari 

mengenai Influencer yang akan anda gunakan untuk mempromosikan Online 

shop Anda. 

 

- Influencer yang paling cepat dan banyak berkembang

dari kalangan perempuan

yang tidak disangka oleh banyak onlineshop berorientasi pada produk 

wanita, adalah kebanyakan follower dari influencer cakep tersebut adalah 

cowok, yang notaben

diposting oleh influencer tersebut.

pastikan Anda tidak memilih Influencer yang salah untuk Online Shop 

Anda. 
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Tips Menggunakan influencer di Instagram untuk iklan.

Bagi Anda yang hendak menggunakan jasa Influencer untuk membantu promosi 

akun Instagram Anda, berikut beberapa tips :  

Pilihlah Influencer yang cocok untuk produk Anda. Walaupun sekarang 

sudah banyak Selebritis Sosmed yang mendadak terkenal (bahkan ada ya

followernya melebihi artis), tidak semua produk cocok untuk dipromosikan 

oleh Influencer tersebut. Lihat aktifitas akun Influencer tersebut untuk 

mengerti bagaimana dia menggunakan akun Instagramnya. Apakah dia 

merupakan pengguna aktif ? Berapa posting per hari ? Dan dari setiap 

posting berapa like rata - rata yang terkumpul? Hati – hati terhadap “so 

called Influencer” yang follower nya banyak tetapi Like nya untuk setiap 

posting sedikit. Tidak ada formula khusus yang menentukan harusnya 

k akun yang memiliki 1 juta follower, tetapi Anda dapat 

membandingkannya sendiri dari beberapa Influencer untuk mempelajari 

mengenai Influencer yang akan anda gunakan untuk mempromosikan Online 

Influencer yang paling cepat dan banyak berkembang akhir - akhir ini adalah 

perempuan, dengan follower mencapai puluhan ribu. 

yang tidak disangka oleh banyak onlineshop berorientasi pada produk 

wanita, adalah kebanyakan follower dari influencer cakep tersebut adalah 

cowok, yang notabene mengikuti cewek cakep, tanpa perduli apa yang 

diposting oleh influencer tersebut. Double cek semua nya kembali dan 

pastikan Anda tidak memilih Influencer yang salah untuk Online Shop 
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Tips Menggunakan influencer di Instagram untuk iklan.  

Bagi Anda yang hendak menggunakan jasa Influencer untuk membantu promosi 

Pilihlah Influencer yang cocok untuk produk Anda. Walaupun sekarang 

sudah banyak Selebritis Sosmed yang mendadak terkenal (bahkan ada yang 

followernya melebihi artis), tidak semua produk cocok untuk dipromosikan 

oleh Influencer tersebut. Lihat aktifitas akun Influencer tersebut untuk 

mengerti bagaimana dia menggunakan akun Instagramnya. Apakah dia 

per hari ? Dan dari setiap 

hati terhadap “so 

called Influencer” yang follower nya banyak tetapi Like nya untuk setiap 

posting sedikit. Tidak ada formula khusus yang menentukan harusnya 

k akun yang memiliki 1 juta follower, tetapi Anda dapat 

membandingkannya sendiri dari beberapa Influencer untuk mempelajari 

mengenai Influencer yang akan anda gunakan untuk mempromosikan Online 

akhir ini adalah 

, dengan follower mencapai puluhan ribu.  Tapi 

yang tidak disangka oleh banyak onlineshop berorientasi pada produk 

wanita, adalah kebanyakan follower dari influencer cakep tersebut adalah 

e mengikuti cewek cakep, tanpa perduli apa yang 

Double cek semua nya kembali dan 

pastikan Anda tidak memilih Influencer yang salah untuk Online Shop 
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Boosting event dengan Instagram  
 

Saya pada suatu waktu juga pernah mempromosikan travel fair dengan 

menggunakan Instagram. Tujuan utama dari promosi via Instagram adalah untuk 

mendatangkan pengunjung ke travel fair yang diselenggarakan di mall. Berikut 

tipsnya untuk Anda yang hendak menggunakan Instagram untuk boosting event:  

 

Ada 2 pertanyaan yang diperhatikan oleh saya ketika membuat keputusan 

menggunakan media Instagram, yaitu : 

- Bagaimana Mengumpulkan follower Baru untuk akun Instagram yang Baru 

dibuat. 

- Bagaimana Mendatangkan follower secara fisik Ke travel fair.  

 

Untuk mengumpulkan follower untuk akun yang Baru dibuka, merupakan sebuah 

tantangan, dimana Kita memulainya tanpa follower. Jadinya boleh dibilang belum 

ada yang sama sekali yang tahu apabila Anda mem-posting gambar baru. Jadi yang 

saya lakukan adalah memulai kontes Instagram  

 

- Meminta teman dekat atau staff untuk even yang bersangkutan untuk follow akun 

baru event, kemudian meminta mereka untuk me-repost gambar yang kita 

masukkan, dengan tujuan untuk mencari follower baru.  

 

- Membuat & menggunakan hashtag yang dibuat khusus untuk acara travel fair, 

Dan membuat print out hashtag untuk ditaruh atau ditempelkan dI sekitar travel 

fair  

 

 



Self Taught Marketer             Absolute Digital Solution Indonesia 

  Digital Marketing & Beyond  

- Mengajak pengunjung travel fair untuk mengikuti kontes. Dalam hal ini, saya 

mengadakan kontes untuk selfie di panel foto yang telah disediakan di tempat 

berlangsungnya travel fair. Jadi peserta diharuskan datang ke travel fair dan selfie, 

kemudian posting di akun Instagram pribadinya, dan meminta teman2 nya untuk 

like foto tersebut. Foto dengan like terbanyak berhak mendapatkan hadiah utama. 

Dengan kontestan posting foto selfie foto travel fair, maka teman - temannya akan 

mengetahui bahwa ada travel fair sedang berlangsung, yang secara tidak langsung 

juga mempromosikan event tersebut. 

 

Kemudian untuk meramaikan area di sekitar area travel fair, maka saya membuat 

sekitar 5 hashtag yang diprint out dan disembunyikan di area sekitar travel fair, dan 

saya mengadakan acara #hashtaghunt, yaitu acara mencari dan memfoto print out 

hashtag yang telah dibuat dan ditempatkan di sekitar travel fair, dimana kontestan 

diharuskan untuk datang,  mencari dan memfoto 5 print hashtag yang 

disembunyikan, dan posting di akun Instagram nya dan diharuskan menyertakan 

#hashtaghunt di caption nya. Bagi setiap foto hashtag yang berhasil ditemukan, 

maka kontestan berhak mendapat 1 kertas undian, yang akan diundi pada akhir 

acara. Jadi 1 kontestan hanya berhak untuk maksimal 5 kertas undian.  

 

- Menyediakan hadiah yang berharga / kelihatan Mahal sebagai hadiah DARI 

kontes untuk menarik follower  sebanyak - banyaknya. Dalam hal ini, saya 

menetapkan 1 tiket pesawat Medan - hongkong pp sebagai hadiah utama untuk 

kontes selfie dan 1 tiket pesawat Medan - Hongkong pp sebagai hadiah lainnya 

untuk kontes hashtag hunt.  

 

Nah lo, berarti saya keluar kocek sendiri donk untuk hadiah 2 tiket pesawat seperti 

yang disebutkan di atas? Pada kasus saya sendiri, Saya sebelumnya sudah meminta 

sponsor dari maskapai penerbangan yang logo nya kita masukkan sebagai 

pendukung travel fair yang diadakan. Jadi, masih tidak keluar biaya tuh.  

 

Pengalaman saya sendiri: hati - hati mengadakan kontes mencari like terbanyak, 

dikarenakan sekarang ini sudah banyak orang yang menjual like dan follower, 

sehingga sudah banyak orang yang bisa main curang untuk mendapat hadiah.  
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Menggunakan Video untuk instagram 

 
Akhir - akhir ini, saya belajar membuat video animasi untuk mempromosikan 

konten Instagram, dan hasilnya sangat bagus. Orang - orang yang menggunakan 

Instagram suka sekali menonton video, baik itu slide yang bergerak, real live video 

ataupun animasi. Untuk penjelasan produk, saya pribadi sangat menyarankan 

menggunakan video, karena kata - kata dan gambar - gambar kadang - kadang 

tidak dapat membuat Follower Anda untuk mengerti. Tapi perlu diingat bahwa 

Instagram hanya memperbolehkan kita mengupload video paling lama 60 detik. 

Jadi, kalau video yang butuh diupload lebih dari 60 detik, maka disarankan Anda 

untuk men split video itu menjadi beberapa bagian. 

 

Saya pribadi biasanya membuat animasi dengan menggunakan software online 

yang bernama Animaker, sebuah software berbasis online yang menggunakan cara 

plug and play untuk membuat animasi. Terdapat puluhan tema menarik yang salah 

satunya akan sesuai dengan tema bisnis Anda. 
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Studi kasus Perusahaan / Merek yang berhasil 

menggunakan instagram untuk promosi 

 
Sebenarnya, banyak jenis bisnis, dari bidang jasa sampai jual beli produk, dari 

UKM sampai perusahaan multinasional menggunakan Instagram untuk 

mempromosikan barang - barang atau jasa yang dijual. Mulai dari tempat cuci 

mobil, Shopping mall, restoran (jenis ini yang paling banyak), sampai pada 

barbershop juga menggunakan instagram untuk mengumpulkan follower (yang 

bisa juga berarti orang yang tertarik dengan bisnis Anda)  

 

Jika Anda benar – benar memperhatikan cara kerja perusahaan besar dalam 

menggunakan Instagram dalam kegiatan promosi mereka, mereka bukan hanya 

memuat pesan – pesan promosi, produk, tetapi lebih kepada membangun hubungan 

jangka panjang dengan para followernya.  

 

Berikut beberapa contoh Perusahaan / merek yang berhasil menggunakan 

Instagram untuk melakukan promosi:  

 

- Indomaret (@indomaret) 

 

Kebanyakan memuat promosi / produk yang terdapat di Indomaret, dan juga 

event – event offline yang ada melibatkan Indomaret seperti Lomba Foto, 

Kuis Tebak Skor, Giveaway yang berfungsi mengajak follower dari 

Indomaret untuk berinteraksi dengan merek. Cara ini terbukti efektif 

membangun hubungan jangka panjang dengan follower mereka. Terbukti 

dengan jumlah follower yang mencapai 132K orang sewaktu Ebook ini 

ditulis. 

 

- KFC Indonesia (@kfcindonesia) 

 

Sama seperti Indomaret, KFC Indonesia banyak memposting mengenai 

produk dan promosi mereka di akun Instagram resmi KFC. Yang 

membedakannya adalah KFC memuat aktifitas artis – artis terkenal di 

Indonesia dalam mendukung program promosinya, termasuk penjualan 

album melalui outlet KFC di Indonesia. 

 

 

 

- Adidas Neo 
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Yang paling menarik dari akun Instagram Adidas adalah sewaktu mereka 

menjalankan kampanye #MyNeoShoot mereka, dimana Adidas akan 

memilih posting terbaik dengan model yang memakai Adidas Neo. Para 

pemenang akan dipilih sebagai model untuk iklan Adidas Neo berikutnya. 

Kontestan diharuskan untuk memakai tagar #myneoshoot dalam posting 

Instagram nya. Adidas bahkan menggunakan Influencer terkenal seperti 

Selena Gomez dalam iklan mengenai kontes ini. Hasilnya, Adidas 

menghasilkan 71.000 mention dari tagar #myneoshoot dan mendapatkan 41 

ribu follower baru. 

 

- Starbucks – White Cup Challenge 

 

Starbucks sangat terkenal dengan kampanye – kampanye yang melibatkan 

follower – follower mereka di akun sosial media mereka. Akhir – akhir ini 

kampanye mereka yang paling terkenal adalah #WhiteCupChallenge . 

Follower mereka diminta untuk membantu men – design Gelas kertas 

terkenal mereka yang sengaja di putihkan untuk di design sesuai dengan 

kreasi dari follower mereka. Design Pemenang dari kontes ini akan dicetak 

menjadi Gelas yang dapat digunakan kembali secara terbatas yang dapat 

dibeli di toko Starbucks di beberapa tempat. Kampanye ini secara tidak 

langsung mengaitkan merek Starbucks dengan kesadaran merek akan 

sampah dari gelas Starbucks selama ini. Kampanye ini berhasil 

mengumpulkan 4 ribu design dari seluruh Amerika dalam waktu 3 minggu 

dan pemenang dari kampanye ini adalah seorang pelajar seni dari Pittsburg 

atas desain kreatif mereka yang ditunjukkan di gambar di bawah ini. 
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Studi kasus UKM yang berhasil menggunakan Instagram 

untuk promosi. 
 

Saya pribadi merasa bahwa beberapa jenis usaha seperti Restoran, Fashion, 

Kosmetik yang sangat mementingkan Gambar untuk melakukan promosi, sangat 

tepat menggunakan Instagram sebagai salah satu media untuk menjalin hubungan 

jangka panjang dengan calon pelanggan.  

Ingat di sini, saya tidak menilai dari berapa follower yang berhasil ditarik oleh 

akun bisnis tersebut, tetapi lebih pada bagaimana cara akun tersebut menjalin 

hubungan, dan mengembangkan hubungan jangka panjang tersebut hingga 

follower mereka menjadi pasukan word of mouth mereka, alias dengan senang hati 

menyambung kegiatan promosi akun mereka kepada teman – temannya.  

Salah satu contoh yang paling mencolok dari penggunaan Instagram yang berhasil 

di Indonesia adalah kampanye Mie Terbang.  Sekedar info aja, fenomena sajian 

makanan mie melayang ini dimulai dari Kedai Makan Minum di Yogyakarta. 

Kemudian, beberapa kota lain juga mengikuti. Salah satunya adalah Café Sosmed 

yang berlokasi di Medan. Belum lagi di negara tetangga. Hana Japanese Restaurant 

di Singapura tengah jadi pembicaraan berkat sajian udon, somen, dan soba, yang 

menggunakan konsep melayang tadi. 

Gambar – gambar di Instagram tentang Mie Gentayangan  ini akhirnya menjadi 

viral, alias dengan senang hati di – share oleh pengguna Instagram yang kebetulan 

makan di restoran / café yang menyajikan berbagai varian menu Mie Terbang ini.  
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Penutup 

Semoga beberapa informasi mengenai bagaimana menggunakan Instagram sebagai 

salah satu media promosi usaha Anda. Bagaimanapun, seperti yang sudah saya 

ceritakan di awal Short E-Book ini, bahwa Konsep Sosial Media Marketing adalah 

jenis media yang memerlukan komitmen jangka panjang sebelum dapat 

memperlihatkan hasil yang signifikan. Jadi sangat diperlukan kesabaran dan 

komitmen dari Anda untuk menggunakan media promosi ini.  

 

Selain itu, saya sendiri menyarankan untuk tidak hanya menggunakan satu media 

atau satu konsep pemasaran digital saja untuk mempromosikan usaha Anda, tetapi 

baiknya Anda menggabungkan beberapa media dan konsep pemasaran digital 

lainnya seperti Email Marketing, Content Marketing dan yang paling menakjubkan 

yaitu Viral Marketing, sehingga hasil yang Anda dapatkan seoptimal mungkin. 

 

Akhir kata, tetap jangan lupa mengukur hasil pemasaran digital Anda, apa pun cara 

yang Anda gunakan. Selamat bereksperimen… 

 


