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A.

PENDAHULUAN
Saat ini seringkali para pengguna sosial media Facebook ingin

menambahkan jumlah Fans Like pada Halaman Fans Page Facebook nya, baik
itu untuk mempermudah promosi suatu produk, untuk mendapatkan suatu
dukungan, untuk melebarkan jaringan suatu komunitas atau bisa juga untuk
kepentingan yang lainnya.
Saat ini banyak sekali jasa berbayar resmi/non-resmi untuk menambah
jumlah Like pada halaman Fans Facebook, baik itu berupa jasa promosi ataupun
sebuah aplikasi pada Facebook. Namun bagi teman-teman yang ingin
menambah jumlah Like pada Fans Page secara gratis, jangan khawatir saya
akan berbagi caranya disini.
Namun perlu di ingat, namanya sesuatu yang gratis itu tentu tidak instan
dan perlu usaha lebih untuk menghasilkan output yang sama dengan jasa yang
tidak gratis. Jadi keberhasilan cara ini juga kembali lagi bergantung pada usaha
anda untuk mengoptimalkan cara ini. Oke kita lanjut.
B.

TEORI
Untuk menambah jumlah Like pada umumnya ada 2 cara ampuh, yaitu

dengan PROMOSI atau APLIKASI. Aplikasi juga nanti pada akhirnya
membuat akun anda promosi secara otomatis, ini banyak sekali di sebarkan di
google, namun hal ini tentu banyak tidak menguntungkan bagi akun Facebook
anda, karena nantinya promosi yang disebarkan oleh aplikasi yang tidak resmi
tersebut nantinya akan dianggap komentar spam dan tidak menutup
kemungkinan akun anda juga akan di banned oleh Facebook.
Oleh sebab itu cara paling aman untuk menambah jumlah Fans Like pada
Facebook Fans Page anda yaitu dengan PROMOSI. Ingat satu hal, bahwa
semakin banyak anda PROMOSI, maka semakin banyak juga anda akan
mendapatkan FANS LIKE, itu hukumnya dalam cara yang saya terapkan. Nah,
lalu bagaimana caranya menambah Like dengan Promosi yang AMPUH tetapi
tetap secara GRATIS? Oke kita lansung ke implementasinya.
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C.

IMPLEMENTASI
Oke seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, cara terbaik untuk

menambah jumlah Like pada Fans Page Facebook yaitu dengan promosi,
bagaimana caranya? ada beberapa cara, berikut caranya :
1.

Mengundang Teman Untuk Like Fans Page
Cara pertama untuk menambah jumlah like anda yaitu dengan
mengundang teman-teman anda, tentu dengan cara ini anda harusnya
memiliki teman facebook yang banyak dan anda harus menjadi admin
Fans Page tersebut agar bisa mengundang dengan optimal.
Ada 2 cara untuk mengundang teman untuk Like Fans Page anda,
yang pertama langsung anda buka halaman Fans Page anda lalu lihat
kolom Panel pengurus di atas atas halaman bertuliskan Undang Teman.
Lalu klik tombol Undang di setiap profil teman-teman facebook anda,
seperti di bawah ini :

Cara kedua, pada kolom Undang Teman tadi klik Lihat Semua, lalu
pada jendela tampilan undang teman, pilih pilihan Cari Semua Teman,
Lalu klik Undang pada setiap teman anda. Lalu bedanya apa dengan
yang tadi? Kalo cara yang ini anda bisa mengetahui teman mana saja
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yang sudah anda undang, belum undang dan teman yang sudah
menyukai halaman fans page anda.
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2.

Membuat Tag Teman Pada Foto di Fans Page
Untuk cara kedua, saya rasa anda tidak akan kesulitan karena
sebagian besar pengguna facebook pasti pernah tagging teman di foto
album facebooknya, nah bedanya ini anda akan ngetag bukan pada
album profil anda, tetapi di album halaman fans page anda.
Pertama-tama upload foto pada halaman fans page anda, buka
halaman fans page anda lalu klik pilihan Foto/Fideo lalu anda bisa
memilih disitu unggah foto atau anda membuat album baru, ikuti saja
prosesnya, pilih file dan klik tombol kirim untuk mengupload foto yang
sudah anda pilih.

Setelah itu buka koleksi foto anda yang telah anda upload tadi, pada
pilihan Foto yang terletak di samping keterangan profil fans page anda,
lalu pilih foto mana yang anda tag, klik salah satu foto tersebut, lalu
pilih pilihan Tandai Foto, setelah itu tag teman-teman anda ke dalam
foto tersebut.
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Namun perlu di ingat dalam menggunakan cara ini, saya sarankan
anda jangan mengetag orang lebih dari 50 orang setiap harinya, karena
bila lebih dari itu ada kemungkinan akun facebook anda akan di
banned sementara oleh facebook.
Tetapi ini bisa diakali apabila anda memiliki 2 akun facebook yang
sama-sama like halaman fans page anda tadi, karena ketika anda di
banned anda akan diberikan pertanyaan oleh facebook seputar orang
yang anda tag. Tinggal buka saja akun facebook anda satunya untuk
mencari informasi jawaban seputar soal yang diberikan oleh facebook.
Ketika anda berhasil menjawab semua informasi dengan benar maka
akun anda yang terbanned akan dibuka kembali dan anda bisa
melanjutkan untuk mengetag orang ke dalam halaman fans page
facebook anda lagi. Mudah bukan?
3.

Menghubungkan Halaman Fans Page Facebook Dengan Media
Sosial Lainnya
Untuk memperbanyak Like tentu saja anda bisa memanfaatkan
media sosial lainnya, seperti twitter, path, plurk dan masih banyak
lainnya.
Pada

tutorial

ini

saya

hanya

akan

mencontohkan

cara

menghubungkan facebok dengan media sosial twitter. Kenapa twitter?
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karena bagi saya twitter adalah sosial media paling banyak dikunjungi
setelah facebook dan ini tentu saja menjadi sasaran yang tepat untuk
media promosi halaman facebook fans page anda.
Mengapa harus menghubungkan halaman fans page facebook
dengan twitter? karena nantinya ketika anda promosi melalui status
pada fans page anda, di twitter anda juga akan terupdate otomatis, jadi
anda berbagi konten apapun nanti di twitter juga akan terposting yang
tentunya akan ada link yang akan menuju ke halaman fans page
facebook anda. Simpel kan?
Pertama-tama login ke akun facebook anda (tentunya akun yang
menjadi admin halaman fans page anda), lalu anda tuliskan pada
address di browser dengan alamat http://www.facebook.com/twitter,
ingat dalam penulisan ini jangan lupa “www” nya, karena biasanya
error bila anda mengetik hanya facebook.com/twitter saja.
Setelah itu akan tampil tampilan seperti di bawah ini, lalu anda
tinggal klik tombol Tautkan Ke Twitter, lalu akan terbuka jendela
twitter, lalu pilih tombol Izinkan Aplikasi. Lalu halaman facebook anda
secara otomatis akan terhubung dengan akun twitter anda.
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Satu catatan penting lagi, cara ini akan lebih optimal apabila anda
memiliki banyak followers pada akun twitter anda, bagaimana caranya?
ini akan saya jelaskan pada E-Book ke 3 saya yang bisa anda cek di
ebook.jafstory.com.
4.

Mempromosikan Halaman Anda Pada Beranda
Cara promosi berikut ini saya yakin sangat gampang dimengerti oleh
teman-teman sekalian, anda tinggal membuka akun facebook anda dan
di tempat halaman profil atau di beranda anda tinggal mengupdate
status dengan mencantumkan nama halaman anda pada status anda
tersebut diawali dengan menggunakan tanda “@” untuk mengetag
nama halaman anda, berikut contohnya :
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5.

Mempromosikan Halaman Anda Pada Website Komersial
Cara terakhir yaitu dengan mempromosikan halaman facebook fans
page anda pada website komersial lainnya, contohnya saja anda
mempromosikan halaman anda pada suatu situs berita yang lagi tinggi
rattingnya, misalnya saja v*v*.co.id, m*rd*ka.com, k*skus.com,
*kezone.com atau situs lainnya yang saat ini lagi tinggi rattingnya.
Anda buka salah satu situs tersebut, lalu anda buka tiap artikel yang
menurut anda akan banyak yang baca dan banyak yang ngerespon, nah
disitu silahkan anda memberikan komentar dengan memberikan link
alamat halaman fans facebook anda, seperti contoh dibawah ini :
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Anda juga bisa memberikan tag ke halaman fans page facebook anda
pada komentar, apabila situs tersebut menyediakan layanan komentar
facebook dan masih belum update plugins facebook terbaru. Karena
apabila belum update plugins facebook terbaru anda bisa menyertakan
tag nama halaman anda menggunakan tanda “@”, tetapi mulai dari
sekitar tanggal 16 November 2013 kemarin, banyak situs yang sudah
menggunakan plugins terbaru untuk menghindari komentar promosi
link hidup yang berisi konten yang out of topic.
Karena cara ini bisa dibilang juga promosi dengan cara menyampah,
karena kita promosi di suatu situs dengan berkomentar out of topic dari
konten tersebut, walau memang secara etik kurang berkenan bagi
pemilik situs ya, tapi cara ini cukup ampuh untuk memperbanyak Like
pada halaman fans page dan sudah sering sekali digunakan oleh para
pekerja online untuk mempromosikan halaman mereka, tidak hanya
fans page tetapi juga website pribadi atau website jualan mereka.
D.

KESIMPULAN
Untuk memperbanyak jumlah like pada halaman fans page facebook kita

tidak harus berbayar, tetapi tentunya kalau mau sesuatu yang gratis tentu
diperlukan usaha yang lebih juga. Salah satu usaha yang diperlukan yaitu
promosi, semakin kita berusaha untuk promosi maka semakin banyak juga
jumlah fans like yang akan kita dapatkan. Semoga ini bermanfaat bagi anda.
E.

REFERENSI
 facebook.com
 twitter.com

