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Tahukah Anda bahwa 80% brand di seluruh dunia menyediakan 
program afiliasi? (Findstack, 2021).

Bukan tanpa alasan, program afiliasi memang menguntungkan. 
Baik bagi perusahaan dan affiliate.

Untuk perusahaan, potensi revenue dan kekuatan brandingnya 
akan meningkat. Sedangkan bagi affiliate, mereka jadi memiliki 
sumber penghasilan tambahan.

Tak heran, peminat program afiliasi pun cenderung meningkat 
dari waktu ke waktu. Karena tidak seribet cara kerja bisnis lainnya, 
siapapun bisa memulai program afiliasi dengan mudah.

PROLOG
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Sayangnya, meski program afiliasi 
menggiurkan, tidak semua orang berhasil 
mengantongi hasil. Tidak sedikit affiliate 
yang berguguran meski sudah promosi 
gencar-gencaran.

Lho, kok bisa begitu?

Nah bagi Anda yang penasaran dengan 
bisnis afiliasi dan tidak ingin salah 
langkah, sebaiknya teruskan membaca 
ebook ini. 

Di sini, Anda akan mengenal lebih 
jauh serta memahami cara efektif 
melakukan affiliate marketing. Tidak 
hanya teori, tapi juga belajar dari 
praktiknya langsung.

Bahkan, kumpulan strategi ini bisa Anda 
terapkan di program afiliasi apapun dari 
brand manapun. Jadi belajar satu, tetap 
kena semua.

Tanpa basa-basi lagi,  
yuk buka halaman 

berikutnya!
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Fun Fact

Affiliate  
Marketing A-Z

BAB  
1

Apa Itu Affiliate Marketing?

Affiliate marketing adalah cara berbisnis di mana Anda mendapat keuntungan 
setelah berhasil mempromosikan suatu produk/layanan. Misalnya saat Anda 
sukses:

 • Menjual produk tertentu;

 • Mengajak seseorang menginstal aplikasi/software;

 • Mengarahkan seseorang menuju website tertentu;

 • dsb.

Jadi, sistem pembayaran afiliasi itu berupa komisi. Seberapa besar komisinya, 
tergantung dari merchant yang Anda ikuti. Ada yang 3-10% seperti Shopee 
Affiliates (2021), hingga 70% seperti Program Afiliasi Niagahoster.

Lalu, bagaimanakah cara affiliate marketing bekerja?

Affiliate marketing berbeda dengan referral. 

Referral adalah promosi yang dilakukan ke orang terdekat lewat link 
ataupun kode diskon. Lain dengan affiliate yang biasanya dijalankan 
oleh influencer yang punya platform khusus dan audiens banyak.
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Cara Kerja Bisnis Afiliasi

Setidaknya, ada empat komponen supaya affiliate marketing dapat berjalan:

Sebagai catatan, terkadang merchant mengurus program afiliasinya secara 
mandiri. Namun, bisa juga mereka bekerjasama dengan network tertentu. Jadi, 
network tersebut menyediakan banyak program afiliasi dari merchant.

Untuk cara kerja afiliasi sendiri, cukup simple:

Merchant: 
pelaku usaha yang menyediakan 
produk untuk dijual;

Affiliate:
orang yang bermitra dengan 
merchant untuk memasarkan 
produk;

Customer:
seseorang yang membeli produk 
melalui affiliate;

Network:
penghubung antara merchant 
dengan affiliate. Atau bisa dibilang 
pihak ketiga/platform yang 
mewadahi kegiatan afiliasi.
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Setelah bergabung dengan sebuah 
program afiliasi, Anda mempromosikan 
produk. Bisa lewat link unik, kode kupon 
tertentu, dsb.

Lalu, customer yang tertarik akan 
melakukan pembelian lewat link/kode 
kupon tersebut. Anda pun mendapat 

komisi dari perusahaan, sesuai jumlah 
transaksi yang sukses.

Sekilas, affiliate marketing memang mirip 
dengan program reseller. Padahal, afiliasi 
dan reseller itu beda, lho.
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Perbedaan Affiliate Marketing vs Reseller

Affiliate Marketing Reseller

Sistem Bisnis

Menjadi perantara atau 
mengarahkan calon 
customer untuk bertransaksi 
ke website/toko merchant

Melayani transaksi 
langsung dengan customer

Keuntungan

Mendapat komisi setelah 
berhasil memenuhi goal 
yang diminta merchant 
lewat link/kode unik yang 
dipromosikan 

Mendapat profit setelah 
berhasil menjual produk

Cara Kerja

Lebih sederhana, karena 
tugas utamanya promosi 
produk

Lebih rumit, karena 
umumnya seller harus 
membangun branding dari 
nol hingga memasarkannya 
seperti produk buatan 
sendiri

Nah kalau dari cara kerjanya sendiri, bisnis afiliasi rata-rata sama. Hanya saja, 
model bisnis afiliasi itu bermacam-macam. Yuk, temukan yang paling cocok 
dengan Anda!



Model Bisnis Afiliasi

Model bisnis afiliasi dibagi berdasarkan karakter pelaku usahanya. Karena itu, 
pendekatan setiap model pun juga berbeda. Mari kita lihat satu per satu.

1.  Niche Marketing Model

Cocok untuk: blogger, pemilik website, subject matter expert (SME), seorang 
profesional, dll.

Niche marketing merupakan model afiliasi yang menyasar target pasar spesifik.

Contohnya seperti yang Sandhika Galih lakukan. Sandhika Galih adalah 
dosen Teknik Informatika, content creator, sekaligus affiliate Program Afiliasi 
Niagahoster.

“Sebenarnya, hosting bukanlah bidang yang begitu saya kuasai, 
tapi bidang ini sejalan dengan personal branding saya.”

- Sandhika Galih-
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Dengan background kuat di bidang Informatika, Sandhika pun menyasar target 
audiens web developer ataupun mahasiswa yang belajar programming.

Jadi selagi membuat konten web programming, Sandhika bisa sekaligus 
mempromosikan kode kupon afiliasinya.

Contoh lainnya, @tentangrumahidaman di Instagram. Akun ini fokus pada niche 
inspirasi rumah.

Oleh sebab itu, konten-konten tentangrumahidaman bertema seputar ide desain 
interior hingga eksterior, serta rekomendasi alat rumah tangga yang praktis. 

Alhasil, lebih strategis bagi @tentangrumahidaman ketika mau mempromosikan 
jasa desain rumah ataupun toko alat rumahan. Sebab, mayoritas followers 
mereka tentunya memang tertarik dengan topik rumah.
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Kenapa bisnis afiliasi cocok untuk pelaku niche marketing?

  Kesimpulan: 

Model bisnis afiliasi niche marketing bisa dilakukan  
siapapun dan cukup efektif.

Pemahaman produk lebih 
dalam dan detail karena fokus 
industrinya jelas;

Personal branding cukup 
berpengaruh terhadap keputusan 
audiens dalam membeli.

Promosi lebih efektif karena target 
audiens spesifik dan relevan 
dengan penawaran produk

2.  Influencer Marketing

Cocok untuk: public figure seperti influencer nano hingga mega, selebgram, 
YouTuber, blogger, dll

Influencer marketing adalah bisnis afiliasi yang dilakukan oleh influencer atau 
seseorang yang cukup berpengaruh di masyarakat.
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Misalnya, Raditya Dika. YouTuber ini sering membahas topik finansial. Di sela 
kontennya, Radit juga mempromosikan aplikasi reksadana Bibit.

     

Tak lupa, YouTuber ini juga memasang link unik pada bagian description 
videonya. Sehingga, audiens yang tertarik men-download Bibit bisa langsung 
mengklik link afiliasi Radit tersebut.
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Oh ya catatan penting, tidak harus 
jadi selebgram dengan followers 
jutaan kok untuk bisnis afiliasi. 
Coba pelajari apa yang influencer 
bernama Ekka Fitrie lakukan.

Ekka Fitrie merupakan kreator 
TikTok yang rutin memposting 
informasi seputar fashion dan 
perjalanan menurunkan berat 
badan.

Untuk memudahkan audiens-nya 
membeli produk rekomendasinya, 
Ekka juga memasang link khusus 
pada bio-nya. Jika diklik, muncul 
kotak berisi kumpulan link afiliasi 
Ekka.
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Kenapa bisnis afiliasi cocok untuk influencer?

• Influencer cukup berpengaruh 
pada opini publik;

• Mudah menjangkau calon 
customer lewat berbagai platform 
sosial (Instagram, YouTube, dll);

• Sekitar 61% customer percaya 
dengan rekomendasi produk 
influencer (Shopify, 2021);

• Jumlah followers/subscriber 
terus meningkat sehingga 
pasarnya makin luas dan peluang 
mendapat untung pun naik.

Kesimpulan: 

Influencer berpengaruh terhadap opini dan keputusan publik,  
sehingga berbisnis afiliasi cukup tepat.
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3.  B2B Affiliate Marketing

Cocok untuk: semua level bisnis, startup, dll

B2B Affiliate Marketing yaitu program afiliasi antara satu bisnis dengan bisnis 
lainnya.

Artinya, afiliasi ini mendukung perusahaan untuk menghubungkan customer 
dengan segala bisnis yang menjadi mitra mereka. Saleduck, misalnya.

Saleduck adalah website yang membagikan berbagai kode kupon dan info promo 
dari berbagai toko online. Mulai dari Grab, Lazada, Shopee, dan banyak lagi.

Itu artinya, Saleduck bergabung dengan banyak program afiliasi dan mem-
promosikannya lewat website bisnisnya.
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SimilarWebGoogle AnalyticsAhrefs

Kenapa program afiliasi bagus dijalankan oleh perusahaan?

• Memudahkan audiens menemukan bisnis;

• Meningkatkan prospek penjualan karena menggandeng pihak ketiga;

• Mendapat dukungan dari pihak ketiga yang bersangkutan.  
Seperti teknologi, customer support, dsb.

Kesimpulan: 

Program afiliasi bisa dilakukan untuk mempertahankan 
hingga memperluas bisnis.
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Kenapa Berbisnis Afiliasi Itu Mudah?

Potensi bisnis afiliasi itu cukup besar. Faktanya, sekitar 48% affiliate di seluruh 
dunia mampu mendapat komisi hingga Rp20juta-an/bulan (Scaleo, 2020).

Tak hanya dari sisi penghasilan saja, affiliate marketing juga lebih mudah 
dijalankan daripada murni membangun bisnis dari nol. Penasaran kenapa? 
Silakan simak keuntungan berbisnis afiliasi berikut,

1. Produk Sudah Tersedia

Sederhananya, afiliasi menjadikan 
Anda perantara untuk menjual 
produk.

Itu artinya, Anda hanya bertugas 
promosi tanpa pusing memikirkan 
perencanaan produk. Biarkanlah 
merchant yang merancang 
produk, sedangkan Anda fokus 
mengembangkan bisnis.

2. Minim Modal

Modal bisnis afiliasi itu tergantung 
program merchant yang Anda 
ikuti.

Ada yang mensyaratkan jumlah 
minimal followers di sosial media, 
sudah punya platform tertentu 
seperti blog, hingga mewajibkan 
affiliate membuat konten yang 
tidak melanggar kebijakan 
tertentu.

Tapi, ada juga perusahaan yang 
sama sekali tidak menuntut biaya 
sepeser pun. Jadi, Anda hanya 
perlu mendaftar saja. Program 
Afiliasi Niagahoster, misalnya.

Afiliasi
Niagahoster
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3. Cara Kerja Sederhana

Tidak seribet memulai bisnis dari 
nol, cara kerja bisnis afiliasi jauh 
lebih simple.

Alasannya, Anda hanya perlu 
bergabung dengan program 
afiliasi. Kemudian, mengumpulkan 
produk yang sesuai niche Anda. 
Setelah itu, bisnis pun bisa 
langsung berjalan ketika Anda 
mulai promosi.

Itu artinya, Anda tak perlu 
memikirkan pengembangan 
produk karena itu sudah diurus 
oleh merchant.

5. Bisa Jadi Passive Income

Dengan sistem bisnis yang 
sederhana, affiliate marketing bisa 
menjadi passive income. Anda tak 
perlu bekerja sekeras karir full-
time, yang misalnya harus ngantor 
dari pukul 9 pagi sampai malam, 
dan bahkan lembur.

Kalau cara promosi Anda efektif, 
afiliasi bahkan bisa berjalan 
sendiri. Seperti link referral yang 
Anda pasang di bio Instagram.

Ibarat memasang jaring di laut, 
meski Anda diamkan berhari-
hari, jaring tersebut tetap mampu 
menangkap ikan, bukan?

4. Jam Kerja Fleksibel

Affiliate marketing tidak mengikat 
kontrak apapun dengan Anda. Baik 
itu target penghasilan ataupun jam 
kerja.

Jadi boleh dibilang, Anda menjadi 
bos untuk diri Anda sendiri. 
Sehingga, Anda bebas menyetir 
jalannya strategi promosi. Baik 
media pemasarannya, penerapan, 
hingga durasi promosi.

Akibatnya, sedikit atau banyaknya 
pendapatan tergantung pada 
affiliate. Mau santai atau gencar, 
itu bebas kemauan Anda sendiri.

Sekarang, Anda bisa menyimpul-
kan bahwa berbisnis afiliasi 
itu memang tidak serumit 
membangun bisnis dari nol.

Nah selain kemudahan di atas, 
promosi Anda juga akan terbantu 
dengan aset yang merchant 
berikan. Apa itu aset afiliasi dan 
bagaimana cara kerjanya? 

Yuk temukan jawabannya pada 
bab dua!
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Saat bergabung ke program afiliasi, Anda akan mendapatkan aset untuk 
dipromosikan. Aset adalah media yang menjadi pintu masuk customer saat 
bertransaksi lewat affiliate.

Beberapa aset affiliate yaitu:

Yuk simak pembahasannya satu per satu.

BAB  
2

Aset Apa Saja 
yang Anda  
Butuhkan dalam 
Bisnis Afiliasi?

•   Kode kupon •   Banner•   Link referral
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1.  Link Referral

Link referral adalah link khusus untuk mengarahkan calon customer menuju 
transaksi. Mulai dari pembelian, berlanggan, dan banyak lagi.

Kehadiran link referral itu wajib. Tanpa link ini, sulit untuk menelusuri performa 
promosi afiliasi. Pastinya Anda tidak ingin bukan sudah capek-capek promo tapi 
customer malah bertransaksi dengan link lainnya?

Lah memangnya, apa sih bedanya link referral dengan link biasa?

Saat audiens mengklik link referral, 
mereka akan terlempar ke halaman 

transaksi. Nah, jika audiens 
menyelesaikan transaksi hingga 
akhir, maka Andhika Yudha pun 

akan mendapat komisi.
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Oh ya, meski begitu tidak semua sistem afiliasi mengarahkan ke halaman 
transaksi khusus. Ada juga link referral yang melemparkan audiens ke halaman 
beranda ataupun ke halaman marketplace secara umum.
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Dan penting Anda ingat, link referral yang menarik itu wajib. Tanpa link referral 
yang tepat, promosi Anda rawan macet. Oleh sebab itu, usahakan link referral 
Anda:

• Mengarahkan ke halaman yang valid/aktif. Anda bisa mengujinya dengan 
mencoba bertransaksi (tanpa perlu sampai ke pembayaran);

• Mengarahkan target customer ke halaman yang tepat;

• Terlihat profesional. Misalnya, https://www.niagahoster.co.id/deddy;

• Gunakan tools short URL untuk mempersingkat atau mendesain sendiri lirik 
referral Anda.

Dengan melakukan berbagai tips di atas, kredibilitas link referral Anda makin oke 
dan bisa diakses oleh target audiens secara efektif.

Tips 

Sematkanlah link referral di tempat-tempat yang 
strategis seperti bio Instagram, artikel website, 
postingan sosial media, dsb.

https://www.niagahoster.co.id/deddy/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://www.niagahoster.co.id/blog/short-url-terbaik/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing


2.  Kode Kupon

Kode kupon merupakan kode unik yang bisa klien gunakan untuk mendapat 
diskon transaksi.

Berbeda dari link referral, kode kupan baru aktif ketika klien memasukkannya saat 
mau checkout. Dengan kode ini, klien bisa mendapatkan berbagai imbalan seperti 
diskon, cashback, atau hadiah lainnya.

Supaya kode kupon terlihat menarik, gunakan trik berikut:

• Buat kode kupon yang ejaannya mudah diingat dan ditulis;

• Pastikan tulisannya pendek;

• Informasikan apa yang akan target audiens 
dapatkan jika memakai kode kupon. Misalnya, 
NIA50 untuk diskon harga 50%.

Setelah menerapkan trik di atas, kode kupon Anda 
akan terlihat lebih memikat dan mudah digunakan 
oleh target klien.

Tahukah Anda?

Setiap penyedia afiliasi punya sistem yang berbeda untuk pembuatan 
kode kupon. Ada yang bisa custom kode kupon sendiri, tapi ada juga 
yang perlu dibuatkan. Untuk pastinya, silakan kontak account manager 
ataupun customer support program yang bersangkutan.



Panduan Lengkap Affiliate Marketing 20

3.  Banner

Dari segi visual, link referral dan kode kupon memang terlihat polos karena hanya 
berupa teks saja. Karena itu, beberapa merchant memberikan aset berupa banner 
afiliasi.

Banner afiliasi adalah spanduk online yang memuat informasi seputar produk  
atau diskon tertentu. Biasanya, link afiliasi disematkan ke banner tersebut.

Dengan begitu, cara kerja banner layaknya menekan tombol Call to Action (CTA). 
Saat target klien mengkliknya, mereka akan dilempar ke halaman transaksi.

Tapi, bagaimana jika merchant tidak memberikan banner?

Jika itu terjadi, Anda bisa membuat sendiri banner afiliasi. Bukan sembarang 
gambar, pastikan informasi ini ada di banner Anda:

• Produk yang Anda promosikan;

• Keuntungan yang target klien terima jika bertransaksi lewat banner afiliasi.  
Entah itu diskon hingga cashback;

• Manfaat produk bagi target klien;

• Kalimat ajakan seperti Order Sekarang, Daftar, dsb;

• Jangan lupa sematkan link transaksi ke banner.

Nah, itu tadi beberapa aset afiliasi untuk Anda promosikan. Sayangnya, tidak 
semua merchant memberikan aset yang sama.

Niagahoster, di sisi lain, punya program afiliasi yang justru memberikan seluruh 
aset promosi di atas. Penasaran info lengkapnya? Mari simak penjelasannya!
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Kenalan dengan Program Afiliasi Niagahoster

Dari tadi, Anda sudah mempelajari A sampai Z tentang bisnis afiliasi. Pastinya, 
Anda makin tertarik kan bergabung menjadi affiliate?

Untuk menjadi seorang affiliate, Anda membutuhkan program afiliasi yang tepat. 
Nah kebetulan, Niagahoster juga punya program afiliasi, lho.

Yap, namanya Program Afiliasi Niagahoster.

Cara kerja Program Afiliasi Niagahoster cukup sederhana. Secara garis besar, 
Anda hanya perlu mendaftar, mempromosikan, lalu mendapatkan komisi setelah 
customer Anda membayar order.

Request ilustrasi skema daftar Program Afiliasi Niagahoster

Judul: Cara Kerja Program Afiliasi Niagahoster

1: Daftar di Program Afiliasi Niagahoster

2: Promosikan link referral, kode kupon, dan banner afiliasi

3: Calon customer tertarik dengan produk yang Anda promosikan

4: Calon customer mengklik media afiliasi Anda dan berhasil menyelesaikan 
transaksi

5: Dapatkan komisi hingga 70%

6: Cairkan komisi setelah punya minimal dua pelanggan

Apa itu Program Afiliasi Niagahoster?

Program Afiliasi Niagahoster adalah layanan afiliasi 
untuk mempromosikan produk Niagahoster, dengan 
imbalan komisi 70%.

Daftar

1

Selain Program Afiliasi, 

Niagahoster juga menyediakan 

Program Referral. Lewat 

program ini, Anda bisa mengajak 

teman untuk menggunakan 

hosting Niagahoster, serta 

meraih komisi hingga 20%

Pelajari Lebih Jauh Tentang Afiliasi Niagahoster

Fun Fact

3

2

https://www.niagahoster.co.id/afiliasi?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://afiliasi.niagahoster.co.id/signup?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://www.niagahoster.co.id/referral?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://bit.ly/3fn4GAO?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
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Kelebihan Program Afiliasi Niagahoster

Meski cara kerjanya sederhana, Program Afiliasi Niagahoster menawarkan 
berbagai kelebihan bagi para affiliate. Fantastis, bukan?

1 Afiliasi hanya berlaku untuk pelanggan baru yang belum pernah order hosting Niagahoster
2 Transaksi dikatakan selesai jika user melakukan pembelian pertama produk hosting Niagahoster  

dan tidak membatalkan pembelian di 30 hari pertama
3 Komisi belum termasuk pajak dan biaya admin



Testimoni

Saya bisa mendapat hingga 10 juta dari afiliasi 
Niagahoster tiap bulannya. Pernah dalam 28 hari 

saja (Februari 2021), komisi afiliasi Niagahoster bisa 
mencapai kisaran 18 juta rupiah. Dalam satu tahun, 

komisinya bisa ratusan juta rupiah.

Gatot Savitar Suputra, Web designer - founder Easywebsi

Saya merasakan mudahnya klaim atau penarikan 
komisi. Dashboard-nya pun user friendly, kita bisa 
dengan mudah tracking berapa afiliasi yang aktif 

dan berapa yang pending.

Kukuh Aldy - web designer

Menurut saya, Program Afiliasi Niagahoster sangat 
keren, ya! Saya memiliki orang tempat bertanya. 

Bahkan, saya juga diberi masukan mengenai 
konten yang menarik para konsumen. Berbeda 

dengan afiliasi lain yang membiarkan saya hanya 
berkomunikasi dengan website saja. 

Sandhika Galih - dosen

“

“

“

Dengan berbagai kelebihan Program Afiliasi Niagahoster, ditambah cara 
kerjanya yang cukup simple, tidak heran banyak affiliate yang sukses 
menjalankannya. Terbukti dari  banyaknya komisi yang berhasil dicairkan oleh 
affiliate Niagahoster.
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Temukan kisah-kisah sukses para affiliate Niagahoster di sini:

Meski begitu, realistis saja, tidak semua affiliate berhasil, lho. Ada banyak affiliate 
yang gugur sebelum untung, kapok, dan mungkin berkata, “Jangan bisnis afiliasi 
deh, cuannya susah!”

EasyWebsi

Raih Ratusan Juta
dari Afiliasi

Kukuh Aldy

Belajar Web Design
Sendiri Hingga Cuan

Bertubi-tubi

Sandhika Galih

Raih Jutaan View dan
Cuan Dari Afiliasi

Cek Sekarang Cek Sekarang Cek Sekarang

Kira-kira, apa penyebabnya 
dan benarkah bisnis afiliasi 

itu rawan gagal? Yuk temukan 
jawabannya pada bab 

selanjutnya.

https://www.niagahoster.co.id/blog/easywebsi-x-afiliasi-niagahoster/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://www.niagahoster.co.id/blog/niagahoster-x-kukuh-aldy/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://www.niagahoster.co.id/blog/sandhika-galih-afiliasi-niagahoster/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
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RpRp
Rp

Mayoritas orang yang bergabung program afiliasi berharap bisa 
mendapat keuntungan instan. Sayangnya, banyak yang tumbang dan 
memilih keluar bahkan sebelum berhasil mengantongi hasil.

Meski begitu, jangan samakan affiliate marketing dengan bisnis 
bodong. Anda bisa kok sukses lewat bisnis afiliasi. Nah, supaya tidak 
salah langkah, Anda bisa belajar dari beberapa kesalahan yang sering 
affiliate lakukan ini:

BAB  
3

Kenapa Banyak 
Affiliate yang 
Gagal?



1.  Memulai Tanpa Merencanakan

Saat mendengar iming-iming ‘bisnis mudah, keuntungan fantastis’, orang-
orang mudah tergoda untuk terjun ke bisnis yang bahkan belum mereka pahami. 
Begitu pula dengan program afiliasi.

Akibatnya, para affiliate pemula ini buta arah saat menjalankan bisnis. Hanya 
asal jalan, tanpa mematangkan strategi. Mulai dari persiapan hingga eksekusi.

Misalnya, memulai bisnis afiliasi padahal belum punya platform. Baik itu sosial 
media, website, atau channel marketing lainnya. Alhasil, penyebaran link afiliasi 
pun kurang maksimal.
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2.  Salah Memilih Niche

Niche adalah target pasar spesifik yang Anda pilih. Misalnya:

Dengan niche, Anda akan lebih mudah merencanakan strategi afiliasi, sekaligus 
membidik audiens potensial. Sebab, fokusnya sudah jelas.

Sayangnya, banyak affiliate marketing sembarang memilih niche. Asal niche-nya 
populer, lagi ngetren, atau jumlah peminatnya banyak.

Padahal, semakin populer suatu niche, kompetitornya makin ramai dan sengit. 
Persaingan promosi untuk menjangkau target audiens pun lebih sulit. Misalnya, 
peluang konten Instagram masuk ke Feed dan Explore target audiens makin kecil.

Di sisi lain, ketika sekedar mengikuti tren, Anda bisa jadi kesulitan untuk 
mengenalkan produk ke audiens. Sebab, mungkin niche itu tidak sesuai dengan 
minat dan pengetahuan Anda.

Bisa jadi, Anda kurang paham kalau ternyata produk afiliasi tersebut sudah 
ketinggalan jaman. Makin parahnya, jika kualitasnya rendah. Yang terjadi, 
customer pun juga ogah bertransaksi.

Bidang Industri
Dekorasi Dekorasi kamar tema minimalis

Fashion wanita Aneka jenis crop top (oversize, wrinkle
side, knit, dll)

Usaha kuliner Usaha kuliner bercitarasa Indonesia

Peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga khusus
orang kidal

Web hosting Hosting dan domain untuk blogger
dan perusahaan

Niche Market

https://www.niagahoster.co.id/blog/niche-market/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
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3.  Menjual Produk yang Kurang Strategis

Kesalahan affiliate berikutnya, menjual produk yang kurang strategis. Bisa jadi, 
jangka waktu untuk membeli produk terlalu panjang. Padahal, peminatnya kurang 
banyak.

Misalnya, bisnis afiliasi furniture. Katakanlah Anda mendapat komisi maksimal 
Rp10ribu per transaksi. Padahal, boleh dibilang pembeli furniture itu cukup 
eksklusif.

Artinya, pembeliannya mungkin tidak sesering bisnis afiliasi lainnya. Apalagi 
kalau varian produknya minim.

Lain halnya jika Anda bergabung dengan program afiliasi yang menawarkan 
jumlah komisi sama, namun produknya mampu menjangkau masyarakat umum. 
Baju, misalnya.

Dengan besaran komisi yang sama, Anda bisa menjaring lebih banyak orderan. 
Cuan pun lebih deras mengalir.
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4.  Minim Pemahaman Produk

Minim pemahaman produk, inilah kesalahan yang seringkali affiliate pemula 
lakukan. Saat melihat program afiliasi yang menarik, langsung terjun saja tanpa 
mempertimbangkan produknya apa.

Padahal kalau Anda kurang paham dengan produknya, 
ke depannya akan sulit untuk menentukan target 
pasar dan strategi promosinya. Sebab, Anda tidak 
punya bayangan tentang spesifikasi produk.

Misalnya, afiliasi produk skincare. Tanpa memahami 
kandungan skincare yang bagus bagi kulit, tentunya 
sulit menentukan siapa yang cocok dengan produk 
tersebut.

Akibatnya, Anda pun bingung strategi promosi seperti apa yang paling tepat. 
Mulai dari kontennya apa, channel marketingnya di mana, dan banyak lagi.

Itu artinya, affiliate wajib memahami produk yang dipromosikan sehingga lebih 
mudah saat merencanakan target pasar hingga strategi promosinya. Apalagi, 
satu jenis produk dengan yang lain pendekatannya bisa jadi berbeda.

5.  Menganggap Bisnis Afiliasi Hanya Sekedar Promosi

Bisnis afiliasi itu gampang, tinggal promosi-promosi 
aja beres!

Pasti, Anda pernah mendengar janji-janji seperti itu 
di berbagai program afiliasi, bukan? Padahal, bisnis 
afiliasi tidak sesederhana promosi sana-sini, lho.

Memang, supaya afiliasi lancar, Anda perlu promosi. 
Tapi, kesuksesan penjualan tetap bergantung pada 
bagaimana cara Anda mempromosikan produk.
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Kalau mindset bisnis afiliasi itu hanya sebatas promosi, kemungkinan besar 
affiliate akan melakukan ini:

• Penawaran produk terlalu gamblang dan tidak sabar (hard selling). Akibatnya, 
audiens malah jadi malas melirik produk;

• Promosi kurang engaging dan minim info manfaat produk. Sehingga, audiens 
tidak merasa membutuhkan produk tersebut;

• Menawarkan produk ke target audiens yang salah. Karena sekedar sebar link 
ke berbagai platform, promosi pun tidak jelas ditujukan ke siapa.

Oleh sebab itu, bisnis afiliasi itu bukan hanya sekedar promosi. Tapi juga tentang 
cara Anda menciptakan pemasaran yang tepat sasaran.

Sekarang, Anda sudah tahu misteri di balik kegagalan para affiliate. Tentunya, 
Anda tidak ingin jatuh ke lubang yang sama, bukan?

Karena itu, kami akan membantu Anda belajar affiliate marketing lewat berbagai 
contoh nyata di dunia bisnis. Jadi, tidak hanya teori saja yang Anda kantongi, tapi 
juga penerapannya.

Penasaran? Yuk buka bab selanjutnya!

“People don’t buy what you do; 
they buy why you do it.  
And what you do simply  

proves what you believe.”

– Simon Sinek,  
Penulis “Start with Why”
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Meskipun promosi adalah salah satu kunci sukses bisnis afiliasi, nyatanya 
tidak semua pemasaran membuahkan hasil maksimal. Pasalnya, banyak 
affiliate belum paham bagaimana cara pemasaran yang efektif.

Nah daripada membaca teori beriklan saja, kami akan membedah satu per 
satu strategi yang para affiliate sukses lakukan. 

BAB  
4

Bagaimana  
Cara Pemasaran 
Affiliate Marketing?  
[Studi Kasus]
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Bagian Satu:  

Content Marketing

Content marketing adalah teknik marketing yang fokus pada pembuatan dan 
distribusi konten ke target audiens.

Bentuk konten pun bermacam-macam. Mulai dari video, postingan media sosial, 
dan banyak lagi. Namun, kita akan membahasnya nanti pada bagian tersendiri.

Nah kembali lagi ke content marketing, strategi ini memiliki beberapa tujuan: 
yaitu: menginspirasi, mengedukasi, menghibur, serta mengonversi.

Meski begitu, strategi konten affiliate biasanya lebih fokus ke konversi, alias 
mengubah audiens menjadi pelanggan.

Karena itu, agar efektif, content marketing harus memiliki ketiga sifat ini:

• Penting bagi audiens;

• Relevan dalam menyelesaikan permasalahan audiens;

• Konsisten memberikan informasi bermanfaat yang sesuai niche.

Ini berarti, menjadi affiliate tidak 
sembarang posting-posting konten 
jualan. Pastikan konten tersebut 
menjawab kebutuhan audiens 
sekaligus mampu menggiring 
mereka ke transaksi.

Catatan

Content Marketing juga mencakup

-  Artikel
-  Ebook
-  Social Media Marketing 
-  Email Marketing 
-  Video Marketing 
-  Blogging
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Jenis-jenis Content Marketing untuk Bisnis Afiliasi

Ada beberapa jenis strategi content marketing yang bisa diadopsi para affiliate, 
yaitu:

Jenis Konten Keterangan Tujuan

Listicle

Ulasan/review
produk

Perbandingan
produk

Tutorial

Tips dan trik

Update fitur

Interview

Mengumpulkan berbagai
rekomendasi produk

Membagikan pengalaman
pribadi Anda saat
menggunakan suatu
produk

Membandingkan
beberapa produk lengkap
dengan kelebihan dan
kekurangannya

Mengajari audiens cara
melakukan sesuatu

Membagikan info dan hal
yang belum banyak
diketahui orang lain

Memperbarui informasi
produk

Membagikan opini
narasumber

Merekomendasikan dan
mempromosikan beberapa
produk sekaligus

Mempengaruhi keputusan
audiens dengan informasi
jujur

Menyediakan berbagai
rekomendasi produk ke
audiens

Menawarkan solusi lewat
produk yang Anda
promosikan dan mengajari
audiens cara memakai
produk

Memperluas wawasan
audiens untuk
mempromosikan produk
yang paling tepat untuk
mereka

Memastikan audiens
mengetahui perkembangan
produk sekaligus promosi
bahwa kualitas produk
afiliasi terus ditingkatkan

Meningkatkan kepercayaan
audiens terhadap produk
agar mereka mau memakai
produk afiliasi



Panduan Lengkap Affiliate Marketing 34

Seperti yang Anda baca, tujuan tiap ide konten itu berbeda. Jadi, cara 
membawakannya pun juga menyesuaikan.

Agar lebih jelas, mari melihat contoh kasus penerapan content marketing untuk 
affiliate di bawah ini.

Contoh Penerapan Content Marketing Affiliate

Listicle

Faktanya, konten listicle menjadi salah satu format yang paling populer (Semrush, 
2021). Baik di blog, maupun platform video seperti YouTube.

Selain simple, bagi affiliate listicle bisa menjadi cara promosi yang strategis. 
Sebab, mereka bisa memasang berbagai produk rekomendasi sekaligus dalam 
satu tempat.
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Contoh affiliate yang menerapkannya yaitu Mybest. Situs ini mengumpulkan 
berbagai rekomendasi produk dalam bentu listicle atau poin-poin.

Dengan begitu, Mybest pun bisa mempromosikan banyak brand dan juga 
mempromosikan link afiliasi dari berbagai marketplace. Cerdas, bukan?
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Review Produk

Jenis konten yang cukup ampuh dalam bisnis afiliasi yaitu review produk. 
Faktanya, 93% orang mengatakan online review mempengaruhi keputusan 
pembelian mereka (Igniyte, 2019).

Memang, banyak orang ingin lebih dulu mengetahui pengalaman orang lain 
daripada coba-coba sendiri. Artinya, mereka tidak ingin ambil risiko salah pilih 
produk.

Oleh sebab itu, review produk yang orang sukai yaitu konten yang menjabarkan 
pro-kontra produk secara jujur. Penasihat Hosting, misalnya.

Lewat website-nya, Penasihat Hosting rutin mengulas berbagai merek hosting.

Hingga kini, Penasihat Hosting menjadi sumber referensi orang-orang sebelum 
membeli hosting.

Melihat daily time alias durasi yang pengunjung habiskan di website, sebagian 
besar pengunjung Penasihat Hosting bertahan lebih dari 3 menit.

https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-membuat-review-di-wordpress/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
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Dengan waktu selama itu, kemungkinan besar visitor cukup menikmati konten 
Penasihat Hosting. Baik dari cara penyampaiannya, manfaat konten bagi 
pembaca, dan faktor lainnya.

Selain review produk, Penasihat Hosting juga memperkaya situsnya dengan jenis 
konten lainnya. Dan tentunya, semua kontennya membantu target audiens dalam 
mempertimbangkan hosting yang paling tepat.
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Perbandingan Produk

Perbandingan produk dengan review memang tampaknya mirip. Namun, yang 
satu ini membahas perbedaan performa beberapa layanan dengan lebih detail. 
Sedangkan review biasanya hanya membahas satu layanan.

Contoh affiliate yang mengusung konsep konten perbandingan produk yaitu 
G2. Selain berbisnis secara mandiri, G2 juga punya halaman khusus untuk 
membandingkan berbagai software.

Untuk memperkaya perbandingan produk serta mempertajam kebenaran infonya, 
G2 pun mengajak para user software menulis review di website mereka.

Tentunya, review dari para kontributor mampu memperkuat promosi produk 
afiliasi yang G2 tawarkan. Sebab, para pembaca yang tengah mencari software 
terbaik terbantu dengan setiap opini di sana.
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Tutorial

Selanjutnya, ada tutorial. Boleh dibilang, ini adalah content marketing jangka 
panjang. Sebab, tutorial banyak dicari orang sepanjang waktu. Perubahan infonya 
boleh dibilang cukup lambat.

Jadi, tak berlebihan untuk bilang tutorial adalah konten promosi yang efektif bagi 
affiliate. Hary, web programmer sekaligus pemilik situs Caramembuatwebsite.org 
sudah menerapkannya.

Sebagai salah satu affiliate Niagahoster, Hary membagikan tutorial cara membuat 
website dan blog. Tak hanya sekedar mengajarkan, Hary pun menyelipkan promosi 
ke dalam panduannya.
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Tips dan Trik

Content marketing bisa dilakukan di berbagai platform. Twitter, misalnya. Strategi 
konten yang sering dijumpai di media sosial ini yaitu thread tips dan trik melakukan 
sesuatu.

Nah, Kitchenstuff atau dikenal juga dengan @dapurestetik pun seringkali promosi 
dalam bentuk tips dan trik.
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Tak hanya menulis status, @dapurestetik juga menyematkan link afiliasi dan 
mendukung kejelasan informasi dengan gambar produk.

Alhasil, audiens yang membaca tweet tersebut pun banyak yang membagikan 
dan menyukai rekomendasi affiliate ini.

Lihat Ide Content Marketing Afiliasi Lainnya

Tips!

Pelajari copywriting atau teknik membujuk pembaca untuk mengikuti ajakan 
bertindak Anda. Dengan begitu, penyampaian informasi Anda lebih menarik 
sekaligus tepat sasaran.

Tips

Pelajari copywriting atau teknik membujuk pembaca 
untuk mengikuti ajakan Anda. Dengan begitu, 

penyampaian informasi Anda lebih menarik sekaligus 
tepat sasaran.

https://www.niagahoster.co.id/blog/10-ide-konten-paling-ampuh-untuk-menyukseskan-afiliasi-anda/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://www.niagahoster.co.id/blog/copywriting-adalah/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
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Social media marketing adalah strategi marketing yang fokus pada penggunaan 
media sosial.

Meskipun banyak platform media sosial yang bisa Anda pakai, tidak semuanya 
efektif.

Faktanya, 65% affiliate memakai medsos untuk membangun relasi dengan calon 
customer-nya (Master Blogging, 2021). Itu artinya, kompetisi afiliasi di media 
sosial cukup ketat.

Hanya melempar satu konten yang sama ke berbagai jenis media sosial bukanlah 
strategi yang manjur. Sebab, karakter audiens masing-masing platform itu 
berbeda. Apalagi, konten Anda harus bersaing dengan konten affiliate lainnya.

Nah untuk memudahkan Anda memahami strategi sosial media yang tepat, mari 
simak perbedaan setiap platformnya.

Bagian Dua:  

Social Media Marketing

Platform sosial media yang bisa Anda pakai:

Instagram Twitter dsb

Facebook TikTok
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Instagram

Demografi (2021): 

• Total pengguna sekitar 1,3 miliar;

• Sebagian besar pengguna berada di rentang usia 25-34 tahun dan 15% 
pengguna aktif Instagram adalah wanita (Statista);

• Topik teratas yang diminati di Instagram yaitu: travel, musik, dan kuliner 
(Facebook).

Instagram menjadi salah satu platform sosial media yang strategis bagi affiliate. 
Selain penggunaannya yang sederhana, Instagram juga memberikan jangkauan 
pasar yang cukup luas.
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Ini beberapa strategi yang bisa Anda lakukan jika ingin mempromosikan link 
afiliasi melalui Instagram:

• Sematkan aset afiliasi baik 
kode kupon atau link ke bio 
Instagram. Cara kerja URL ini 
nantinya mirip tombol CTA 
yang akan mengarahkan 
calon customer ke halaman 
yang Anda inginkan;

• Buat konten yang menarik dan sesuai niche. Misalnya, 
affiliate produk lifestyle dan skincare. Maka, konten yang 
dibuat pun seputar perawatan kulit;
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• Manfaatkan berbagai fitur 
posting di Instagram. Baik 
itu pada feed, stories, live, 
hingga IG TV. Misalnya 
memposting link afiliasi 
serta screenshot diskon 
pada Story, membuat Story 
Highlight sesuai brand 
afiliasi, dsb;
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• Berikan keterangan yang jelas tentang cara bertransaksi produk afiliasi.  
Bisa lewat caption ataupun berinteraksi langsung dengan audiens;
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• Mengumpulkan link 
afiliasi ke dalam satu 
halaman arahan. 
Contohnya LinkTree, 
MyUrls, dll.

• Menggunakan 
geo-tagging untuk 
meningkatkan visibilitas 
postingan• Menulis caption personal 

yang mengarah ke 
promosi • Memberikan kode kupon 

afiliasi yang jelas• Menandai (tag) brand 
yang dipromosikan

• Memasang hashtag yang 
relevan dengan konteks 
postingan

• Memperhatikan kualitas 
dan estetika foto

Agar jangkauan konten Instagram luas dan 
memperbesar peluang audiens mengklik link afiliasi, 

Anda bisa mencoba tips ini:

https://www.niagahoster.co.id/blog/instagram-marketing/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
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Facebook

Demografi (2021):

• Total pengguna berkisar 2,8 miliar;

• Sebagian besar pengguna berusia 25-34 tahun dan 19%-nya adalah pria 
(Statista);

• Topik yang paling sering dibicarakan di Facebook yaitu pendidikan, 
teknologi, gaya hidup, dan belanja online (Facebook).

Untuk meroketkan bisnis afiliasi dengan Facebook Marketing, Anda bisa 
coba gabung ke grup yang relevan. Misalnya Anda berbisnis afiliasi fashion, 
cobalah join ke grup khusus berbagi rekomendasi produk tertentu;



Kalau sudah, rutin lempar promosi produk afiliasi Anda. Sertakan juga deskripsi 
hingga ajakan berbelanja yang menarik, serta gambar produk yang jelas. 
Mengingat, persaingan antar affiliate di grup bisa jadi cukup tinggi.
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Kalau produk afiliasi Anda variatif, buatlah poin-poin dengan icon supaya lebih 
rapi. Dan agar promosi lebih oke, infokan manfaat produk serta jangan lupa 
berikan link afiliasinya.

• Melengkapi profil intro 
Facebook. Mulai dari 
identitas, alamat email, 
website, dll• Membagikan postingan 

dengan deskripsi yang 
sesuai konteks

• Melengkapi postingan 
dengan link promosi dan 
kode kupon• Rutin memposting 

minimal sekali sehari • Membalas komentar dan 
pertanyaan dari audiens

• Membuat fanpage untuk 
mengelola bisnis secara 
profesional di Facebook

Di bawah ini beberapa jurus Facebook Marketing 
yang bisa Anda terapkan untuk menggenjot  

promo afiliasi:

https://www.niagahoster.co.id/blog/facebook-marketing-lengkap/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
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Twitter

Demografi (2021):

• Total pengguna sekitar 192 juta;

• Sebagian besar pengguna berusia 25-34 tahun dan 68%-nya adalah 
pria (Statista);

• Topik yang paling sering dibicarakan di Twitter yaitu berita, olahraga, 
hiburan (Omnicore).

Dibandingkan Instagram dan Facebook, boleh dibilang Twitter Marketing 
lebih sederhana. Meski begitu, Anda tidak bisa sembarang nge-tweet. Berikut 
beberapa gaya promosi kreatif yang bisa Anda coba:
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• Kelompokkan tweet dengan rapi berdasarkan kategori produknya. Selain 
itu, lengkapi tweet promosi dengan gambar produk agar informasinya 
semakin jelas;
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• Berikan media visual atau bukti yang memperkuat tweet promosi Anda. 
Misalnya, kalau Anda affiliate aplikasi reksa dana, lampirkan screenshoot 
keuntungan reksa dana Anda.
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• Gunakan video untuk menunjukkan detail produk 
afiliasi. Berikan caption yang menarik perhatian serta 
tambahkan link afiliasi atau kode kupon pembelian;
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• Buat tweet dengan sentuhan personal sehingga promosi lebih engaging. 
Misalnya, memberikan rekomendasi produk sesuai pengalaman yang 
Anda rasakan ketika memakai brand tersebut.
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• Cantumkan link menuju tweet promosi yang konteksnya saling 
berhubungan. Misalnya, pengertian reksadana dengan cara beli 
reksadana.
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• Pasang tweet promosi yang lengkap: nama produk, 
harga, foto produk, hingga link pembelian

• Rajin update info promo produk afiliasi

• Lengkapi profil akun dengan jelas. Mulai dari deskripsi 
tentang produk yang dipromosikan, hingga alamat 
website;

Untuk memantapkan promosi afiliasi dengan Twitter 
Marketing, silakan Anda maksimalkan tips berikut:

Memakai strategi Twitter Marketing, Txt dari Racun Belanja berhasil 
menjadi salah satu akun affiliate yang kaya peminat. Buktinya, baru rilis di 
Januari 2021, akun ini sudah menjaring lebih dari 84 ribu followers.

Selain itu, thread promosi mereka sudah dibagikan sekitar 1000x, dengan 
jumlah likes sekitar 3,8ribu. Artinya, jangkauan target audiens makin luas, 
bukan?

Pelajari Twitter Marketing

https://www.niagahoster.co.id/blog/twitter-marketing/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
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TikTok

Demografi (2021):

• Total pengguna berkisar 1 miliar;

• Mayoritas pengguna berusia19-29 tahun dan 59%-nya adalah wanita (App 
Ape dan Bloomberg, 2021);

• Topik yang paling sering dibicarakan di Twitter yaitu hiburan, dance, kesehatan, 
hinggra kreasi DIY (Mediakix)

Mungkin, Anda sudah familiar dengan platform TikTok. Terutama konten nge-
dance’nya. Meski begitu, sebenarnya TikTok juga punya strategi khusus agar 
bisa menyedot perhatian target audiens tertentu, lho. Ini dia jurusnya:
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• Cari ide konten TikTok sesuai niche. Kalau Anda fokus ke 
lifestyle, misalnya, silakan buat konten tentang produk 
yang mendukung gaya hidup sehat;

https://www.niagahoster.co.id/blog/ide-konten-tiktok/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing


• Pasang link afiliasi ataupun kode kupon di bio TikTok. Bisa juga 
berupa halaman arahan yang mengumpulkan semua link menjadi 
satu.
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• Memanfaatkan batasan durasi TikTok dengan efektif. Misalnya, 
merekomendasikan beberapa produk sekaligus. Di akhir konten, 
jangan lupa sematkan kode kupon ataupun link afiliasi.
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• Memberikan caption untuk 
memperjelas informasi video

• Menulis deskripsi yang 
lengkap terkait info kode 
kupon

• Menyematkan hashtag 
promosi yang relevan pada 
setiap kontennya

• Membuat video dengan 
visual dan music background 
yang menarik

Agar promosi Anda di TikTok menyedot perhatian dan tidak 
garing, coba ikuti beberapa tips berikut:

https://www.niagahoster.co.id/blog/strategi-marketing-tiktok/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing


Email marketing adalah pemasaran digital yang tujuannya menawarkan layanan 
ke calon customer lewat email.

Sekilas, email marketing mungkin terlihat merepotkan. Sebab, Anda harus 
menjangkau calon klien dengan pesan personal yang menarik.

Meski begitu, email marketing rupanya menjadi salah satu sumber transaksi 
terbaik bagi para affiliate, lho. Alasannya, email marketing itu:

• Mampu menjangkau calon customer secara personal sekaligus profesional;

• Membangun kepercayaan dan yang lebih akrab dengan calon customer;

• Meningkatkan efektivitas promosi. Faktanya, 59% customer setuju email 
mempengaruhi keputusan pembelian mereka (HubSpot, 2021);

• Biaya yang dikeluarkan relatif kecil;

• Punya jangkauan yang luas.

Catatan penting, email marketing bukan sembarang membombardir inbox calon 
klien dengan pesan. Kalau sembarangan, bisa jadi Anda malah terdeteksi spam 
dan diblock.

Bagian Tiga:  

Email Marketing
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Contoh Penerapan Email Marketing

Tidak perlu dengan kalimat puitis, email marketing bisa Anda terapkan dengan 
simple. Contohnya seperti yang Matt Diggity dari Affiliate Lab ini lakukan.

Sebagai info, Affiliate Lab adalah platform yang bertujuan mengajarkan orang-
orang cara berbisnis afiliasi. Matt pun mengajak calon customer-nya bergabung 
lewat link-nya agar mereka mendapat diskon kursus sebesar $200.
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Pada emailnya, di bagian awal Matt menginfokan imbalan yang akan calon 
customer dapatkan. Kemudian, dia menyambungnya dengan menyebutkan daftar 
fasilitas kursus di Affiliate Lab.

Menggunakan strategi email marketing di atas, pesan Matt pun berpeluang 
mampu menyampaikan info dengan efektif ke audiens.
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Tips Melakukan Email Marketing

Supaya email marketing Anda makin tokcer, silakan lakukan trik khusus untuk 
bisnis afiliasi berikut:

• Siapkan email profesional 
sehingga tingkat kepercayaan 
audiens meningkat. Misalnya, 
nia@toko-ega.com;

• Tulis subjek email yang menarik 
supaya audiens tertarik 
mengklik pesan Anda;

• Manfaatkan berbagai tools 
email marketing. Gunanya 
untuk mendesain email dan 
fitur di dalamnya supaya lebih 
maksimal. Mulai dari CTA, form, 
pop-up, dsb;

• Bangun email list. Email 
list merupakan daftar email 
dan data diri lainnya dari 
target audiens Anda. Cara 
mendapatkannya bisa dengan 
membuka contact form di 
website Anda;

• Menulis subject email yang 
menjanjikan imbalan;

• Mendesain visual pesan 
sehingga lebih menarik 
perhatian;

• Dengan jelas menginfokan 
imbalan yang target audiens 
dapatkan;

• Menerapkan tipografi untuk 
menyorot info utama;

• Pasang tombol CTA untuk 
memudahkan audiens 
bertransaksi;

• Usahakan email tidak masuk ke 
kotak spam audiens.

Dari semua tips email marketing di atas, mungkin Anda penasaran: gimana 
caranya biar email kita tidak masuk di kotak spam audiens?

Nah, cara praktisnya yaitu dengan berlangganan email hosting. Email Hosting 
Niagahoster, misalnya. Di sini, Anda akan mendapatkan fitur Outgoing 
SpamExperts sehingga email Anda terhindar dari blacklist.

https://www.niagahoster.co.id/blog/tips-mengatasi-email-spam-menggunakan-spamexperts/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://www.niagahoster.co.id/blog/tips-mengatasi-email-spam-menggunakan-spamexperts/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
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https://www.niagahoster.co.id/blog/email-marketing/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://www.niagahoster.co.id/email-hosting?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
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Video marketing merupakan salah satu bagian dari content marketing. Singkatnya, 
video marketing adalah metode marketing yang memanfaatkan video sebagai 
media utamanya.

Terus, keunggulan video marketing daripada cara pemasaran afiliasi lainnya apa 
dong?

Nyatanya, ada banyak manfaat menarik video marketing bagi bisnis afiliasi Anda:

• Memperkuat penyampaian informasi lewat visual

• Menarik dan mempertahankan perhatian audiens dalam menyimak informasi;

• Menjelaskan produk lebih detail lewat visual;

• Meningkatkan engagement. Faktanya, 92% orang suka membagikan video 
menarik ke teman-temannya (Mill for Business, 2021)

Dari sekian banyak jenis video marketing, pendekatan yang paling cocok untuk 
mendongkrak bisnis afiliasi yaitu:

Tapi catatan penting, video marketing itu tidak sembarang rekam terus posting, ya. 
Ada beberapa tahap yang perlu Anda lakukan supaya performa video maksimal:

Bagian Empat:  

Video Marketing

Platform sosial media yang bisa Anda pakai:

Instagram;

Facebook;

Demo/Review Listicle Tutorial Interview

Twitter;

TikTok;

dsb.

https://www.niagahoster.co.id/blog/video-marketing/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing


Buat Rencana Video Marketing

Supaya Anda tidak kehilangan arah saat membuat video, buatlah perencanaan. 
Dengan begitu, shooting adegan bisa Anda lakukan dengan lebih cepat dan 
terorganisir.

Setelah seluruh tahapan di atas Anda lalui, berikutnya unggah video yang sudah 
jadi ke platform bersangkutan. 

Tahapan Rencana Video Marketing

Development

Pre-Production

Production

Post-Production

Distribution

1. Pahami target audiens
2. Ketahui tujuan pembuatan video
3. Tentukan media publikasi
4. Rencanakan waktu rilis
5. Pasang anggaran

6. Buat skrip video
7. Pilih kamera yang sesuai
8. Siapkan talent hingga pemeran pendukung

9. Buat video sesuai rencana

10. Edit video
(background music, voice over, dsb)

11. Rilis video sesuai ketentuan platform

Ingin Membuat Konten YouTube
yang Menarik? Coba 7+ Ide Konten

Ini untuk Bisnis!

25+ Aplikasi Edit Video
untuk Mempermudah
Promosi Bisnis Anda

Panduan Lengkap YouTube Marketing
untuk Mengembangkan Bisnis Anda

[Edisi 2021]

Cek Sekarang Cek Sekarang Cek Sekarang

https://www.niagahoster.co.id/blog/membuat-konten-youtube/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://www.niagahoster.co.id/blog/aplikasi-edit-video/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://www.niagahoster.co.id/blog/youtube-marketing/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
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Berikan Deskripsi Video yang Jelas dan Sesuai Konteks

Apapun platform video marketing yang Anda pakai, deskripsi harus terisi jelas. 
Alasannya, deskripsi atau ringkasan video membantu audiens memahami 
konteks video Anda dengan lebih cepat.

Karena itu, deskripsi video harus:

• Memaparkan pain point atau problem yang target audiens alami;

• Menjelaskan produk yang akan Anda bahas;

• Memberitahu gambaran besar manfaat yang akan target audiens terima saat 
memakai produk tersebut.

Mari membedah contoh deskripsi video YouTube yang sudah Produk Pedia buat.

Di sana, pain point atau problem yang Produk Pedia bidik yaitu susahnya mencari 
kipas angin berkualitas denganharga murah. 

Untuk itu, Produk Pedia menawarkan produk kipas angin. Produk yang ditawarkan 
tersebut terbilang murah, berkualitas, dan multi-fungsi. 
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Nah, itu tadi contoh deskripsi video marketing untuk afiliasi yang bagus. Kalau 
Anda ingin menggenjot performa video, terutama jika Anda meng-uploadnya di 
YouTube, silakan terapkan SEO YouTube (akan kami bahas di Bagian Enam).

SEO YouTube merupakan langkah optimasi untuk video yang Anda unggah di 
YouTube. Dengan menerapkannya, video Anda akan lebih mudah ditemukan 
ketika audiens memasukkan keyword tertentu.

Pasang Link Afiliasi 

Jangan lupa tempelkan link afiliasi ke video. Biasanya, link afiliasi ada pada 
deskripsi video.

Tidak hanya satu, Anda boleh memasang beberapa link afiliasi. Tapi ingat, 
produknya harus relevan, ya.

Misalnya, produk alat tulis. Rumah Unik Epinidithouse, salah satu affiliate Shopee, 
me-review rautan dan penghapus elektrik. Di mana, kedua produk ini saling 
mendukung fungsi satu sama lain.

Jadi dalam satu video, Rumah Unik Epinidithouse bisa mempromosikan dua 
produk afiliasi.
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Nah selain mempromosikan link afiliasi dari produk yang saling melengkapi, Anda 
juga bisa memberikan alternatif produk lainnya. Jadi, audiens Anda memiliki 
beberapa opsi yang bisa dipilih kalau salah satu produk kurang sesuai.

Promosikan Video Afiliasi

Mempromosikan link afiliasi saja tidak cukup. Barengilah dengan promosi video 
YouTube.

Lho, kan udah menerapkan SEO YouTube, kok masih promosi?

Ya, memang SEO YouTube mempermudah video Anda untuk ditemukan. Namun, 
waktu yang dibutuhkan relatif lama. Apalagi kalau Anda masih baru dan harus 
bersaing dengan ribuan konten pemain lama.



Jadi daripada menunggu SEO, percepatlah jangkauan audiens Anda dengan 
promosi video YouTube yang gencar. Misalnya dengan:

• Buat playlist video yang rapi;

• Sebarkan ke komunitas;

• Kolaborasi dengan channel lain;

• Adakan giveaway;

• Iklankan video anda;

Selain promosi lewat sosial media hingga video, bisa juga lho memaksimalkan 
promosi melalui search engine Google. Nah salah satu caranya yaitu dengan 
blogging.

Tapi tidak asal menulis konten, blogging untuk afiliasi punya strategi tersendiri. 
Penasaran? Yuk simak ulasannya pada bab lima!

Buat playlist video yang rapi

Kolaborasi dengan channel lain

Iklankan video anda

Sebarkan ke komunitas

Adakan giveaway

Bagikan ke berbagai sosial media

https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-mempromosikan-video-youtube/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
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Blogging adalah kegiatan membuat konten (artikel, foto, video, dsb) dengan topik 
tertentu pada website.

Pertanyaannya, kenapa blogging menjadi cara strategis untuk mendongkrak 
bisnis afiliasi? Kan, sudah banyak channel sosmed yang lebih menarik? Ini dia 
alasannya:

• Banyak orang riset kualitas produk lewat search engine. Faktanya, 80% 
pembelian terjadi setelah seseorang mencari review online di blog (Intergrowth, 
2021);

• Blog mampu menarik audiens atau traffic melimpah dari mesin pencarian;

• Affiliate memiliki kewenangan lebih dalam mendesain platform hingga 
membangun kontennya;

• Sekitar 65% affiliate berhasil menjaring traffic dari blog (Findstack, 2021);

Bagian Lima:  

Blogging

Tapi sayangnya, tidak semua affiliate paham 
konten yang cocok untuk blog afiliasi. Alhasil, 
traffic hanya datang-datang saja tanpa berubah 
menjadi pelanggan.

Supaya hal ini tidak terjadi pada Anda, silakan 
pelajari cara blogging yang efektif bagi bisnis 
afiliasi berikut.



Cara Membuat Blog untuk Afiliasi

Cara membuat blog untuk afiliasi itu sederhana karena hanya membutuhkan 
beberapa langkah. Silakan ikuti tahapan berikut:

1. Tentukan niche blog

Pertama, tentukan topik khusus untuk blog Anda. Ke depannya, 
Anda perlu fokus dengan niche tersebut. Sebab, konsistensi 
membahas topik yang sama menentukan kekuatan branding 
Anda.

Dan pastikan juga, niche blog Anda mendukung serta 
berkaitan dengan produk afiliasi yang Anda promosikan.

2. Pilih jenis hosting yang tepat

Berikutnya, pilih hosting yang tepat. Hosting adalah tempat penyimpanan semua 
file blog agar bisa ditampilkan pada website.

Ada beberapa jenis hosting:

Jenis Hosting Jenis Hosting Jenis Hosting

Shared hosting VPS hosting Cloud hosting

Pengertian Pengertian Pengertian

Cocok untuk... Cocok untuk... Cocok untuk...

Jenis hosting yang paling
terjangkau dan mudah
penggunaannya

Memiliki kapasitas server
yang besar dan
membutuhkan
keterampilan teknis

Jenis hosting dengan
fasilitas VPS dan
kemudahan shared
hosting

Pemula yang masih
awam tentang website
dan baru terjun ke dunia
afiliasi

Affiliate yang sudah di
level perusahaan dan
traffic web-nya tinggi
(lebih dari 1.350.000/
bulan)

Affiliate tingkat menengah
yang sudah lebih
berpengalaman dengan
web, namun traffic-nya
masih di bawah
1.350.000/bulan



Tentunya, memilih hosting tidak boleh sembarangan. Kalau asal pilih, bisa jadi 
performa blog Anda terhambat. Mulai dari kecepatan website yang lamban, situs 
gampang jebol saat kebanjiran traffic, dan banyak lagi.

Karena itu, sebelum menentukan hosting, pertimbangkanlah beberapa hal ini:

• Kualitas penyedia layanan hosting;

• Proteksi keamanan yang diberikan provider hosting;

• Kapasitas hosting menampung traffic;

• Harga sesuai fitur hosting yang didapatkan  
(akses cPanel, backup, hack recovery, dsb);

• Customer support.

Nah, salah satu penyedia layanan hosting terbaik yang mampu menjawab itu 
semua yaitu Niagahoster. Alasannya, Niagahoster menjanjikan server dan 
kualitas hosting terbaik sehingga situs Anda bisa nyala 24 jam dan minim error.

Berbagai fitur Niagahoster juga akan Anda kantongi. Mulai dari fitur kecepatan, 
keamanan, support 24 jam, dan banyak lagi.

Paket Hosting Mana yang Tepat Untuk Saya?

https://www.niagahoster.co.id/blog/fitur-niagahoster/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-memilih-paket-unlimited-hosting/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing


3. Buat nama domain

Setelah memiliki hosting, selanjutnya buat domain. Domain adalah alamat 
website. Misalnya: www.toko-nia.com

Supaya website mudah dikunjungi, buatlah domain yang minim risiko salah ketik. 
Silakan coba ikuti beberapa tips membuat domain berikut:

• Mudah dieja;

• Singkat dan simple;

• Tidak memiliki angka dan tanda hubung;

Jangan sampai, audiens Anda malah masuk ke website tetangga gara-gara salah 
mengetikkan domain di search engine Google, ya.

4. Instal WordPress

Sekarang, Anda sudah memiliki hosting dan domain. Itu artinya, Anda bisa 
langsung menginstal WordPress atau content management system (CMS) untuk 
nge-blog.

Nah, cara instal WordPress itu berbeda-beda, menyesuaikan penyedia layanan 
hosting Anda. Kalau di Niagahoster, Anda bisa langsung instal otomatis dengan 
memilih tombol Auto Install Website WordPress.
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Selain itu, Anda bisa sekalian memasang protokol keamanan SSL dan per-
lindungan privasi WHOIS.

Bagi blogger, kedua fitur ini cukup penting. SSL akan mengamankan seluruh 
aliran informasi pada website.

Sedangkan WHOIS Privacy Protection melindungi semua data pribadi yang 
Anda pakai untuk membuat website. Seperti nama, nomor telepon, alamat 
rumah, dll.

https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-instal-ssl-di-hosting/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://www.niagahoster.co.id/blog/whois-privacy-protection-adalah/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing


5. Atur dan optimasi blog

Setelah instalasi selesai, masih ada beberapa hal yang perlu Anda atur, yaitu:

• Profil website;

• Halaman menu pada website (Home, Profile, Contact, Blog, dll);

• Kategori konten (review, news, dll);

• Desain blog.

Kalau konfigurasi blog sudah siap, Anda sudah bisa mulai memposting konten. 
Tapi perlu diingat, jangan hanya posting-posting saja.

Optimasilah blog dengan Seach Engine Optimization (SEO). Agar, konten blog 
lebih mudah ditemukan target audiens lewat search engine Google. Sehingga, 
jangkauan promosi Anda pun lebih luas.

Nanti kita akan membahas SEO lebih detail pada bab berikutnya.

Inf Info Menarik!

Jika Anda ingin membuat blog dengan cara yang lebih simple, 
boleh lho coba Managed WordPress Hosting. Ini adalah layanan 

hosting yang berfokus pada CMS WordPress.

Serunya lagi, Anda bisa langsung membuat blog tanpa pusing 
dengan hal-hal teknis seperti jenis hosting lainnya.

https://www.niagahoster.co.id/managed-wordpress/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-managed-wordpress-hosting/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
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Contoh Penerapan Blog Afiliasi

Dari tadi, Anda sudah belajar cara membuat blog afiliasi. Nah agar pemahaman 
Anda lebih kuat, mari kita bedah salah satu blog terkenal, Mybest.

Mybest adalah website yang mengulas, membandingkan, hingga 
merekomendasikan produk-produk tertentu.

Lalu, apa saja sih strategi blogging yang Mybest lakukan?

1. Mendesain blog dengan informatif
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Mybest cukup memperhatikan kemudahan target audiens mereka saat 
berselancar di website. Fitur yang Mybest sediakan di antaranya:

• Search box untuk mencari topik tertentu;

• Kotak kategori produk;

• Rekomendasi konten;

• Social media button;

• Halaman pendukung lainnya seperti petunjuk pemasangan iklan, informasi 
rekruitmen penulis lepas, dll.

Selain homepage website, Mybest juga menata layout kontennya dengan rapih. 
Di sana terpasang daftar isi, social media sharing button, rekomendasi konten, 
dsb. Tak heran, audiens pun betah menyelami konten mereka.
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2. Mempublikasikan konten berkualitas

Content is king, mungkin itu jugalah yang Mybest sadari. Boleh dibilang, konten-
konten yang Mybest publikasikan cukup berkualitas. Sebab, informasi di 
dalamnya mampu menjawab kebutuhan target audiens.
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Berikut hal-hal yang bisa Anda pelajari dari strategi content marketing Mybest:

● Memilih topik produk yang lagi ngetren atau banyak orang butuhkan;

● Memberikan judul yang to-the-point;

● Menyebutkan masalah audiens pada intro konten;

● Melibatkan pembuatan konten dengan pakar sesuai topik;

● Menyediakan daftar isi;

● Menyusun outline konten dengan jelas;

● Menyematkan ilustrasi pendukung konten;

● Mengulas produk rekomendasi dengan detail, ditambah pro-kontra;

● Memberikan beberapa opsi produk;

● Menyediakan tombol pembelian untuk mempermudah transaksi.

Menghadirkan konten blog 
selengkap itu, wajar saja jika 
Mybest berhasil menjaring 
traffic hingga 2,5 juta visitor. 
Selain itu, visitornya pun 
menghabiskan rata-rata 2 
menit di website mereka.

Memilih topik produk yang lagi 
ngetren atau banyak orang 
butuhkan

Menyebutkan masalah audiens 
pada intro konten

Menyediakan  
daftar isi

Menyematkan ilustrasi 
pendukung konten

Memberikan beberapa  
opsi produk

Memberikan judul yang  
to-the-point

Melibatkan pembuatan konten 
dengan pakar sesuai topik

Menyusun outline konten 
dengan jelas

Mengulas produk rekomendasi 
dengan detail, ditambah 
pro-kontra

Menyediakan tombol pembelian 
untuk mempermudah transaksi
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Yang membuat konten Mybest makin maksimal, tampaknya ada penerapan SEO 
konten. Buktinya, Mybest membidik keyword-keyword produk yang sedang naik 
daun dan banyak di antaranya merajai hasil pencarian Google.

Apa itu SEO artikel dan seperti apa penerapannya? Tenang, 
Anda akan mengetahuinya pada bagian enam: Search Engine 
Optimization.

3. Memperhatikan performa website

Tak hanya merawat bagian depan website, Mybest juga 
mengusahakan performa situsnya bagus. Dengan begitu, 
audiens akan lancar saat menjelajahi situs. Mulai dari keamanan 
sampai kecepatannya.
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Hasil dari strategi blogging Mybest

Menurut pandangan Ahrefs, Mybest berhasil menyedot traffic hingga total 2,5 
juta. Bukan dalam semalam, Mybest membangun blognya sejak 2015.

Berkat konsistensi Mybest membangun konten blog berkualitas, trafficnya pun 
terus meroket. Satu artikelnya saja bahkan bisa menjaring 75 ribuan views.

Meskipun traffic bukan jaminan bisnis afiliasi laris, jelas peluang larisnya lebih 
besar dibandingkan yang trafficnya sedikit.

Alasannya, Anda mampu menjangkau lebih banyak target audiens sampai 
meningkatkan brand awareness. Sehingga, orang yang mengenal Mybest pun 
juga makin luas.

Apalagi, banyak konten Mybest berhasil menduduki halaman pertama Google. 
Jelas ini penting, sebab faktanya, hanya 11% orang mau menengok halaman 
kedua dan seterusnya pada mesin pencari (Platonik, 2021).
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Tips Blogging Afiliasi

Sampai sini, Anda sudah mengantongi bekal info seputar blogging. Nah biar blog 
Anda makin moncer, silakan ikuti tips berikut.

Jangan lupa, selain memperhatikan sisi konten, pelihara juga sisi teknis website. 
Mulai dari keamanan situs, kecepatan, hingga kesehatannya. Jadi, website tidak 
hanya informatif tapi juga memberi kenyamanan saat audiens gunakan.

8+ Cara Mempercepat Loading Website
dan Blog Anda (Beserta Video)

12+ Tips Lengkap Cara Meningkatkan
Keamanan Website Anda [Terbaru]

10 Tips Meningkatkan Performa
Website dengan Site Health

Cek Sekarang Cek Sekarang Cek Sekarang

• Sematkan satu link afiliasi 
untuk satu produk  dalam satu 
konten yang sama. Tujuannya, 
untuk mencegah Google 
menganggap Anda spam;

• Utamakan kualitas konten. 
Pastikan informasi di 
dalamnya menjawab 
kebutuhan audiens;

• Sediakan fitur-fitur pendukung 
seperti contact form untuk 
mengumpulkan daftar email.

• Perbarui informasi konten-
konten lawas, begitu pula 
dengan link afiliasinya;

• Perkaya media pada konten. 
Bisa dengan foto, ebook, 
video, dll;

• Terapkan SEO artikel dan SEO 
website;

• Tempelkan ads banner afiliasi 
pada blog;

• Promosikan blog ke berbagai 
platform yang Anda miliki;

https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-meningkatkan-keamanan-website//?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-mempercepat-loading-blog//?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://www.niagahoster.co.id/ebook/10-tips-meningkatkan-performa-website-dengan-site-health/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
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Pada pembahasan sebelum-sebelumnya, Anda sudah mengenal istilah SEO. 
Sebenarnya, apa sih SEO itu?

Secara garis besar, search engine optimization (SEO) adalah upaya mengoptimasi 
konten hingga website agar menyabet rank teratas di mesin pencarian.

Berdasarkan platformnya, ada beberapa jenis SEO:

SEO YouTube

SEO YouTube merupakan langkah 
optimasi video yang Anda unggah 
ke YouTube. Dengan begitu, potensi 
video muncul di halaman teratas akan 
meningkat.

Jika video Anda mudah muncul ketika 
target audiens memasukkan kata 
kunci tertentu, jumlah viewsnya pun 
berpotensi meningkat.

Lalu, bagaimana sih cara mengoptimasi 
SEO YouTube? Ini dia triknya.

Bagian Enam:  

Search Engine Optimization
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Contoh penerapan SEO YouTube, seperti yang Kukuh Aldy lakukan. Web designer 
ini mengemas promosi afiliasi Niagahoster menjadi konten tutorial. Konten ini 
membidik keyword ‘cara membuat web design menjadi web online.’

Tahapan Langkah Optimasi

Riset keyword

Buat video dengan kualitas
terbaik

Optimasi metadata

Promosikan video

Evaluasi video YouTube
Anda

Temukan kata kunci sesuai niche
Menganalisis tren terbaru
Koleksi kata kunci di Google

Perbaiki kualitas editing
Pastikan orisinalitas video
Perhatikan durasi
Buat thumbnail yang menarik
Pertimbangkan selera penonton

Selipkan kata kunci di judul
Optimasi deskripsi video
Masukkan tag yang tepat
Berikan hashtag yang sesuai
Buat thumbnail yang sesuai dengan isi video

Gunakan media sosial yang tepat
Buat komunitas
Iklankan video Anda

Manfaatkan YouTube Analytics untuk
mengukur performa video
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Memilih keyword tersebut, Kukuh Aldy berhasil menjaring hingga 50ribuan 
viewers. Secara otomatis, promosi afiliasi Kukuh pun sampai ke sebagian besar 
viewer video. 

Bahkan meskipun Kukuh Aldy tidak memasang embel-embel Niagahoster pada 
judul video YouTubenya, Kukuh memakai tag umum seperti #GoOnline yang 
masih berhubungan dengan Niagahoster.



Nah setelah menerapkan SEO YouTube, video afiliasi Anda mampu menjangkau 
target audiens lebih luas. Apalagi 1 dari 3 orang pergi ke YouTube untuk 
mempelajari suatu produk atau layanan (Sprout Social, 2021).

Lihat Panduan SEO YouTube

Pelajari YouTube Analytics

https://www.niagahoster.co.id/blog/seo-youtube//?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://www.niagahoster.co.id/blog/youtube-analytics//?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
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SEO Artikel

Tentunya, SEO artikel beda dengan SEO YouTube. SEO artikel fokus pada optimasi 
artikel supaya lebih mudah ditemukan di mesin pencarian Google.

Dan lebih dari itu, SEO artikel juga mengutamakan kenyamanan audiens saat 
membaca konten. Artinya, artikel harus:

●	 Memperhatikan	karakter	target	audiens;

●	 Mudah	dipahami;

●	 Memungkinkan	dibaca	secara	cepat	(skimming)	tapi	informasinya	tetap	sampai;

●	 Memberikan	informasi	yang	relevan	bagi	kebutuhan	audiens;

●	 Menggunakan	kalimat	yang	ringkas	dan	efektif.

Memperhatikan karakter  
target audiens

Memungkinkan dibaca 
secara cepat (skimming) tapi 

informasinya tetap sampai

Menggunakan kalimat  
yang ringkas dan efektif

Mudah dipahami

Memberikan informasi yang 
relevan bagi kebutuhan audiens

SEO Artikel
Dengan menyajikan artikel user-
friendly, maka penyampaian informasi 
Anda lebih optimal. Sehingga, mampu 
menggerakkan user sesuai tujuan dan 
bahkan menggiring mereka menuju 
transaksi.

Lalu, bagaimanakah cara menulis 
artikel yang user-friendly sekaligus 
mudah ditemukan di mesin pencarian?
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Salah satu contoh artikel user-friendly, seperti yang PickyBest buat pada website 
mereka.

Membidik keyword ‘body mist’, PickyBest tidak hanya menampilkan rekomendasi 
saja, tetapi info yang masih berkaitan. Seperti pengetahuan dasar, cara memilih, 
hingga aturan penggunaan.

Tahapan Langkah Optimasi

Riset topik

Susun struktur artikel

Bangun artikel

Lengkapi berbagai
metadatanya

Periksa sisi teknis artikel

Promosikan ke berbagai
platform

Gunakan Kata Kunci yang Tepat
Pahami Intent Pengguna
Ambil Sudut Pandang yang Unik

Perhatikan Bagian Pembuka
Uraikan Menjadi Paragraf Singkat
Gunakan Teknik Piramida Terbalik
Tulis Artikel yang Berfokus ke Satu Topik
Sebar Kata Kunci Sewajarnya
Perbanyak Memakai Kata Sambung

Sisipkan Internal Link dan External Link
Tambahkan Konten Visual
Optimasi Gambar
Gunakan Heading

Usahakan Panjang Artikel Optimal
Perhatikan Komponen Teknis Blog
Manfaatkan Plugin SEO
Pastikan Tak Ada Kesalahan Penulisan

Konsisten Menerbitkan Artikel
Jangan Lupa Promosikan Artikel

Perhatikan Struktur Artikel

Lengkapnya, ini dia tips mendongkrak SEO artikel:
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Selain informatif, PickyBest juga menggunakan heading sesuai level 
kepentingannya. Mulai dari H1 untuk judul, H2 untuk sub-judul, H3 dan seterusnya 
untuk informasi turunan seperti daftar produk.
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Alhasil, audiens pun bisa menangkap inti informasi dengan lebih mudah dan 
cepat.

Tulis Artikel SEO-Friendly

Optimasi Gambar pada Artikel

https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-menulis-artikel//?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://www.niagahoster.co.id/blog/image-seo//?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
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SEO Website

SEO website merupakan upaya mengoptimasi website agar menyabet posisi 
teratas di hasil pencarian Google. Terutama landing page alias halaman dalam 
website yang dirancang untuk menghasilkan transaksi.

Dengan menerapkan SEO website, potensi traffic Anda akan lebih melimpah. 
Sehingga, kemungkinan untuk menjangkau target audiens pun meningkat.

Ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan supaya performa SEO web optimal:

Lakukan  
riset keyword

Sebarkan keyword ke posisi-
posisi yang tepat

Lengkapi seluruh metadata 
website hingga kontennya

Buat struktur website yang 
mengikuti kaidah SEO

Pilih focus keyword dan 
beberapa keyword turunan

Gunakan heading untuk 
menegaskan inti informasi

Perkuat authority website 
dengan link building

Pastikan website  
mobile-friendly
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Contoh website yang performa SEO-nya oke misalnya iPrice. Sebagai info, ini 
adalah situs pembanding harga produk dari berbagai e-commerce di Indonesia.

Agak lain dari kebanyakan website yang punya blog, situs iPrice mayoritas berisi 
katalog produk saja. Meski begitu, bukan berarti iPrice tidak bisa menerapkan 
kaidah SEO, ya. Mari kita lihat.

Salah satu keyword yang iPrice bidik yaitu ‘handphone & tablet.’ Oleh karena itu, 
iPrice memasang kata kunci tersebut pada judul halamannya dan juga URL web.
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Dan tak hanya fokus pada keyword, iPrice juga 
memelihara keseluruhan struktur website-nya. 
Sehingga meskipun gambarnya banyak, kecepatan 
loading web tetap oke baik lewat desktop ataupun 
mobile.
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Nah omong-omong tentang mobile, tampilan 
situs iPrice pun mobile-friendly. Semua fitur 
web bisa berfungsi dengan lancar saat diakses 
lewat handphone.
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Dengan mengoptimalkan SEO web, iPrice pun sukses menyabet ranking teratas di 
Google untuk banyak kata kunci. Bahkan tak sedikit di antaranya yang menduduki 
posisi pertama.

Dengan performa SEO yang hebat, sejak tahun 2015 hingga 2021, iPrice berhasil 
mengantongi sekitar 16,8 juta traffic.
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Hebatnya lagi, iPrice mengalami peningkatan traffic sejak konsisten menambah 
katalog produknya.

Belajar SEO Sekarang

Buat Struktur Website SEO-Friendly

https://www.niagahoster.co.id/blog/belajar-seo//?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://www.niagahoster.co.id/blog/struktur-website-seo//?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
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Yuk Dongkrak Bisnis Afiliasi dengan  
Program Afiliasi yang Tepat  

dan Promosi Efektif!

Affiliate marketing adalah cara berbisnis di mana Anda mendapat 
keuntungan setelah berhasil mempromosikan suatu produk. Entah 
itu menginstal software, menjual produk, atau transaksi lainnya.

Tidak hanya menguntungkan, memulai program afiliasi boleh 
dibilang lebih simple daripada model bisnis lainnya. Alasannya:

1. Produk sudah tersedia sehingga  
tak perlu merancang produk dari nol;

2. Minim modal;

3. Cara kerja sederhana;

4. Jam kerja fleksibel;

5. Bisa jadi passive income.

Meski begitu, tidak semua affiliate bisa sukses. Tanpa program 
afiliasi yang tepat dan promosi efektif, besar kemungkinan affiliate 
akan gagal.

Supaya hal tersebut tidak terjadi kepada Anda, mulailah dengan 
memilih program afiliasi yang sesuai minat Anda. Misalnya, 
Program Afiliasi Niagahoster.
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Program Afiliasi Niagahoster cocok bagi Anda yang:

Kalau semua kriteria di atas sesuai dengan diri Anda, itu artinya 
Afiliasi Niagahoster adalah pilihan yang tepat. Jadi, tunggu apa 
lagi? Yuk segera bergabung!

• Ingin memulai bisnis secara 
gratis dan tanpa syarat;

• Berminat mendapatkan 
komisi 70% dari setiap 
transaksi;

• Punya semangat belajar 
seputar dunia teknologi;

• Berharap bisa mencairkan 
komisi dengan mudah.

https://www.niagahoster.co.id/afiliasi?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
https://afiliasi.niagahoster.co.id/signup?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=affiliatemarketing
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