
FACEBOOK ADS 
UNTUK BISNIS 
ONLINE



Mengapa 
Menggunakan 
Facebook ?



1.82 miliar
orang pengguna aktif Facebook setiap harinya.

200 juta
bisnis menggunakan tools gratis Facebook 

untuk terhubung dengan pelanggan

2.74 miliar
orang pengguna aktif Facebook setiap bulannya.



“ Kembangkan Bisnis Anda dari 
Mana Saja dengan Facebook
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PILIH TUJUAN 
MARKETING ANDA



Bangun Brand 
Awareness
Bangun kesadaran tentang merek atau bisnis anda 
kepada sebanyak mungkin orang.
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Promosikan Aplikasi 
Anda
Beri tahu semua orang dan tingkatkan instalasi dan 
interaksi untuk aplikasi anda
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Tingkatkan 
Penjualan Online
Dorong penjualan anda di website ataupun langsung 
dari platform Facebook.
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Tingkatkan 
Penjualan Lokal
Datangkan pembeli ke toko fisik anda dengan 
strategi pemasaran online yang anda lakukan.
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Menciptakan 
Prospek
Dapatkan informasi dari pelanggan dengan sebuah 
formulir yang disesuaikan.
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Targetkan Ulang 
Pelanggan
Jangkau kembali orang-orang yang sudah pernah 
berinteraksi dengan bisnis anda.
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PERSIAPAN BERIKLAN 
DI FACEBOOK



Membuat Halaman 
Facebook
Buat halaman Facebook untuk bisnis anda 
dan lengkapi informasi halaman Facebook 
bisnis anda.



Membuat Akun 
Business Manager
Business manager berisi informasi terkait 
bisnis anda, dan aset-aset digital anda di 
platform Facebook.

https://business.facebook.com





Menyiapkan Metode 
Pembayaran 
Lakukan pengaturan pembayaran yang akan 
anda gunakan di akun Business Manager



Membuat Akun Iklan di 
Business Manager
Buat akun iklan dan hubungkan metode 
pembayaran yang anda gunakan.



MEMBUAT IKLAN 
DI FACEBOOK





TUJUAN 
KAMPANYE

Kesadaran

Membangun minat 
pada produk atau 
layanan anda. 
Meningkatkan brand 
awareness artinya 
memberi tahu 
kepada orang lain 
apa yang membuat 
bisnis anda bernilai.

Pertimbangan

Membuat orang 
memikirkan bisnis 
anda dan kemudian 
melakukan 
pencarian informasi 
lebih lanjut.

Konversi

Mendorong orang-
orang yang tertarik 
kepada bisnis anda 
untuk melakukan 
pembelian atas 
produk atau 
menggunakan 
layanan anda.
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“
Tentukan nama untuk kampanye 
Iklan Anda. 

Gunakan penamaan kampanye 
yang mudah untuk identifikasi.
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“
Gunakan pengujian A/B untuk 
kampanye anda bila diperlukan. 

Pengujian ini bertujuan untuk 
memahami strategi mana yang 
memberikan hasil terbaik.
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“
Tentukan nama untuk set iklan 
anda. Dan juga destinasi klik 
untuk iklan sesuai pilihan 
tersedia.
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“
Tentukan anggaran iklan anda.

Biaya iklan bisa anda tentukan 
dengan metode anggaran harian, 
atau anggaran sepanjang masa 
promosi.

27



“
Tentukan waktu penayangan 
iklan anda.

Tersedia jadwal tombol mulai dan 
selesai yang bisa anda gunakan.
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“
Tentukan target pemirsa anda.

Tersedia pilihan tangga mulai dan 
selesai yang bisa anda gunakan.
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“
Anda dapat menyimpan pemirsa 
anda, sehingga anda tidak perlu 
mengatur kriteria pemirsa anda 
lagi jika anda ingin 
menggunakannya di kampanye 
lain.

31





“
Tentukan penempatan 
penayangan iklan.

Facebook, Instagram, Messenger 
dan Audience Network
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“
Di sebelah kanan, anda akan 
dapat melihat berapa potensi 
jangkauan dan klik iklan yang 
akan anda dapatkan sesuai 
anggaran anda.
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“
Tentukan nama untuk iklan anda. 
Dan pilih halaman Facebook 
yang akan anda gunakan untuk 
beriklan.
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“
Upload materi iklan anda baik itu 
berupa gambar atau video. 
Kemudian tentukan format iklan 
yang ingin anda gunakan.
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“
Lengkapi iklan anda dengan 
judul, deskripsi dan link tujuan 
iklan. Anda bisa melihat preview 
iklan yang anda buat di samping 
sebelah kanan.
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“
Klik tombol “Terbitkan” berwarna 
hijau yang ada di sudut kanan 
bawah untuk memulai 
penayangan iklan anda.
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“
Setelah iklan anda berjalan, anda 
bisa melihat statistik penayangan 
iklan anda di bagian Pengelola 
Iklan.
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“
Anda bisa atur tampilan statistik 
iklan berdasarkan pilihan yang 
disediakan oleh Pengelola Iklan.

Seperti umur, jenis kelamin, 
lokasi, penempatan dan lainnya.
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Terima Kasih
0853-2663-2626 | @suryaerlangga.id | suryaerlangga.com
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