
 
 

PANDUAN CARA MENGGUNAKAN INSTACOMMENT 

A.PENJELASAN & PENGERTIAN INSTA COMMENT 

Sebelum menggunakan INSTA COMMENT terlebih dahulu kita harus mengetahui 

fungsi serta kegunaan INSTA COMMENT bagi anda. INSTA COMMENT merupakan 

sebuah aplikasi komentar instagram yang diciptakan untuk sebuah tujuan yaitu 

meningkatkan aktifitas komentar instagram sesuai dengan isi komentar yang sangat 

anda inginkan. 

Pernahkah anda melihat sebuah postingan photo seorang User dengan komentar yang 

sangat luar biasa banyaknya. Nah Komentar komentar tersebut dapat diciptakan 

dengan aplikasi INSTA COMMENT. Banyak sekali keuntungan yang anda dapatkan jika 

menggunakan aplikasi ini dibawah ini merupakan keuntungan jika anda menggunakan 

aplikasi INSTA COMMENT 

Keuntungan menggunakan aplikasi ini : 

 Menambah komentar foto instagram anda agar terlihat ramai atau meramaikan 

akun instagram anda agar terlihat Populer. 

 Cocok untuk onlineshop, untuk memberikan feedback/testimoni untuk 

merekomendasikan akun anda. Akun dengan feedback komentar yang baik pasti 

lebih dipercaya pembeli. 

 Komentar dari akun Real Human atau Aktif Indonesia,  

 Akun anda akan menjadi sangat popular dan memilikii citra yang baik dimata 

orang lain. 

 Komentar bisa di atur sesuai keinginan anda. 

 Cocok untuk meningkatkan popularity dan kredibilitas akun instagram Anda.  

 Meramaikan aktifitas komentar instagram. 

Untuk bisa menggunakan layanan ini anda harus daftar terlebih dahulu, cara 

daftar ada pada penjelasan dibawah ini.Jika anda mendaftarkan akun anda untuk 

layanan ini, maka anda hanya bisa menambah komentar di postingan anda 

sendiri, tidak bisa menambah komentar di postingan orang lain. 



 
 

B.CARA MENDAFTAR INSTA COMMENT 

 

Silahkan anda akses link berikut ini http://bit.ly/instacomment 

Maka otomatis link mengarahkan ke http://instaindo.com/komentar/ 

 

Klik tombol CARA DAFTAR seperti gambar diatas 

Atau anda bisa mengakses langsung dengan link: 

http://instaindo.com/komentar/daftar.php 

Silahkan baca peraturan yang ada didalamnya pelajari serta pahami 

setiap ketentuan dan aturannya  

 

 

http://bit.ly/instacomment


 
 

 

Catatan penting : 

 Jika anda mendaftarkan akun anda untuk layanan ini, maka anda hanya 

bisa menambah komentar di postingan anda sendiri, tidak bisa menambah 

komentar di postingan orang lain. 

 Jadi misalnya anda mendaftarkan untuk akun anda @imutcantik maka anda 

hanya bisa menambah komentar di postingan @imutcantik 

 Layanan ini menggunakan sistem point, dan tiap 1 point akan 

menghasilkan 1 komentar yang anda inginkan. 

 Jadi misalnya anda order 50 point berarti anda bisa mendapatkan 50 

komentar dengan 50 point tersebut. 

 Link foto dan kalimat komentar anda yang tentukan sendiri, jadi bebas 

menggunakan kalimat apapun untuk komentar di postingan anda. 

 Akun yang komentar adalah akun aktif, akun asli, akun indonesia. 

 

BERIKUT LIST HARGA / POINT 

 



 
 

UNTUK CARA DAFTAR INSTACOMMENT ANDA BISA MELAKUKANNYA 

DENGAN CARA BERIKUT INI : 

 

CARA DAFTAR 

 

Pendaftaran dilakukan via SMS  
 

Silahkan anda kirim SMS ke nomor  0823.1212.2323 dengan format sebagai 
berikut :  

 
Jika anda ingin membeli 100 point untuk akun anda maka formatnya seperti ini 

 
 Beli Point untuk "@username" 100 Point via "pembayaran"  

 
Contoh: 

 
  Beli Point untuk @jamalpinang 100 Point via Pulsa Telkomsel  

 
  Beli Point untuk @jamalpinang 100 Point via Bank BCA 

  
  Beli Point untuk @jamalpinang 100 Point via Paypal  

 

Keterangan : 
 
Beli Point : Merupakan Format SMS pembelian point INSTACOMMENT 
@username : Merupakan username akun instagram anda 
Via “pembayaran” : Metode transaksi pembayaran yang akan dilakukan. 
100 Point : jumlah komentar 1 point = 1 komentar 
 

Setelah melakukan proses SMS lakukan proses tansaksi sesuai arahan . 

Setelah transaksi lakukan proses konfirmasi 

Setelah proses konfirmasi selesai 100 point INSTACOMENT anda sudah aktif  

 kini anda dapat menggunakannya untuk berkomentar ke akun instagram anda. 

 

 

 



 
 

C.CARA BERKOMENTAR DENGAN APLIKASI INSTA COMMENT 

 

Silahkan anda akses link berikut ini http://bit.ly/instacomment 

Maka otomatis link mengarahkan ke http://instaindo.com/komentar/ 

BERIKUT TAMPILAN PORTAL UTAMA HALAMAN INSTA COMMENT

 

BERIKUT TAMPILAN PORTAL UTAMA HALAMAN INSTA COMMENT 

VERSI MOBILE 

 

 

 

 

http://bit.ly/instacomment


 
 

 

OKE KALI INI KITA AKAN MENCOBA BERKOMENTAR DENGAN 

MENGGUNAKAN APLIKASI INSTA COMMENT  

SILAHKAN ANDA LOGIN DENGAN AKUN INSTAGRAM ANDA YANG 

SUDAH ANDA DAFTARKAN DI INSTA COMMENT TADI. 

KEMUDIAN SILAHKAN BUKA SALAH SATU FOTO YANG INGIN ANDA 

COMMENT 

 

 

LIHAT PADA LINK BROWSER DIATAS 

https://www.instagram.com/p/BUOzvz1gtNR/?taken-by=sajianlucu 

HAPUS (?taken-by=sajianlucu) MENJADI : 

https://www.instagram.com/p/BUOzvz1gtNR/ 

https://www.instagram.com/p/BUOzvz1gtNR/?taken-by=sajianlucu
https://www.instagram.com/p/BUOzvz1gtNR/?taken-by=sajianlucu


 
 

OKE KEMUDIAN SILAHKAN ANDA COPY LINKNYA DAN PASTEKAN DIKOLOM 

URL PHOTO INSTA COMMENT TADI

 

OKE SETELAH ITU SILAHKAN MASUKAN KATA KATA  KOMENTAR ANDA 

   

ISI CAPTCHA DAN SETELAH ITU KLIK TOMBOL SUBMIT UNTUK MEMULAI  



 
 

OKE SEKARANG TINGGAL TUNGGU PROSES KOMENT MASUK KE PHOTO 

ANDA 

 

 

Oke jika sudah silahkan refresh halaman photo instagram anda :D

 

 

  



 
 

D.CARA BERKOMENTAR DENGAN APLIKASI INSTA COMMENT 

VERSI MOBILE 

Silahkan anda akses link berikut ini melalui browser HP 

http://bit.ly/instacomment 

Silahkan Buka photo yang ingin dikomen (bisa melalui browser bisa 

juga melalui aplikasi instagram) 

 

Oke sekarang buka photo yang ingin dikomen 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/instacomment


 
 

Klik tanda  option lalu pilih salin URL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buka kembali aplikasi INSTACOMMENT  

Setelah clipboard selesai disalin pastekan dikolom URL 

INSTACOMMENT 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Masukan kata kata komentar isi captcha dan klik submit tunggu 

proses koment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oke jika sukses maka akan seperti ini resultnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Oke sekarang Coba kita cek apakah photonya sudah berhasil dikoment 

 


