Modul Peningkatan
Kapasitas dan
Kemampuan
Digital
Bagi Perempuan
Pelaku Usaha
di Kabupaten Wonosobo

Kata Pengantar
Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan. Pembatasan sosial yang dilakukan dalam rangka
menekan laju penyebaran virus secara langsung berdampak terhadap sektor ekonomi. Terjadi peningkatan masyarakat
miskin sebanyak 2,7 juta jiwa akibat pandemi COVID-19 (BPS, 2021). Salah satu kelompok yang rentan terdampak
adalah perempuan, karena kebanyakan perempuan bekerja di sektor ekonomi informal yang terkena imbas langsung
dari pandemi COVID-19.
Perlu adanya usaha bersama dalam mendukung perempuan untuk dapat bangkit dalam keterpurukan ekonominya,
sekaligus menjadi upaya pemulihan ekonomi secara lebih luas. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pemanfaatan
teknologi digital dalam mengembangkan usaha. CIPS telah melakukan penelitian untuk menilai partisipasi perempuan
di dalam ekonomi digital. Sebagai tindak lanjut dari penelitian tersebut, Kota Kita memfasilitasi pelatihan peningkatan
kapasitas dan pemanfaatan teknologi digital bagi perempuan pelaku usaha di Kabupaten Wonosobo. Kami berharap,
melalui pelatihan ini, perempuan pelaku usaha dapat lebih berdaya dan mampu meningkatkan ekonomi mereka
terutama dengan memanfaatkan teknologi digital.
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Tentang CIPS
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) adalah lembaga kajian dan advokasi atau think tank yang independen,
non-proﬁt dan tidak berpihak kepada siapapun. Kehadiran CIPS bertujuan untuk mengadvokasi reformasi atau
perubahan kebijakan berdasarkan informasi konkret, pertimbangan analisis, serta penelitian terhadap kebijakan yang
terarah. Perspektif kebijakan kami didasarkan kepada kepercayaan bahwasannya hanya kebebasan sipil, politik, dan
ekonomi yang dapat membuat rakyat Indonesia mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.
CIPS mengadvokasikan rekomendasi kebijakan kepada para anggota parlemen, para pembuat kebijakan yang berada di
dalam lembaga legislatif dan juga eksekutif pemerintahan.
Visi Kami
Indonesia yang bebas dan sejahtera.
Misi Kami:
Meneliti, merekomendasikan dan mengadvokasikan kebijakan publik yang mendukung serta mengarahkan masyarakat
Indonesia menuju kehidupan yang damai dan sejahtera.
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Tentang Kota Kita
Kota Kita (KK) merupakan organisasi nirlaba berbasis di Kota Solo, Indonesia, yang memiliki fokus keahlian di bidang
perencanaan kota dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota. Kami menjembatani dialog antara pemerintah
dan konstituennya, dengan memfasilitasi partisipasi dan kolaborasi masyarakat, memberikan masukan kebijakan,
mendorong keterbukaan akses terhadap informasi, dan menyelenggarakan pendidikan kewargaan untuk
memberdayakan warga kota.
Visi Kami
Di Kota Kita, kami memiliki visi kota-kota yang dibangun dan didukung oleh warga yang berdaya — kota milik semua.
Misi Kami
-

Memfasilitasi warga untuk memahami dan membuat keputusan mengenai pembangunan di kota dengan
mendorong partisipasi dan aksi kolektif warga.
Memberdayakan berbagai lapisan masyarakat dengan mendorong pendekatan demokratis dan partisipatoris
dalam meningkatkan kualitas perkotaan.
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Tujuan
Penyusunan Modul
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), KOTA KITA,
dan narasumber pelatihan, menyusun secara bersama
modul pelatihan “Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan
Digital” sebagai upaya dalam mendorong peningkatan
kapasitas wirausaha perempuan. Setidaknya ada tiga
tujuan utama dari kegiatan ini yaitu
●
●
●

Membangun tata kelola usaha yang baik, sehat dan
berkelanjutan.
Mendorong pemanfaatan teknologi sebagai alat
dalam mengembangkan usaha.
Membangun sinergi dalam menopang usaha dari
lintas sektor baik pemerintah, swasta, maupun
komunitas.
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Daftar Isi

1. Perempuan dan
Kewirausahaan
● Tantangan dan Peluang
Wirausaha Perempuan di
Era Digital

2. Perencanaan Usaha &
Akses Pasar
● Modal, Teknologi dan Pasar
● Konsep Keuangan dan Akses
Modal

3. Pemasaran Digital &
Branding Produk
● Digital Marketing dan
Product Branding
● WA Business
● Marketplace
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Perempuan dan Kewirausahaan
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Perempuan dan kewirausahaan

Perempuan dan Kewirausahaan
Fakta tentang wirausaha perempuan
Mengapa Penting?
●
Perempuan memiliki peran strategis dalam meningkatkan
kualitas hidup keluarga dan membangun kewirausahaan
di Indonesia.
●
Data Kemenperin, pengusaha sektor IKM sebanyak 4,4
juta, 47,64% diantaranya merupakan pengusaha
perempuan.
●
60% usaha kecil dan mikro di Indonesia dimotori
perempuan yang paling bertahan dari krisis (ekonomi,
moneter, pandemi COVID-19, energi).
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Perempuan dan kewirausahaan

Perempuan dan Kewirausahaan
Fakta tentang wirausaha perempuan
Mengapa Penting?
●

●

●
●

Laporan Global Entrepreneurship Monitor (GEM) pada
2019 menunjukkan Perempuan wirausaha di Indonesia
lebih besar dibanding dengan wirausaha laki-laki.
Wirausaha perempuan sebanyak 14,1% dari total
penduduk dewasa perempuan. Sedangkan Wirausaha
laki-laki sebanyak 14% dari total penduduk dewasa
laki-laki.
Berpotensi menciptakan alternatif pendapatan bagi
keluarga.
Berperan sebagai manajer dalam mengelola ekonomi
keluarga.
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Perempuan dan kewirausahaan

Perempuan dan Kewirausahaan
Tumbuh seperti jamur meski di tengah pandemi
●
●
●
●
●
●

Dampak pandemi, lebih dari 29 juta orang kehilangan
pekerjaan (rilis resmi pemerintah).
Di tengah kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan,
banyak istri yang bangkit membantu ekonomi keluarga.
Tanpa bekal dan persiapan, mereka menjajal bisnis mulai
dari kuliner hingga fesyen.
Ada yang sudah berbasis potensi dan bakat yang dimiliki.
Ada yang berbasis kemendesakan karena kondisi
kebutuhan ekonomi keluarga.
Peran perempuan dalam perekonomian semakin hari
tumbuh semakin pesat terutama dalam skala industri
rumahan yang cenderung melibatkan anggota keluarga
dalam proses produksi maupun pemasaran.
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Perempuan dan kewirausahaan

Tantangan Wirausaha Perempuan
●

●

●

●

Konstruksi Sosial dan Budaya : anggapan peran
perempuan hanya sebatas di lingkup domestik yaitu
mengurus rumah dan keluarga, lebih banyak menghadapi
tekanan sosial.
Lemah dalam budaya pengelolaan pengetahuan : masih
lemah dalam mengidentiﬁkasi diri, jenis produk, faktor
kesuksesan, pembelajaran, peluang dan tantangan.
Banyak perempuan tidak memiliki bekal saat harus
berperan sebagai pencari nafkah, karena selama ini tidak
bekerja atau dikondisikan tidak bekerja.
Akses layanan permodalan (pinjaman) rendah : lebih
banyak menggunakan modal tabungan sendiri.
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Perempuan dan kewirausahaan

Kenali diri: Modal awal berwirausaha
Apa itu ‘pengenalan diri’?
• Pengenalan diri berguna untuk mengetahui dan memahami siapa diri kita sebenarnya
• Khusus bagi wirausaha, pengenalan diri adalah modal awal untuk mengenal lingkungan, mengenali peluang
bisnis dan mengerahkan sumber daya, meraih peluang, mengenali risiko dan mengidentiﬁkasi nilai tambah

Mengenal Diri

●

Mengenal ciri-ciri dasar ﬁsik

●

Kepribadian, watak,
temperamen

●

Mengenal bakat, potensi,
kompetensi

●

Mengenal kekuatan dan
kelemahan diri sendiri

Menerima Diri

Mengembangkan Diri

Pentingnya menerima diri
sendiri

●

Membangun mental yang sehat

●

Integrasi diri

●

Bahayanya menolak diri sendiri

●

Mandiri, kreatif dan inovatif

●

Menghargai diri sendiri

●

Motivasi

●

Menjadi diri sendiri

●
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Perempuan dan kewirausahaan

Kenali diri: Modal awal berwirausaha
Cara mengenali diri
●
●
●
●

Mengamati diri kita sendiri (melalui reﬂeksi pribadi, meninjau pengalaman-pengalaman masa lalu dan
sehari-hari, mengikuti tes kepribadian, tes bakat dan test lain tentang diri sendiri)
Melalui kacamata orang lain, khususnya orang-orang yang dekat dengan kita.
Melalui kebersamaan kita dengan orang lain.
Dengan membaca buku-buku pengenalan diri.

Sandy MacGregor, 1996, Peace of Mind)

Penilaian diri wirausaha
●
●
●

Sebagai langkah awal, wirausaha perlu mengenali perilaku, sikap dan sistem nilai yang membentuk
keseluruhan kepribadian.
Disamping kepribadian, kemampuan diri juga perlu dikenali.
Kemampuan ditentukan terutama oleh pengetahuan dan keterampilan.

14

Perempuan dan kewirausahaan

Keterampilan yang harus dimiliki seorang wirausaha
●
●
●
●
●

Mempunyai keterampilan konseptual dalam
mengatur strategi dan memperhitungkan risiko
Mempunyai keterampilan memimpin dan mengelola
Mempunyai keterampilan teknis bidang usaha
Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan
berinteraksi
Mempunyai keterampilan kreatif menciptakan nilai
tambah
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Perempuan dan kewirausahaan

Kekuatan Wirausaha Perempuan

Multitasking,
dapat mengerjakan
berbagai hal secara
bersamaan.

Manager yang
handal,
perempuan
mengelola ekonomi
rumah tangga.

Networking,
kemampuan
membangun
jaringan dan
menjaga hubungan
yang baik.

Negosiator
yang handal.

Telaten,
70% kesuksesan
berwirausaha
ditentukan oleh
kecerdasan emosi.

Memiliki rasa
sensitif dan
tanggungjawab
yang lebih
dibandingkan
laki-laki.

Kreatif,
perempuan banyak
kreatiﬁtas dalam
menyiasati
kehidupan.

Tidak mudah putus
asa
dan membantu
penghidupan
keluarga
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Perempuan dan kewirausahaan

Peluang Wirausaha Perempuan
●
●
●
●

Perempuan lebih ﬂeksibel menyeimbangkan kebutuhan
pendapatan dan tugas tradisional sebagai perempuan.
Perempuan memiliki kebutuhan dan keinginan yang
spesiﬁk.
Produk konsumtif terbesar adalah produk yang dipahami
oleh kaum perempuan.
Komunitas perempuan sebagai segmen pasar yang
spesiﬁk dan unik.
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Perempuan dan kewirausahaan

Strategi Membangun Wirausaha Perempuan
Mendorong komunitas perempuan agar memiliki kekuatan dan
sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga
mereka dalam bentuk kegiatan ekonomi (berbisnis) yang secara
perlahan akan berdampak kepada perubahan nilai-nilai sosial,
pendidikan, budaya dan politik.
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Perempuan dan kewirausahaan

Strategi Membangun Wirausaha Perempuan
Menyelenggarakan proses pemberdayaan yang lebih
menekankan pada cara berpikir mengoptimalkan
sumber daya dan proses bekerjasama dalam komunitas
perempuan sebagai aktor utamanya di dalam suatu
tahapan kegiatan sebagai berikut:

01

Fasilitasi memetakan potensi dan
peluang komunitas perempuan

02

Fasilitasi penguatan kelompok

03

Fasilitasi penguatan kapasitas
individu

04

Fasilitasi penguatan kolaborasi
atau kerjasama

05

Fasilitasi terhadap akses layanan
bisnis
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Latihan Mandiri

Strategi Mengukur
Kekuatan Diri
Sendiri
Analisa SWOT
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Analisa SWOT

Analisa SWOT
1.

Apa itu SWOT ?
●
●
●
●

2.
3.

Strength/Kekuatan
Weakness/Kelemahan
Opportunity/ Peluang
Threat/Ancaman

Faktor yang mempengaruhi dari
internal Pengusaha
Faktor yang mempengaruhi dari
eksternal Pengusaha tetapi
berpengaruh pada
berkembangnya usaha

SWOT merupakan satu alat untuk mengukur kemampuan diri kita dan lingkungan sekitar yang
mempengaruhi bisnis kita.
SWOT disarankan dilakukan terlebih dahulu sebelum menyusun rencana strategis yang akan
dijalan baik dalam memulai usaha maupun dalam pengembangan usaha.
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Analisa SWOT

5 hal yang perlu diperhatikan dalam analisa SWOT
1.
2.

3.
4.
5.

Hati-hati, jangan sampai salah dalam
menghubungkan faktor internal dan eksternal;
Jangan terpukau hanya pada faktor kekuatan saja,
sementara kelemahan yang sangat sensitif justru
dilupakan;
Jangan meremehkan faktor tantangan, betapapun
kecilnya dia;
Setiap Kelemahan yang ada, perlu dipikirkan upaya
pemecahan masalahnya;
Jangan meletakkan kereta di depan kuda, artinya
jangan bersikap “Kerjakan dulu, strategic
planning/Perencanaan usaha belakangan!”
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Analisa SWOT

“Mencari Cara”
Bagaimana strategi yang
akan dijalankan untuk
menutupi kelemahan yang
ada (dari negatif diubah
menjadi positif)

“Manfaatkan”

S (Strength)

W (Weakness)

Kekuatan

Kelemahan

Lakukan keputusan dengan
memanfaatkan kekuatan
yang ada, untuk meraih
peluang dan mengerjakannya
sebagai bisnis yang potensial.

“Kendalikan Ancaman”

O (Opportunity)

Peluang

T (Threat)

Ancaman / Faktor
Penghambat

Apakah dengan kekuatan
yang kita miliki bisa
meminimalisir ancaman
Jika situasi lingkungan
membuat pesimis, harus
diambil keputusan untuk
tidak kecewa dan merugi
lantaran kelemahan yang
tidak bisa diajak kompromi.
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Lembar latihan analisa SWOT

Kekuatan (Strength)

Peluang (Opportunity)

S W

O T

Kelemahan (Weakness)

Tantangan (Threat)
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Memahami Wirausaha
di Era Digital
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Memahami wirausaha di era digital

Tantangan dan peluang wirausaha perempuan
di era digital
Secara umum, era digital adalah suatu masa yang sudah mengalami
perkembangan dalam segala aspek kehidupan menjadi serba digital.
Perkembangan era digital juga terus berjalan tanpa bisa dihentikan.
Seiring dengan perubahan masyarakat dan perkembangan cara
hidup manusia.
Bisnis di era digital juga memiliki tantangan dan peluangnya sendiri.
Jika ingin bertahan dan berkembang, tidak cukup hanya melakukan
inovasi. Tapi juga perlu terus beradaptasi mengikuti perkembangan
teknologi dan keinginan konsumen.
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Memahami wirausaha di era digital

Tantangan wirausaha perempuan di era digital
Peran Ganda Sebagai Perempuan

Akses Modal

Pengetahuan Pengelolaan Usaha

Persaingan dengan Anak Muda

Literasi Digital
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Memahami wirausaha di era digital

Solusi bagi tantangan wirausaha perempuan
di era digital
Meningkatkan
Keaktifan
Belajar, mencari
informasi, terbuka
terhadap hal baru, mau
mengikuti perubahan

Sinergi
Sinergi antara komunitas,
dinas terkait (koperasi,
perdagangan, pertanian,
dll.), berjejaring dengan
anak muda
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Bersinergi dengan anak muda di era digital

Berjejaring dengan anak muda
Anak muda suka melakukan sesuatu sesuai dengan hobi dan minat mereka. Anak-anak muda juga lebih ﬂeksibel
dan suka eksplorasi. Bekerja bersama anak muda diperlukan kesiapan untuk menerima ide/gagasan yang baru
bahkan aneh sekalipun.
Di mana bisa mencari mereka?
Bisa kerjasama dengan komunitas, koperasi yang berisi anak-anak muda, kelompok-kelompok di desa seperti
Karang Taruna, hingga mahasiswa.
Buat wadah belajar dan tawarkan pengalaman baru. Sehingga bagi bisnis yang masih berkembang tidak
membutuhkan budget besar, lakukan kolaborasi yang saling menguntungkan.
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Bersinergi dengan anak muda di era digital

Kolaborasi dengan anak muda
Karena anak muda lebih mudah memahami dan menguasai teknologi, kolaborasi yang sering terjadi adalah
pengembangan dan aplikasi teknologi serta pembuatan konten di era digital. Sementara terkadang generasi yang
senior lebih memiliki pengalaman terkait dengan proses produksi.
Apa saja pekerjaan yang bisa dikolaborasikan dengan anak muda?
●
Konten foto, video, narasi untuk media sosial),
●
Mengelola media sosial (posting, menjawab komentar, melakukan live, dll),
●
Hal yang berhubungan dengan digital marketing.
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Bersinergi dengan anak muda di era digital

Anak muda dan komunitas
Anak muda suka membangun kelompok dan
komunitas sesuai dengan hobi atau passion
mereka.
Brand yang ditunjukkan di sebelah kanan ini
dibangun dengan adanya kolaborasi antara
anak muda dan para senior yang sama-sama
tergabung di dalam koperasi.
Anak muda membutuhkan wadah untuk belajar
dan berkarya. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh
mereka yang memiliki bisnis dan membutuhkan
SDM.
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Reﬂeksi
●

Apa yang sudah dijalani selama ini, kekurangan,
kelebihan, kesempatan yang bisa diraih,
tantangan, hambatan?

●

Apa yang bisa dilakukan kedepan dalam hal
peningkatan produk, keuangan, produksi,
pengelolaan sumber daya, dll.?

32

“

Menjadi wirausaha perempuan
tidak mudah, tetapi selalu ada
kesempatan untuk sukses
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2

Perencanaan Usaha &
Akses Pasar
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Modal, Teknologi, dan Pasar
Pada hakekatnya “penggalian sumber pendapatan” dalam
keluarga, adalah memanfaatkan segala sumber dan potensi yang
ada sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan
keluarga. Untuk itu, mengidentiﬁkasi dan merumuskan jenis-jenis
usaha yang dapat dilakukan dalam keluarga sangat penting. Sumber
dan potensi itu dapat berupa : sumber daya ﬁsik, material, barang,
tenaga, kemampuan, keterampilan, dan waktu.
Setelah mengetahui sumber daya dan potensi yang ada, selanjutnya
menentukan pilihan apa yang dapat dikembangkan dan dikelola
menjadi sebuah usaha.
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Membangun Usaha
Ekonomi Rumah Tangga

Merencanakan Usaha

Tatalaksana Usaha

Mengembangkan Usaha

Pentingnya Organisasi Perempuan
bagi Usaha Kecil
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Perencanaan usaha

Mengenal dan Memilih Jenis Usaha
Komoditas
Tujuan

Rencana
adalah uraian yang berisi segala hal yang akan
Produk atautujuan
Jasa yang
dibuat
dan ditawarkan
untuk mendapatkan pemasukan bisnis atau unit usaha
Penentuan
sangat
bermanfaat
untuk oleh penjual dikerjakan
serta langkah-langkah yang akan ditempuh
bersama.
menentukan rencana apa yang akan kita lakukan.
untuk mencapai sasaran tertentu. Dengan membuat
Perencanaan usaha dibuat untuk mempersiapkan
rencana berarti kita akan mengenal apa dan siapa
segala sesuatu, yang dimulai dari mencari data,
sebenarnya kita, baik yang menyangkut kecakapan,
menggali kemampuan diri, hingga menyusun rencana
kelebihan dan kekurangan kita.
untuk mencapai tujuan.

Komoditas
Produk atau Jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh penjual untuk mendapatkan pemasukan bisnis atau unit usaha
bersama.
37

Perencanaan usaha

Mengenal dan Memilih Jenis Usaha
Memilih jenis kegiatan usaha yang akan kita lakukan akan berpengaruh terhadap masa depan kita. Untuk itu,
setiap pemilihan jenis usaha menuntut kesungguhan dalam belajar, mengenali, mempelajari, dan mengusahakan
secara tepat dan sukses.
●

Toko kelontong/warung, pedagang kaki lima,
pedagang sayur keliling,

02

Usaha Produksi Bahan Jadi
atau Setengah Jadi

●

Konveksi, Olahan Makanan, Meubel, Elektronik,
dsb.

03

Usaha di Bidang Jasa

●

Service Elektronik, Salon, Bengkel, Jahit, dll.

04

Usaha di Bidang Pertanian

●

Beras, sayur, umbi-umbian, teh, kopi.

01

Usaha Eceran / Ritel
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Perencanaan usaha: Riset pasar

Pengamatan Pasar dan Perencanaan
Calon Konsumen
●
Target Pasar (Segmentasi secara Demograﬁs,
Geograﬁs, dsb)
●
Estimasi Permintaan dan Daya Beli (berdasarkan
sumber primer dan sekunder)

Ukuran dan Tren Pasar
●
Kalkulasi: Estimasi jumlah konsumen potensial
dan volume nilai rupiah potensial
●
Pertumbuhan potensial di masa mendatang

Analisa Lingkungan Bisnis
●
Supplier: Produk, reputasi dan sejarah, jangka waktu, lokasi, pengiriman, pembeli lainnya, supplier alternatif, dll.
●
Kompetitor: Harga, produk, jalur distribusi, promosi, target pasar, dll.
●
Faktor lain yang terkait dengan budaya, lingkungan sosial, pasar musiman, dll.
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Perencanaan usaha: Riset pasar

Harga

Lokasi

Pesaing

Usaha yang sudah
ada

Calon Pembeli

Bahan Baku

Kebutuhan
Masyarakat

Modal

Cara Memilih
Jenis Usaha
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Perencanaan usaha

Syarat Menjadi Pengusaha
Pengalaman,
keberanian, dan
kemampuan
berusaha

Dukungan
Keluarga
Modal Kerja

Kritik dan
pendapat orang
lain sebagai
upaya
memperbaiki
usaha

Memiliki pasar,
kemampuan
mencari peluang
pasar

Mempunyai
mental, ambisi
dan semangat
untuk mencapai
sukses
Mempunyai
kesenangan/
hobi terhadap
barang-barang
yang akan
dibuat
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Perencanaan usaha

Mengelola Usaha Kecil
Pengelolaan usaha, yang
selanjutnya disini disebut
manajemen usaha adalah cara
mengelola suatu usaha agar lebih
berkembang, menguntungkan, dan
berlanjut. Cara mengelola usaha
kecil berbeda dengan cara
mengelola usaha besar. Semakin
besar sebuah usaha semakin
komplek hal-hal (aspek) yang harus
dikelola.
Usaha rumah tangga yang hanya
dilakukan anggota keluarga cara
pengolahannya berbeda dengan
usaha kecil yang telah memiliki
beberapa orang tenaga kerja.

Secara umum hal-hal yang perlu dikelola secara baik agar
usaha dapat berkembang adalah :

4 Aspek

01

Produksi

02

Keuangan

03

Pemasaran

04

Tenaga Kerja
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Perencanaan usaha: Produksi

Produksi
Produk adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi baik itu berupa barang atau jasa
kemudian digunakan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.
Ada beberapa hal penting dalam proses produksi diantaranya adalah beberapa hal berikut,

Bahan Baku

●
●
●

Mudah didapat
Fluktuasi Harga
Masa Kadaluarsa
Bahan

Teknologi

●
●
●
●

Elektriﬁkasi
Formula Baku
Hygenitas
Penyusutan Alat

Packing

●
●
●

Merk, Bahan Baku,
Produk
Ijin-ijin (PIRT-Halal)
Bahan Kemasan,
(Plastik, Kertas,
Alumunium Foil,
bambu dll)

Tenaga Kerja

●
●
●
●

Pemilik Usaha
Anggota Rumah
Tangga yang Terlibat
Tenaga Luar yang
Dibayar Penuh
Tenaga Pemasaran
(reseller)
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Perencanaan usaha: Produksi

Perhatian Khusus dalam Produksi
●
●
●

●

Ada banyak kasus usaha menjadi berhenti oleh karena pelaku usaha tidak memahami dan terampil
melakukan perhitungan rugi dan laba.
Ini mengakibatkan ongkos produksi terlalu tinggi, distribusi tidak eﬁsien, dan harga jual menjadi mahal.
Perhitungan rugi laba harus selalu dilakukan baik saat memulai usaha, jika terjadi perubahan harga bahan
baku, kenaikan upah, kenaikan ongkos kirim, membuka pasar di wilayah baru, maupun saat akan
mengembangkan usaha dalam skala lebih besar.
Seringkali usaha yang berjalan normal sekalipun perlu dicek posisi rugi-laba nya agar kita tetap mengetahui
posisinya.
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Perencanaan usaha: Pemasaran

Strategi pemasaran 4P
(Product, Place, Price, dan Promotion)
Strategi Pemasaran 4P
Merupakan strategi pemasaran yang umum digunakan oleh pengusaha dengan memadukan 4 elemen pemasaran
(produk, tempat, harga dan promosi) dengan tujuan untuk memahami keinginan dan kepuasan konsumen
terhadap produk yang ditawarkan.
Kenapa Strategi 4 Penting?
Dengan memahami keterkaitan dari 4P (produk, tempat, harga dan promosi) ini, maka kita dapat melihat posisi
produk yang kita tawarkan terhadap pasar dan kompetitor. Strategi pemasaran 4P ini menjadi modal awal
sebelum mengambil langkah selanjutnya untuk meningkatkan penjualan produk.
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Perencanaan usaha: Pemasaran

Strategi pemasaran 4P
(Product, Price, Place, dan Promotion)
Keempat aspek ini adalah hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam menyusun strategi pemasaran:

Produk

Harga

Tempat

Promosi

Product

Price

Place

Promotion

Produk merupakan segala
sesuatu yang dapat
ditawarkan produsen ke
pasar (konsumen) sebagai
pemenuhan kebutuhan
atau keinginan pembeli.

Adalah nilai yang harus
dibayarkan oleh pembeli
untuk mendapatkan
produk.

Tempat berkaitan erat
dengan peran jalur
distribusi untuk
membawa produk dari
penjual ke pembeli (mis. di
mana produk dijual, dll.)

Kegiatan periklanan yang
dilakukan untuk
mengenalkan produk
kepada calon pembeli, dan
membuat daya pikat
orang untuk membeli.
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Perencanaan usaha: Pemasaran

Strategi pemasaran 4P
(Product, Price, Place, dan Promotion)
Keempat aspek ini adalah hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam menyusun strategi pemasaran:

Produk

Harga

Tempat

Promosi

Product

Price

Place

Promotion

● Bagaimana produk
dapat memenuhi
kebutuhan konsumen?
● Bagaimanakah
penampilan dan
pengemasan produk?
● Apa hal unik yang
membedakan produk
Anda dengan
kompetitor?

● Berapa harga yang
bersedia dibayarkan
oleh konsumen Anda?
● Bagaimana harga
produk Anda
mempengaruhi cara
pelanggan Anda
melihat brand Anda?

● Di mana Anda akan
menjual produk?
● Di mana tempat ideal
yang sering dilihat oleh
calon konsumen?
● Di mana Anda
mempromosikan
produk?

● Bagaimana pesan Anda
dapat menjangkau
audiens yang tepat?
● Jenis iklan mana yang
paling tepat untuk usaha
Anda?
● Indikator apa yang harus
Anda gunakan untuk
mengukur keberhasilan
promosi Anda?
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Pertumbuhan Usaha Kecil

Usaha kecil memiliki kelebihan dan
kekurangan, di antaranya adalah
sebagai berikut:

Kelebihan
●
●
●

Lebih mengenal
pelanggan
Lebih cepat
mengambil keputusan
Lebih cepat bertindak
karena diputuskan
sendiri

Kekurangan
●

●
●

Kurangnya
kemampuan melayani
masyarakat
Jarang memiliki
catatan keuangan
Sering tidak
memperhatikan
saingan dan pembeli
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Mengatasi Kekurangan Usaha Kecil

01

Lebih Terbuka

02

Aneka Jenis Barang/Jasa

03

Pencatatan Keuangan

04

Pencatatan Barang
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Pengusaha Lebih Terbuka
Usaha kecil biasanya melibatkan seluruh anggota keluarga. Pemilik tidak perlu memberi upah. Pembagian tugas
tidak ada. Situasi semacam ini salah, usaha kecil tetap harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:
●

●

●

●

Tujuan
Semua orang yang terlibat harus mengetahui tujuan
usaha.
Pembagian tugas
Harus dibedakan pekerjaan usaha dengan pekerjaan
rumah tangga.
Pendelegasian wewenang
Setiap anggota keluarga yang terlibat harus diberi tugas
tertentu sehingga memiliki tanggung jawab yang jelas.
Pengendalian
Usaha yang sedang dijalankan harus dianggap milik
bersama agar usaha itu dikelola dengan hati-hati,
semua pekerjaan harus dikerjakan sebaik mungkin.

●
●
●
●

Sederhana
Gunakan prinsip lebih mengutamakan pelayanan.
Koordinasi
Semua pekerjaan harus dikoordinasikan.
Peraturan
Harus ada peraturan yang diterapkan di usaha itu.
Prinsip karyawan
Usaha kecil dijalankan oleh anggota keluarga.
Walaupun begitu jam kerja mereka perlu diatur.
Merekapun harus diberi upah, sama seperti pekerja
yang bukan anggota keluarga.
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Aneka Jenis Barang dan Jasa
Karena usaha kecil memiliki modal yang tidak besar, maka jangan
memilih mata pencaharian yang hanya menjual satu jenis produk / jasa
saja. Hal ini akan berujung mempersempit kemungkinan calon pembeli
kita.
Lebih baik menjual/membuat sedikit, banyak yang tahu, daripada
hanya menjual/membuat satu produk tetapi susah dijual.
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Mengembangkan Usaha

Membuat Produk Baru
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modal terbatas
Dikelola sendiri
Dibantu keluarga
Peralatan Terbatas
Penjualan terbatas
Pembukuan
sederhana

Rintisan Usaha

2.

Perluasan Pasar

3.

4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cari Pasar Lain yang mudah dijangkau
(awalan)
Teknik penyimpanan bahan baku
Resiko Kadaluarsa
Penambahan Tenaga Kerja / reseller
Kebutuhan Modal (Forecasting)
Strategi Potongan Harga
Sistem Distribusi
Teknologi produksi skala besar

5.

Produk sebaiknya
yang mendukung
produk yang sudah
ada.
Perhitungkan
kemampuan
manajemen internal.
Lokasi pasar
sebaiknya sama
dengan produk lama.
Perhitungkan lokasi
usaha, investasi
modal, investasi alat
dan tambahan tenaga
kerja
Bicarakan rencana
produk baru dengan
relasi kita
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Konsep Keuangan dan Akses Modal
Masalah keuangan sangat penting dalam menjalankan usaha Anda.
Kendalikan jumlah uang anda. Jangan sampai kurang atau berlebih.
Karenanya, buatlah sistem administrasi dan pembukuan sebaik
mungkin.
Pengusaha kecil biasanya lemah dalam mengelola keuangan. Beberapa
kelemahan itu, antara lain:
●
Tidak mempunyai perencanaan keuangan per tahun, per bulan,
atau per minggu
●
Sistem pembukuannya tidak rapi
●
Tidak tahu cara memanfaatkan laporan keuangan
●
Tidak ada perbedaan antara harta pribadi dan harta perusahaan.
●
Anggota keluarga yang terlibat tidak diberi upah.
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Sistem Pembukuan

Catatan Keuangan

4 Langkah

Sistem pembukuan perlu dibuat, gunanya
untuk mengetahui keadaan keuangan
perusahaan. Keadaan keuangan perusahaan
meliputi:

Catatan ini juga dipakai untuk mengontrol
penyimpangan. Data yang dicatat tergantung
jenis usaha. Ada empat langkah yang perlu
dilakukan untuk membuat sistem
pembukuan.

●
●
●
●

Biaya
Laba rugi
Pajak yang harus dibayar.
Pendapatan.

●
●
●
●

Membuat daftar inventaris
Membuat neraca
Membuat buku harian
Membuat laporan rugi laba.
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6 Langkah Pengelolaan Keuangan
Kelemahan-kelemahan dalam
mengelola usaha berpotensi
menggagalkan usaha. Padahal, itu bisa
diatasi dengan sistem administrasi dan
pembukuan yang rapi.
Terlebih, pencatatan keuangan yang
rapi juga dapat memudahkan pelaku
usaha untuk mengajukan pinjaman ke
bank atau lembaga keuangan lainnya.
Ada enam langkah yang bisa dilakukan
agar keuangan dapat dikelola dengan
baik →

01

Catat semua uang masuk
dan keluar

02

Periksa setiap bukti
pembayaran

03

Pisahkan harta pribadi
dengan harta perusahaan

04

Anggota keluarga yang
terlibat tetap diberi upah

05

Buatlah anggaran keuangan

06

Mengurangi pemborosan
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Membuat Sistem Administrasi
Usaha kecil harus mempunyai sistem administrasi. Jika tidak, maka kelancaran usaha akan terganggu. Administrasi
mencatat hal-hal penting untuk mengelola usaha. Catatan-catatan yang diperlukan ialah:
●

●

●

●

Catatan Perjanjian Dagang, semua janji harus dicatat
yang berisi:
- Dengan siapa berjanji
- Kapan waktu perjanjian itu
- Untuk apa janji itu dibuat
Catatan Pemasaran
- Nama-nama agen penjual
- Jadwal pengiriman barang
Catatan Pesanan dan Pengiriman
- Nama dan alamat pemesanan
- Jumlah pesanan
Catatan Gudang
- Jenis dan nama barang di gudang
- Jumlahnya setiap bulan
- Arus keluar masuk barang ke gudang

●

Catatan Persediaan
Berisi jumlah bahan baku yang masih dimiliki. Catatan
ini juga dapat mencegah rusaknya barang karena terlalu
lama terpendam di gudang.

●

Catatan Pemasaran
Masalah yang berhubungan dengan proses produksi

●

Catatan Kepegawaian
Nama dan data karyawan, seperti upahnya, prestasi
kerja, dan jumlahnya.

●

Catatan surat menyurat
Berisi semua surat keluar masuk, diantaranya nomor
surat, sifat surat, tanggal proses dan isi surat.
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Membuat Anggaran Usaha
Anggaran (rencana pembelanjaan uang) bisa
sesuai dengan pengeluaran biaya sesungguhnya.
Bisa juga anggaran itu lebih, atau malah kurang.
Kalau anggarannya kurang, kekurangan
tersebut dianggap kerugian. Kalau anggarannya
berlebih, kelebihannya bisa dianggap
keuntungan. Penyusunan anggaran sangat
dianjurkan untuk usaha industri, seperti industri
rumah tangga.
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Contoh Cara Membuat Anggaran Usaha
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Memisahkan Keuangan
Dengan memisahkan keuangan
pribadi dan usaha, maka anda akan
lebih mudah mengelolanya. Hal ini
karena keuangan usaha dapat
mempengaruhi pengambilan
keputusan dan mengevaluasi kinerja.
Arus kas yang tercampur antara
keuangan pribadi dan usaha dapat
menyulitkan anda dalam menentukan
biaya operasional usaha. Dengan
keuangan usaha yang terpisah anda
akan tahu apakah modal anda
bertambah atau berkurang, dan
bagaimana graﬁk perkembangan
usaha.

Keuangan Pribadi
●
●
●
●
●

Biaya konsumsi
Biaya pendidikan
Biaya sosial
Biaya hiburan
Tabungan

Keuangan Usaha
●
●
●
●
●

Gaji diri sendiri
Gaji pekerja
Modal
Keuntungan
Biaya sewa
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Pentingnya Pengelolaan Keuangan
Mewujudkan
Tujuan Hidup
03

Lakukan perhitungan serealistis mungkin dengan
melibatkan seluruh risiko dan rencana usaha.
Tanamkan motivasi pada diri kita sendiri bahwa
semakin cepat hutang terlunasi, semakin cepat pula
usaha kita akan terbebas dari beban ﬁnansial.

Membiasakan
Hidup teratur
Jika dapat mengelola keuangan dengan
baik, hidup kita akan lebih tertib dan
teratur. Segala hal yang kita inginkan,
termasuk kebutuhan diri sendiri dan
keluarga selalu terencana dengan detail.

01

02

Mandiri Secara
Finansial
Setiap orang pasti memiliki tujuan di hidupnya.
Seperti membeli kendaraan, membeli rumah,
menikah dan lain-lain. Dengan perencanaan
keuangan yang tepat seperti perencanaan,
penghematan dan menabung tentunya akan
membantu mewujudkan tujuan tersebut
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Cara Praktis Mengelola Keuangan
Menghitung kebutuhan
sehari-hari
Diskusikan kebutuhan keluarga
dengan pasangan dan anak-anak.
Berbagi peran untuk setiap pos
kebutuhan dan targetkan darimana
asal pendapatan. Kolom dibedakan
menjadi kolom perkiraan dan
realisasi, hal ini akan memudahkan
berapa jumlah yang tepat untuk
setiap pos, apakah ada yang harus
dikurangi, atau adakah pos yang
perlu ditambahkan.

Mencatat arus kas
usaha
Catat semua pemasukan dan
pengeluaran yang berhubungan
dengan usaha. Tanggal dimulai pada
akhir bulan, dimana saat itu kita
memberikan modal kepada usaha
untuk bulan berikutnya. Beri nama
untuk setiap data, misalnya biaya
transportasi, komunikasi,
operasional. Ketika semua dicatat
maka pelaku usaha dapat dengan
mudah menganalisa kesehatan
usaha. Kuncinya adalah pencatatan
dan lakukan secara konsisten.

Menggaji diri sendiri
Contoh, asumsikan gaji untuk diri
sendiri (contoh: Rp. 30.000/ hari)
dan dengan jumlah ini langsung
alokasikan untuk menabung,
(misalnya Rp. 5.000). Jumlah gaji
untuk diri sendiri disesuaikan
dengan kemampuan usaha. Dengan
cara ini akan mempermudah
pengembangan usaha dan tetap
aman berusaha karena memiliki
dompet usaha tersendiri yang tidak
mengganggu keuangan pribadi.
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Arus Kas
Pemasukan dan pengeluaran uang
tunai setiap hari disebut arus kas.
Perputaran uang dalam usaha
dipengaruhi banyaknya pembeli dan
penjual yang terlibat. Semakin
banyak pembeli, semakin banyak
uang masuk. Akibatnya, semakin
banyak barang yang dibeli.
Anggaran arus kas harus dibuat.
Gunanya untuk menyediakan uang
tunai pada waktunya.
Contoh:
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Tips Mengatur Keuangan

Membuat
Rencana
●
●
●

Pisahkan keuangan
Membatasi pengeluaran
Membuat laporan keuangan
dan analisa penggunaan
keuangan

Cerdas
Keuangan
●
●

●

Belajar literasi keuangan
secara mandiri
Menggunakan dompet
digital untuk
mempermudah transaksi
Menggunakan aplikasi
digital manajemen
keuangan

Menabung
●

●
●

Hindari hutang melilit atau
pilih metode pembiayaan
yang ringan
Investasi untuk
pengembangan usaha
Dana siaga untuk pribadi
dan usaha
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3

Pemasaran Digital dan
Branding Produk

65

Branding produk

66

Cara mengembangkan citra produk di mata customer

Branding:
Cara Mengembangkan Produk & Image Produk

01

Tantangan I

Membuat dan Membangun Brand

02

Tantangan II

Terus Berinovasi Mengembangkan Produk
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Cara mengembangkan citra produk di mata customer

Apa itu brand(ing)?

adalah cara pelanggan Anda memandang usaha Anda
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Cara mengembangkan citra produk di mata customer

Apa bedanya brand dan branding?

Brand (Merek)

Branding

Adalah nama, tanda, istilah, simbol, desain,
kata, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang
ditujukan untuk mengidentiﬁkasi dan
membedakan antara produk dan jasa yang
satu dengan yang lain.

Berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan
oleh sebuah perusahaan dengan tujuan untuk
membangun dan membesarkan sebuah brand
atau merek.
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Cara mengembangkan citra produk di mata customer

Kenapa branding itu penting?
Branding sangat penting bagi suatu bisnis karena memiliki dampak yang besar untuk perusahaan Anda.
Membangun kesadaran merek dapat mengubah cara orang memandang produk Anda.
Brand bisa dibilang jadi penentu kelas sebuah produk di pasaran.

Muslimah

Sporty

Sultan
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Kalau kita membayangkan brand,
yang kita bayangkan adalah brand
itu harus terkenal di mana-mana,
padahal nggak perlu.
Brand bagus itu cukup dikenal di
kalangannya atau target market
yang dibangun.
@vektorkades
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Elemen branding yang perlu dipersiapkan UMKM

Elemen-elemen Branding
yang Perlu Dipersiapkan
Merek

Logo

Deskripsi

Tagline

Warna Khas

Kemasan
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Elemen branding yang perlu dipersiapkan UMKM: Merek

Merek
Merek dapat diartikan sebagai sebuah
nama yang mewakili produk secara
keseluruhan. Baik produk itu sendiri, jasa
yang diberikan produk tersebut,
perusahaan yang memproduksi, dan
hal-hal terkait lainnya.
Semua itu merupakan suatu kesatuan
yang diwakili oleh sebuah simbol yang
bernama merek.
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Elemen branding yang perlu dipersiapkan UMKM: Merek

Merek Menjadi Indikator Nilai (Value Indicator)
Merek yang melabeli sebuah
produk dan sebagai wakil dari
sesuatu yang dipasarkan menjadi
penanda bagi sebuah produk
sekaligus pembeda dengan
produk-produk lainnya.
Brand sendiri berfungsi sebagai
value indicator yaitu
menggambarkan seberapa kokoh
value atau nilai yang ditawarkan
kepada pelanggan. Jadi, merek dan
brand menggambarkan nilai yang
ditawarkan dan mempunyai
peranan penting bagi konsumen
dalam menetapkan pilihannya.

Oleh karena itu, persaingan secara branding saat ini begitu dominan.
Merek dianggap sebagai aset perusahaan yang paling berharga.
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Elemen branding yang perlu dipersiapkan UMKM: Logo

Logo Menjadi Ujung Tombak
Apa itu logo?
Selain nama brand atau merek,
logo adalah hal yang pertama bisa
orang lihat dari sebuah bisnis.
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Elemen branding yang perlu dipersiapkan UMKM: Tagline

Tagline
Apa itu tagline?
Selain nama brand atau merek,
logo adalah hal yang pertama
bisa orang lihat dari sebuah
bisnis.
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Elemen branding yang perlu dipersiapkan UMKM: Deskripsi

Pastikan Anda Bisa Mendeskripsikan Bisnis dan
Produk Anda dengan Baik
Sesuaikan Bahasa

Tunjukkan Kelebihan

Pahami target pasar Anda dan
sesuaikan bahasa yang Anda gunakan
dalam membuat deskripsi.

Sebutkan alasan mengapa
pembeli harus memilih brand
Anda dibandingkan lainnya.

Sisipkan Kata Kunci

Tambahkan Kata-kata Sensorik

Dengan mencantumkan kata kunci, maka
deskripsi produk Anda akan mendukung
SEO yang sangat berguna untuk bisa
meningkatkan visibilitas.

Contohnya ketika menjual camilan sehat
maka cobalah sisipkan kata seperti
lembut, crunchy atau kriuk, garing, dan
sebagainya.
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Elemen branding yang perlu dipersiapkan UMKM: Warna khas

Tentukan Identitas Warna Brand Anda
Ketika brand bisnis sudah memiliki karakter yang kuat
pada warnanya, maka konsumen akan dapat dengan
mudah untuk mengenali brand bisnis tersebut, meski
dengan menutup nama brand-nya.
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Elemen branding yang perlu dipersiapkan UMKM: Kemasan produk

Makin Beda, Makin Mudah Diingat
Semakin baik tampilan merek dan kemasan Anda,
semakin besar juga kesempatan Anda untuk menarik
perhatian pelanggan.
Tip: Untuk mengecek apakah branding atau kemasan
Anda sudah baik dan menarik, Anda bisa melakukan
survei simpel atau menanyakan pendapat objektif dari
pelanggan atau orang-orang di sekitar yang
menggunakan produk Anda.
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Elemen branding yang perlu dipersiapkan UMKM: Kemasan produk

Makin Beda, Makin Mudah Diingat
Produk yang dikemas dengan baik akan lebih menarik perhatian calon pelanggan.
Tip: Untuk menghindari bias dari diri sendiri, Anda bisa menanyakan pendapat objektif dari pelanggan atau
orang-orang di sekitar yang menggunakan produk Anda.

Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah
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Elemen branding yang perlu dipersiapkan UMKM: Kemasan produk

Apa yang Dimaksud dengan Kemasan
Gabungan dari sains, seni dan teknologi untuk melindungi produk
yang dikemas terhadap pengaruh lingkungan yang “merusak”.
Kombinasi dari elemen bahan baku, mesin dan manusia untuk
menjaga antara produk dan pengaruh lingkungan luar yang
ekstrim agar isi kemasan tersebut dapat bertahan.
Jika tidak ada produk yang harus dipindah tempatkan atau
berubah dengan waktu maka tidak dibutuhkan kemasan.
Kemasanlah yang memungkinkan barang-barang yang diproduksi
dapat dikirimkan kepada masyarakat secara aman dan ekonomis.
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Elemen branding yang perlu dipersiapkan UMKM: Kemasan produk

The Silent Salesman (Penjual yang diam-diam)
Kemasan merupakan titik kontak (contact point)
pertama antara pembeli dan produk.
Setiap produk memiliki waktu kurang lebih
SETENGAH DETIK ATAU KURANG untuk dapat
dikenali konsumen.
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Elemen branding yang perlu dipersiapkan UMKM: Kemasan produk

Prinsip Desain Kemasan
Otak menyukai kesederhanaan. Hindari desain yang
ruwet, buat desain yang mudah dicerna.
Otak cenderung emosional. Buat desain yang
berpengaruh pada psikologis sesuai dampak yang
diinginkan.
Otak sulit berubah: perlu kecepatan dalam menarik
perhatian, menanamkan ingatan. Hadirkan
kesinambungan desain dalam suatu merek (focus).
Otak butuh penyegaran: desain yang sudah
kadaluarsa harus diubah, tetapi jangan terlalu sering.
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Elemen branding yang perlu dipersiapkan UMKM: Kemasan produk

Platform untuk Mendesain Kemasan
Canva menjadi aplikasi desain graﬁs online gratis, yang cukup terkenal saat
ini. Canva bisa memudahkan kita dalam membuat banner website, konten
media sosial, poster, kartu nama, ﬂyer, bahkan hingga cover buku, dan masih
banyak lagi. Yang paling menarik canva dapat digunakan secara gratis!

Moselo adalah aplikasi marketplace di mana pengguna bisa menemukan
produk kreatif, buatan tangan (handmade), dan dipersonalisasi sesuai
kebutuhan pengguna. Pengguna dapat menggunakan produk tersebut
untuk dijadikan hadiah unik bagi orang terdekat.

Sribu adalah website untuk pesan desain online, mulai dari desain logo,
website, kemasan dan lainnya. Sribu telah membantu kebutuhan desain
lebih dari 14,100+ klien dari seluruh dunia.
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Tips untuk menjangkau
konsumen generasi muda
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Tips untuk menjangkau konsumen generasi muda

Mengapa harus menarik konsumen generasi muda?
Bisnis era digital membutuhkan
riset yang terus menerus untuk
memahami kebutuhan dan
keinginan konsumen. Terutama
anak-anak muda/milenial yang
saat ini menjadi populasi
terbanyak di Indonesia. Dari
generasi milenial hingga post
generasi Z adalah calon konsumen
yang perlu dimengerti.
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Bagaimana cara menarik konsumen generasi muda
di era digital?

01

Gunakan merek yang
menarik

02

Bangun merek yang tulus
dan memiliki pesan

03

Kenali idola mereka

04

Manfaatkan media sosial

05

Melihat trend untuk
merespon pasar
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Bangun merek yang menarik, tulus dan
memiliki pesan
Anak muda suka merek yang
menarik secara visual, memiliki
nilai lebih dari sebatas produk
yang ditawarkan, misal melalui
narasi “dengan membeli produk
ikut andil dalam menjaga alam”.
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Kenali idola mereka
Dari idola yang sedang trending, hal
ini bisa dimanfaatkan untuk
menaikkan merek kita. Misalnya,
pada pertengahan 2020,
McDonald’s berkolaborasi dengan
BTS yang sedang naik daun untuk
mengeluarkan series BTS Meal.
Tidak kalah menarik, salah satu
UMKM di Wonosobo
memanfaatkan momentum itu
untuk juga membuat produk yang
bertema BTS.
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Manfaatkan media sosial
●

Membuat konten yang menarik
Konten atau informasi yang dikemas dengan baik dan sesuai dengan target pasar menjadi ujung tombak dari
hubungan antara produk ke konsumen.

●

Membangun jaringan
Melalui sosial media jaringan kita menjadi tidak terbatas, kita bisa mengenal dan berkomunikasi dengan orang
dari berbagai tempat, kota, provinsi, bahkan negara lain dalam waktu yang bersamaan.

●

Memperluas pasar
Bertambahnya jaringan berarti juga bertambah kesempatan untuk memperluas pasar atau area penjualan, tentu
harus dilihat dengan kemampuan distribusi dan aspek lain.

●

Mendapatkan kritik dan saran
Peran kritik dan saran sangat penting demi kemajuan produk kita, dari sini juga konsumen dapat lebih percaya
dan memiliki ikatan dengan kita.

●

Mempermudah transaksi
Sosial media memungkinkan kita dapat dengan mudah ditemukan dan melakukan transaksi secara langsung
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Media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia
Dengan berbagai macam platform media sosial yang tersedia, pilih salah satu yang paling sesuai dengan usaha Anda.

93.8%

●

Youtube

●
●
●

107 juta pengguna
45,9% Perempuan
54,1% Laki-laki

87,7%

●

WhatsApp

●
●

68,8 juta pengguna
83% dari pengguna internet

86,6%

●

Instagram

●
●
●

85 juta pengguna
52,4% Perempuan
47,6% Laki-laki

Facebook

●
●
●

140 juta pengguna
43,9% Perempuan
56,1% Laki-laki

85,5%

●

Sumber : Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2021
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Melihat trend untuk merespon pasar
Kita harus mau mengikuti apa yang sedang viral atau
banyak diperbincangkan saat ini. Selain itu juga
banyak melihat aktivitas anak-anak muda sesuai
dengan jenis produk yang dibuat.
Misalnya produk teh, sering-seringlah melihat
bagaimana konten yang dibuat kompetitor, apa yang
sedang dilakukan komunitas pecinta teh, konten apa
yang sedang hits. Produk lain juga sama, cari tahu
apa yang sedang hits tentang produk tersebut.
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Tugas
Membuat draft identitas
brand berupa
deskripsi bisnis, tagline,
dan warna khas

1.

Sebutkan nama merk

2.

Sebutkan tagline

3.

Jelaskan deskripsi bisnis

4.

Tunjukan warna khas
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Digital marketing /
pemasaran digital
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Mengapa digital marketing penting?
●

Jumlah penduduk Indonesia: 274,9 juta

●

Pengguna telepon genggam:
345,3 juta (125,6% dari jumlah populasi di Indonesia)

●

Pengguna internet:
202,6 juta (73,7% dari jumlah populasi di Indonesia)

●

Pengguna aktif media sosial:
170 juta (61,8% dari jumlah populasi di Indonesia)

Melalui data di atas, kita dapat melihat bahwa orang Indonesia sangat aktif
di Internet. Anda dapat memaksimalkan ini dan menggunakan tools digital
untuk menjangkau lebih banyak calon pelanggan.
Sumber : Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2021
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Digital marketing tools yang dapat digunakan:

Instagram Bisnis

Facebook Marketplace

Kelola proﬁl dan konten
Instagram kita untuk
menambah engagement dan
followers dan juga
menjangkau customer

Optimalisasi listing produk
di Facebook Marketplace
untuk menjangkau customer
lokal

Riset Keywords

Riset kata kunci terkait
produk/jasa yang kita
tawarkan beserta target
kota yang potensial
(Berguna bagi yang memiliki
website/landing page)
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Instagram Bisnis
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Instagram Bisnis

Tips bisnis online di Instagram
Akun khusus brand
Buatlah akun khusus yang
didedikasikan untuk usaha Anda,
karena berjualan di akun pribadi
Anda akan sangat tidak eﬁsien.

Konsisten melakukan update

Cari followers

Anda harus konsisten
mengunggah foto, video, atau
story di akun usaha tersebut. Tidak
harus konten yang diedit dengan
apik, yang penting ada update
mengenai usaha Anda.

Carilah followers secara organik
(tanpa beli). Hal ini bisa dilakukan
dengan cara menuliskan nama
akun di kemasan produk, bekerja
sama dengan komunitas lokal,
atau meminta orang terdekat
untuk mempromosikan.

Misal:
- Video pembuatan produk
- Foto simpel produk
- Info tentang manfaat produk

Cara berbayar: pasang iklan di
Instagram ads, endorse lewat akun
yang memiliki banyak followers
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Cara melihat ‘Insights’ akun Instagram

Insights dari proﬁl Instagram Anda
Kunjungi proﬁl Instagram dan klik opsi ‘Insights’

Insights dari postingan Instagram Anda
Buka postingan Instagram dan klik opsi ‘View Insights’
atau ‘Lihat Insights’
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Memahami ‘Insights’ Instagram
Apa saja data penting yang tersaji dalam insights postingan?
Berikut 10 data penting tersebut, di antaranya:
1. Likes
2. Comments
3. Repost
4. Saved
5. Proﬁle visits
6. Reach
7. Website clicks
8. Emails
9. Follows
10. Impressions
Apa maksudnya? Apa deﬁnisi masing-masing?

100
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Kamus istilah ‘Insights’
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Instagram Bisnis

Apa itu impressions?
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Instagram Bisnis

Bagaimana cara menaikkan engagement?
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Instagram Bisnis

Membuat konten Instagram
yang menarik
Mari membuat konten yang simpel dan praktis untuk promosi
sehari-hari di media sosial! Satu hal penting yang harus
diperhatikan dalam postingan adalah: caption atau teks yang
menyertai postingan.
Meski foto atau video simpel dan tidak diedit dengan apik, Anda
dapat memainkan caption agar menarik untuk followers yang
merupakan calon pelanggan Anda.
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Instagram Bisnis

Membuat konten Instagram yang menarik
Menyertakan ajakan / call to action

Memancing percakapan
dan engagement
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Instagram Bisnis

Membuat konten Instagram yang menarik
Membuat cerita/narasi

Gunakan hashtag atau tagar agar orang mudah
menemukan konten Anda
Tip: Lakukan riset hashtag untuk menemukan hashtag yang relevan dan tepat
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Facebook Marketplace
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Facebook Marketplace

Cara memasukkan produk ke Facebook Marketplace
1. Masuk ke Facebook, pilih
menu Marketplace > Jual Barang
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Facebook Marketplace

Cara memasukkan produk ke Facebook Marketplace
2. Pilih jenis produk yang ingin
kita jual
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Facebook Marketplace

Cara memasukkan produk ke Facebook Marketplace
3. Lengkapi informasi produk
yang akan dijual
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Facebook Marketplace

Cara memasukkan produk ke Facebook Marketplace
4. Tentukan di platform mana
saja produk akan di-posting
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Facebook Marketplace

Cara memasukkan produk ke Facebook Marketplace
5. Kemudian, produk akan
ditinjau oleh Facebook terlebih
dahulu
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Facebook Marketplace

Cara memasukkan produk ke Facebook Marketplace
6. Untuk memperluas jangkauan
promosi Anda, jangan lupa untuk
promosikan juga di grup yang
Anda ikuti
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Facebook Marketplace

Cara memasukkan produk ke Facebook Marketplace
7. Jika ada budget untuk
beriklan, promosikan melalui
Facebook Ads
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Riset Keywords
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Riset keywords

Keyword research (Riset kata kunci)
Keyword research adalah suatu riset yang dapat Anda
lakukan sebagai strategi SEO atau optimasi bagi mesin
pencari (misalnya Google). Hal ini sangat berguna bagi
Anda yang sudah memiliki website/landing page untuk
usaha Anda.
Pada prinsipnya, keywords adalah kata yang diketikkan
saat seseorang sedang mencari sesuatu melalui mesin
pencarian di internet. Misal saat Anda mencari
perabotan rumah tangga seperti kursi, Anda dapat
mengetikkan “kursi kayu”, “kursi plastik”, atau “kursi
lipat”, kemudian Anda akan disuguhkan hasil pencarian
ke sebuat website atau situs yang sesuai.
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WhatsApp Business
Pada bagian ini, Anda akan belajar mengenai:
●
●
●
●
●

Peluang Berjualan dengan WhatsApp Business
Mengenal WhatsApp Business (Perbedaan dengan
WhatsApp & Pengenalan Fitur)
Cara menggunakan WhatsApp Business
Praktikum & Setting Fitur di WhatsApp Business
Tips Berkembang bersama WhatsApp Business
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WhatsApp Bisnis

Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Membuat
WhatsApp Business
1.
2.
3.
4.

Nomor baru untuk WhatsApp Business
Install aplikasi WhatsApp Business (tautan)
Foto produk dengan berbagai macam varian
Deskripsi dan harga masing-masing produk

Contoh
●
●

Nama Produk
Deskripsi Singkat

●

Link Marketplace

: Nala Black Tea Premium (Parama Sarkara) - 100 gram
: Teh hitam premium yang terbuat dari pucuk daun p+2
tanaman teh Camellia Sinensis varietas Assamica.
: https://www.tokopedia.com/nalatea/parama-sarkara
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WhatsApp Bisnis

Apa itu WhatsApp Business?

Sekilas perbedaan
WhatsApp Business dan
WhatsApp biasa:

WhatsApp Business adalah aplikasi yang dapat diunduh secara
gratis dan didesain khusus untuk pemilik bisnis dan pelaku UMKM
yang membutuhkan kenyamanan dan kecepatan ketika berinteraksi
dengan para konsumen.
●

●

Anda dapat membuat katalog untuk menampilkan produk
dan layanan Anda.
Terhubung dengan pelanggan Anda menjadi mudah dengan
menggunakan ﬁtur-ﬁtur untuk mengotomasi, menyortir, dan
menjawab pesan secara cepat.

WhatsApp
WhatsApp dengan logo gagang
telepon

WhatsApp Business
WhatsApp dengan logo huruf B
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WhatsApp Bisnis

Kelebihan WhatsApp Business?
WhatsApp Business adalah cara yang cepat, mudah, dan andal untuk mengirimkan pesan ke siapa pun di seluruh dunia.

Proﬁl Bisnis

Katalog

Cantumkan detail usaha
yang kamu tekuni, seperti
alamat, nomor kontak,
hingga situs web resmi
pada proﬁl milikmu.

Kamu bisa membuat
katalog untuk
menampilkan produk dan
layanan Kamu.

Pesan Sapaan

Respon Cepat

WhatsApp Business dapat
menyapa konsumen baru
dengan sebuah pesan teks
yang dapat kamu
kustomisasi sesuka hati.

Kamu dapat menyimpan
sejumlah kalimat balasan
untuk topik yang sering
ditanyakan, seperti harga
barang, nomor rekening
bank, dan lain-lain.
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WhatsApp Bisnis

Mengapa menggunakan WhatsApp Business?
●

●

●

Menggunakan telepon kantor
WhatsApp Business bisa menggunakan
sekaligus menambahkan nomor telepon
rumah atau kantor meskipun sah-sah saja
menggunakan nomor seluler.
Proﬁl bisnis
Cantumkan detail usaha yang kamu tekuni,
seperti alamat, nomor kontak, hingga situs
web resmi pada proﬁl milikmu.
Statistik pesan
Ketahui berapa jumlah pesan teks yang kamu
kirim, baca, dan terima.

●

●

●

Pesan nonaktif
Balasan otomatis yang akan diterima konsumen
bila kamu sedang nonaktif dan tidak bisa
memberi respons segera.
Pesan sapaan
WhatsApp Business dapat menyapa konsumen
baru dengan sebuah pesan teks yang dapat
kamu kustomisasi sesuka hati.
Respon cepat
Kamu dapat menyimpan sejumlah kalimat
balasan untuk topik-topik yang sering
ditanyakan, seperti harga barang, nomor
rekening bank, dan lain-lain.
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Mengapa menggunakan WhatsApp Business?
●

Memilih kategori bisnis
Selain menginformasikan
proﬁl perusahaan, seperti jam
operasional, situs resmi, dan
lokasi, pebisnis juga bisa
memilih kategori bisnis yang
tersedia. Jika kategori bisnis
tidak terdapat di pilihan yang
tersedia, bisa memilih
kategori "Others".

●

Mengelompokkan pesan
masuk (label)
Fitur ini merupakan ﬁtur
baru yang sebelumnya belum
ada di versi beta. Dengan
"Labels", pebisnis bisa
mengkategorikan pesan
masuk tertentu sehingga
komunikasi dengan
konsumen lebih terorganisir.

●

Centang hijau di nomor yang
sudah terveriﬁkasi
Akun bisnis yang telah
menjalani proses veriﬁkasi
pada WhatsApp akan
mendapatkan tanda berupa
centang hijau. Tanda
tersebut berguna bagi para
konsumen untuk mengetahui
apakah akun bersangkutan
merupakan bisnis yang
terlegitimasi atau belum.
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Cara Membuat
Whatsapp Business

124

Cara membuat WhatsApp Bisnis

1. Install aplikasi WhatsApp Business
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Cara membuat WhatsApp Bisnis

2. Atur pengaturan awal & sinkronkan daftar kontak
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Fitur-ﬁtur WhatsApp Bisnis
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Fitur-ﬁtur WhatsApp Bisnis

Fitur WhatsApp Business
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Fitur-ﬁtur WhatsApp Bisnis: Proﬁl bisnis

Mengoptimalkan proﬁl
Tangkapan gambar di samping ini menggambarkan contoh
tampilan proﬁl akun WhatsApp Bisnis Anda nantinya.
Di sana terdapat beberapa kolom yang dapat Anda isi sesuai
dengan identitas perusahaan. Mulai dari proﬁl singkat,
alamat, website bisnis, email, serta jam aktif perusahaan.
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Fitur-ﬁtur WhatsApp Bisnis: Proﬁl bisnis

Mengoptimalkan proﬁl
Sebisa mungkin lengkapi semua ﬁeld yang
ada di Business Proﬁle ini untuk
mengoptimalkannya.
●
●
●
●
●
●
●

Foto proﬁle
Alamat lengkap
Kategori bisnis
Deskripsi bisnis
Hari dan jam operasional
Alamat email bisnis
Alamat website
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Label
Ada juga ﬁtur Label yang bisa
kita gunakan pada WhatsApp
Business untuk bisnis dan toko
online. Prinsip dari label ini
adalah menandai dan
mengkategorikan chat
berdasarkan kriteria tertentu.
Tujuannya supaya memudahkan
kita melakukan follow up dan
juga membedakan chat mana
sudah melakukan pembayaran
dan mana yang belum.

WhatsApp Business menyediakan label
default antara lain :
●
●
●
●
●

New customer (Pelanggan Baru)
New order (Pesanan Baru)
Pending payment (Menunggu
Pembayaran)
Paid (Telah Membayar)
Order complete (Pesanan Selesai)

Label tersebut bisa kita hapus atau kita
tambahkan sesuai dengan keinginan kita.
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Cara Membuat Label
Tekan ini
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Fitur-ﬁtur WhatsApp Bisnis: Broadcast

Siaran “Broadcast” Kirim satu pesan ke banyak pelanggan!
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Fitur-ﬁtur WhatsApp Bisnis: Pesan otomatis

Pesan Otomatis / “Automated Messages”
Tips dan trik menggunakan WhatsApp Business untuk bisnis dan toko
online adalah memanfaatkan ﬁtur pesan otomatis atau automated
messages. Ini adalah ﬁtur dari WhatsApp Business yang membuat kita
bisa membalas pesan WhatsApp secara otomatis ketika:
a) pertama kali menambahkan bisnis kita sebagai kontak, dan
b) di luar waktu kerja dan/atau hari libur.
Setelah pelanggan klik link WhatsApp maka secara otomatis WhatsApp
Business akan mengirimkan pesan balasan yang sudah kita persiapkan
sebelumnya. Walaupun kita sedang jauh smartphone, pelanggan akan
tetap mendapatkan balasan dengan cepat.

134

Fitur-ﬁtur WhatsApp Bisnis: Pesan otomatis

Pesan Otomatis

Salam

Pesan Otomatis

Pesan di luar jam kerja
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Fitur-ﬁtur WhatsApp Bisnis: Balas cepat

Balas Cepat
Tips dan trik dalam menggunakan WhatsApp Business untuk
bisnis dan toko online berikutnya adalah menggunakan ﬁtur
balas cepat atau quick replies.
Fitur ini bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan
berulang seperti:
●
●
●
●

Nomor rekening
Cara pembelian
Spesiﬁkasi produk dan harga
dan lain sebagainya.
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Balas Cepat
Untuk menggunakan ﬁtur balas cepat, pergi ke:
Pengaturan (Settings) > Fitur Bisnis (Business Tools) > Balas Cepat (Quick Replies)
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Fitur-ﬁtur WhatsApp Bisnis: Katalog

Cara membuat Katalog
Dengan ﬁtur Katalog dalam WhatsApp Bisnis, Anda bisa menampilkan dan membagikan informasi produk Anda
kepada pelanggan.
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Fitur-ﬁtur WhatsApp Bisnis: Katalog

“Koleksi” atau pengelompokkan produk
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Fitur-ﬁtur WhatsApp Bisnis: Katalog

Bagikan katalog ke pelanggan
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Fitur-ﬁtur WhatsApp Bisnis: Tautan pendek

Tautan Pendek / Short Link
Untuk memudahkan pelanggan
menghubungi WhatsApp Anda tanpa
harus menyimpan kontak bisnis Anda
terlebih dahulu, gunakan ﬁtur tautan
pendek / short link.
Link ini kemudian dapat diletakkan di
berbagai tempat. Contohnya seperti di
bio Instagram, landing page, status
Facebook, artikel blog hingga brosur
atau leaﬂet.

wa.me/KodeNegaraDanNo
morHP
wa.me/6285155245704

Anda juga menyesuaikan pesan apa
yang akan dikirimkan oleh pelanggan
yang mengklik link tersebut (lihat di
halaman selanjutnya).
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Tautan Pendek / Short Link
Untuk menggunakan ﬁtur ini, pergi ke Pengaturan (Settings) > Fitur Bisnis (Business Tools) > Tautan Pendek (Short Link)
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Tips untuk mengoptimalkan
WhatsApp Bisnis
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Tips untuk mengoptimalkan WhatsApp Bisnis

Optimalisasi Whatsapp
Kirimkan broadcast
secara rutin

●

Mengirim broadcast kepada
para customer untuk
menjaga hubungan dan
memberikan update
produk terbaru, promosi
toko, dsb.

Minta nomor WhatsApp
para customer

●
●

Tukar nomor dengan
pelanggan.
Mintalah pelanggan untuk
menyimpan nomor kita,
supaya broadcast pesan
terkirim.

Buat grup chatting khusus
untuk reseller (jika ada)

●

●

Berkomunikasi lebih
mudah dan efektif dengan
reseller
Media diskusi dengan
reseller
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Gunakan WhatsApp Status
Dengan rajin menggunakan
ﬁtur WhatsApp Status untuk
mempromosikan produk,
maka Anda meningkatkan
eksposur calon pelanggan
Anda terhadap produk Anda.
Ketika calon pelanggan
melihat promosi tersebut,
maka akan lebih besar
kemungkinan mereka untuk
membeli produk Anda.
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Tips untuk mengoptimalkan WhatsApp Bisnis

Koneksikan WhatsApp Bisnis Anda dengan Facebook
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Tips untuk mengoptimalkan WhatsApp Bisnis

Belajar di Meta Blueprint
Meta Blueprint adalah training online gratis dari Meta (perusahaan pemilik Facebook) untuk mengenal
produk-produk Meta seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Dibagi menjadi beberapa pelajaran, eLearning
dari Blueprint mengajarkan Anda bagaimana cara membangun bisnis Anda. Tidak hanya gratis, eLearning dari
Blueprint juga ﬂeksibel. Anda bisa mengaksesnya kapanpun Anda bisa. Blueprint bisa digunakan untuk bisnis
UKM maupun agensi besar. Ada banyak sekali tips mulai dari bagaimana menggunakan ﬁtur hingga cara beriklan
pada ketiga platform ini.
facebookblueprint.com/student
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Marketplace atau
e-commerce
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Marketplace atau e-commerce
Pada bagian ini, Anda akan belajar mengenai:
●
●
●
●
●

Peluang berjualan di Marketplace
Perbedaan Marketplace dan Toko Online
Marketplace di Indonesia
Langkah-langkah berjualan di marketplace
Tips berkembang di Marketplace
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Marketplace atau e-commerce

Apa perbedaan online shop dengan marketplace?
Online Shop
Online shop adalah istilah yang umum digunakan untuk menyebut toko yang berjualan menggunakan jaringan
internet. Tidak harus berupa website, online shop juga dapat menggunakan media sosial atau platform online
lainnya seperti facebook, instagram, dan lainnya.

Marketplace
Marketplace adalah website pihak ketiga yang
bertindak sebagai perantara yang menghubungkan
penjual dengan pembeli di internet.
Bisa dikatakan marketplace adalah mall online, di
mana banyak penjual dengan berbagai jenis produk
yang dijual dalam satu lokasi yang sama.
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Kelebihan & kekurangan membuat online shop sendiri
Kelebihan
●
●

Branding bisa maksimal
Data konsumen kita
sendiri yang pegang
dan kelola

Kekurangan
●
●

●

●

Tidak ada perang harga
Butuh modal awal
untuk membangun
toko online
Jangkauan pasar
tergantung teknik
pengelolaan kita
Cukup sulit
meyakinkan pelanggan
baru
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Kelebihan & kekurangan marketplace/e-commerce
Kelebihan
●
●

●

Pembuatan dan
pengelolaan mudah
Banyak promo yang
disediakan dan bisa
dimanfaatkan
Potensi pasar yang
besar, karena pengguna
aktif sudah banyak

Kekurangan
●
●
●

Persaingan yang ketat
Harus patuh pada
peraturan marketplace
Brand awareness
pelanggan terhadap
usaha Anda lemah
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Peta persaingan marketplace/e-commerce

*data dari iprice.co.id - Q4 2020
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Yang harus diperhatikan ketika
berjualan di marketplace atau
e-commerce
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Tips masuk ke dunia marketplace
Pilih marketplace yang tepat

Lakukan riset harga

Ketahui pengguna masing-masing
marketplace, pilih marketplace yang paling
relevan dengan pasar produk Anda.

Carilah referensi harga dari barang sejenis yang dijual di
marketplace tempat Anda akan mulai berjualan. Harga yang
terlalu tinggi tentu tidak akan membuat orang tertarik, tapi
harga yang terlampau murah juga bisa membuat calon pembeli
merasa kurang yakin dengan kredibilitas Anda.
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Tips masuk ke dunia marketplace
Pastikan Anda sudah siap!
Jualan di marketplace, artinya Anda juga harus
siap sedia jika ada yang chat atau bertanya
sewaktu-waktu.

75%
Orang tidak jadi beli karena
seller slow respon
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Perhatikan nama produk
Perhatikan penulisan judul
produkmu di marketplace
Buat nama produk dengan
kombinasi Jenis produk + merek +
keterangan. Sajikan informasi
selengkap mungkin pada judul
untuk bisa menjelaskan produkmu
bahkan tanpa halaman detail
produknya dibuka.

157

Yang harus diperhatikan ketika berjualan di marketplace atau e-commerce

Tentukan positioning
Positioning adalah bagaimana Anda menempatkan
usaha Anda di market produk tersebut dan juga apa
yang unik dari usaha dan produk Anda.
Contoh kalimat positioning singkat:
- Toko kami hanya menjual produk original
- Toko kami berani perang harga
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Untuk memulai jualan, tentunya Anda perlu materi
Siapkan foto produk dan juga deskripsi lengkap
masing-masing produk untuk menghindari salah
paham dan pertanyaan berulang
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Lengkapi proﬁl toko Anda di marketplace
Toko dengan data dan informasi yang lengkap akan menambah kepercayaan calon pembeli
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Perbanyak pilihan jasa ekspedisi

Jasa ekspedisi merupakan perusahaan
penyedia layanan pengiriman barang yang
tarifnya ditentukan dari berat barang, jarak
yang ditempuh, dan pilihan waktu
pengiriman. Saat ini terdapat banyak sekali
pilihan jasa ekspedisi dengan pelayanan yang
beragam. Sebagai penjual ini adalah
keuntungan yang perlu dioptimalkan.
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Pelajari ﬁtur-ﬁtur marketplace
Setiap marketplace menyediakan ﬁtur
untuk para penjual
Manfaatkan ﬁtur-ﬁtur tersebut untuk
mempromosikan produk Anda, sesuaikan
juga dengan budget Anda, karena setiap ﬁtur
promosi memiliki tarif yang berbeda.
Contoh ﬁtur yang bisa Anda manfaatkan,
gratis ongkir, cashback, premium / star seller,
iklan pencarian, dll.
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Ulasan pelanggan sangatlah penting
Review pertama bisa mendatangkan
pembelian berikutnya
Review atau ulasan pelanggan adalah material
promosi yang paling efektif di marketplace,
ulasan dari pembeli lain jauh lebih powerfull
untuk meyakinkan pembeli berikutnya
dibandingkan deskripsi panjang lebar yang Anda
berikan.
Untuk tahap awal, Anda bisa menawarkan
produk ke teman, keluarga, atau orang di sekitar
Anda kemudian meminta review/ulasan
mengenai produk Anda dari mereka.
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