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Peluang
Sosmed di Mata 

Edvan M. Kautsar 
Dunia telah berubah sangat cepat dan 

hari ini kita hidup di era digital. Era 
dimana perubahan terjadi amat sangat 
cepat. Setiap detiknya muncul inovasi-
inovasi baru di dalam berbagai bidang 

kehidupan. Tentunya hal ini sangat 
berdampak pada dunia bisnis. Orang-

orang yang sukses hari ini adalah mereka 
yang cepat beradaptasi dengan berbagai 

perubahan pesat yang terjadi dalam 
kehidupan, khususnya perkembangan 

teknologi.

PELUANG II
Membaca Pasar di 

Media Sosial 
Media sosial di era sekarang menjadi 

salah satu kekuatan ampuh yang tidak 
bisa diremehkan untuk menjaring 

pelanggan. Bisnis di bidang apapun, 
rasanya para pemilik usaha harus bisa 
memanfaatkan media sosial sebagai 
salah satu cara untuk mendekatkan 

produk dengan pelanggan.

Tips Bisnis via 
Facebook 

Sejak kemunculannya, Facebook udah 
dijadikan salah satu sarana promosi bisnis. 

Walau potensi jualan di Facebook kini sudah 
tidak cemerlang dibandingan dengan 

Instagram,bukan berarti Facebook sudah 
tidak berpotensi lagi untuk digunakan 
sebagai media promosi produk jualan 

online.

Karakter 
Pelanggan
Setiap konsumen memiliki 

keunikannya masing-masing, 
sehingga perlu dilakukan 

pendekatan dengan metode yang 
berbeda. Untuk mendapatkan 

hasil yang terbaik, seorang penjual 
harus memiliki metode pendekatan 

tergantung kepada siapa calon 
konsumennya.
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Laris Manis di 
Instagram

Internet saat sudah dijadikan sebagai 
lahan mencari penghasilan dengan cara 

beragam. Hampir semua pengusaha 
yang memanfaatkan peluang 

bisnis melakukan penjualan melalui 
online. Salah satu media sosial yang 

paling banyak digunakan untuk berjualan 
selain Facebook, yaitu Instagram. Sebab 
Instagram merupakan media sosial yang 

memfasilitasi penggunannya untuk 
berbagi foto terbaik yang mereka miliki.

Mengenal 
Fitur-fitur IG

Seiring waktu, fitur Instagram mulai 
banyak bermunculan yang selain dapat 

memperindah postingan juga dapat 
meningkatkan penjualan. Berikut 

beberapa informasi fitur Instagram 
yang dapat Anda manfaatkan untuk 

mendongkrak bisnis. 

Bisnis 
Lewat 

YouTube
Salah satu media social yang 

juga bisa dimanfaatkan untuk 
mendulang kesuksesan bisnis 

adalah Youtube. Platform 
ini banyak dipakai oleh 

masyarakat di Indonesia. 
Lalu, bagaimana cara 

memanfaatkan YouTube untuk 
berjualan? 

Cara Buat 
Konten IG

Cara yang paling efektif dengan 
membuat konten instagram. Membuat 

konten itu tidak mudah karena perlu 
waktu, tenaga dan pikiran. Sangat 
penting untuk membuat konten 

yang berkualitas tinggi itu sebab bisa 
membantu untuk perkembangan bisnis. 
Membuat branding instagram tidak bisa 
dilakukan secara instan. Diperlukan pula 
strategi untuk membuatnya. Apa sajakah 

itu?

Keistimewaan 
Instagram

Sekarang ini Instagram tak hanya 
dijadikan sebagai media bersenang-

senang akan tetapi juga dimanfaatkan 
menjadi lahan bisnis. Online shop kini 

sudah banyak menggunakan instagram 
menjadi media mempromosikan barang 
atau jasa mereka. Biasanya orang yang 

aktif di Instagram pasti juga aktif di 
Twitter dan juga Facebook.

Langkah 
Membuat 

Video
Bagaimana membuat video 

di Youtube? Awalilah dengan 
script. Apapun video yang 

Anda buat, pasti membutuhkan 
script. Script ini akan menjadi 

panduan produksi video Anda. 
Ketika hendak membuat video 

penawaran produk, maka 
siapkan dulu script videonya.
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Strategi 
Youtube 

Marketing
Youtube Marketing telah 

menjadi search engine yang banyak 
digemari karena orang cenderung lebih 
senang menonton informasi daripada 

membaca informasi yang panjang. 
Youtube telah banyak digunakan 

untuk membangun branding 
sebuah perusahaan dengan tujuan 

meningkatkan kepercayaan customer. 

Keuntungan 
Pakai Twitter

Twitter adalah sebuah platform 
yang memungkinkan penggunanya 
mengirimkan pesan kepada orang 

yang menjadi followers-nya. Pengguna 
Twitter yang terus bertambah di 

Indonesia membuat media sosial yang 
muncul di tahun 2006 ini menjadi 

kanal promosi yang potensial untuk 
mendatangkan pembeli.

Cara Kerja 
TikTok

TikTok menjadi salah satu 
aplikasi poluler di kalangan 

anak remaja, yang umumnya 
pengguna aplikasi ini sebesar 

40% adalah mereka yang 
berusia antara 10 hingga 
19 tahun. Jadi jika Anda 

memanfaatkan social media 
TikTok, pasar yang Anda bidik 

jelas adalah generasi Z.

Tips Jualan di 
Twitter 

Twitter bisa dikatakan sebagai 
salah satu media sosial yang bisa 

digunakan sebagai lapak Anda 
berjualan. Follower dapat membantu 
Anda meningkatkan visibilitas, brand 

awareness dan engagement yang 
lebih mendalam karena pelanggan 

dapat terlibat langsung.

TikTok untuk 
Promosi 

Bisnis
Beragam cara untuk memasarkan 

produk dan mengenalkan brand di 
era digital ini makin mudah. Melalui 
berbagai kanal sosmed, brand bisa 

mengenalkannya kepada para calon 
konsumennya. Selain Youtube, 

Instagram ataupun Facebook, saat 
ini aplikasi yang masih tren adalah 

Tiktok.

Akun Bisnis di 
Line Messenger
Sosial media yang banyak digunakan oleh 
sebagian besar masyarakat menjadi salah 

satu media yang ampuh untuk berpromosi. 
Salah satu sosmed yang juga banyak 

pemakainya adalah Line@ yang pada 2018 
saja mencapai angka 90 juta pengguna, 

dengan dominasi kalangan remaja.
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Success Story
Siapa saja pelaku usaha yang sukses 

menggunakan platform media social untuk 
bisnisnya? Inspirasi mereka bisa dipelajari oleh 

siapapun. 

Dinda Dwi 
Wahyuni
Tren busana muslim wanita seolah 
tak pernah ada habisnya. Berbagai 
macam model seperti abaya, 
gamis hingga pakaian kasual 
selalu digemari. Salah satu yang 
melihat peluang bisnis di bidang 
itu adalah Dinda Dwi Wahyuni. 
Ia yang awalnya masih berjualan 

kecil-kecilan kini sudah mampu memproduksi 2000 busana 
muslim dalam sebulan.

Valentina 
Meiliyana

Salah satu generasi milenial 
yang sukses membangun 

bisnisnya dari nol adalah 
Valentina Meiliyana. Dirinya 
mengenal dunia bisnis sejak 

usianya masih 14 tahun; ia 
berjualan sandal karakter di 

forum Kaskus ketika itu. 

Dicky 
Firmansyah
Di bawah bendera PT DFN Digital 
Indonesia, lahirlah DFN Production 
pada tahun 2015. Jaringan bisnis 
pria kelahiran Lampung tahun 1995 
ini meluas hingga melibatkan para 
Youtubers dan artis papan atas. 
Berkat kegigihan dalam bidang 
usaha production yang dirintis 
pada tahun 2016, DFN Production 
berhasil memproduksi musik 

dan video untuk beberapa talent yang tergabung di dalam 
management ini. 
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SURAT REDAKSI

Banyak usaha bisa dilakukan untuk menambah atau peningkatan 
pendapatan. Terutama bagi Anda para pelaku usaha. Namun 
yang menjadi persoalan, usaha apa dan bagaimana? Dari banyak 
kemungkinan dan peluang meningkatan pendapatan dan 
pengembangan, elshinta menyoroti salah satunya yakni, online 
atau daring. Hampir setiap orang termasuk di Tanah Air Indonesia 
mempunyai akun media sosial. Jumlahnya banyak sekali. Intensitas 
menggunakan internet termasuk tinggi dan itu telah terbukti 
menjadi market yang besar. Bukan saja bagi pelaku usaha lokal 
tapi juga menjadi incaran pengusaha global. Gunakan media sosial 
sebagai tempat promosi bahkan jualan. Jadikan media gratis itu 
menjadi bermanfaat. Twitter, facebook, instagram dan lainnya adalah 
media marketing atau pemasaran yang ajaib. Mereka peluang yang 
sangat bagus untuk mengembangkan bisnis Anda, jika Anda mau 
dan bisa memainkannya. New market bisa Anda temukan di sana. 
Apalagi Anda yang selama ini hanya menggunakan media sosial 

untuk mengisi waktu luang dan mengusir bosan.

Salam, 

A. Widodo

Memburu Pasar Baru

MMMMMMMMMMMMMMMM
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Motivator muda yang cukup berpengalaman dalam dunia bisnis 
dan public speaking. Perjalanan bisnisnya dimulai ketika masih 

berusia 14 tahun dengan menjual baju bola dan sandal.Tak cukup 
sukses, akhirnya ia mencoba peruntungan di bisnis MLM. Saat 
berusia 16 tahun, Edvan mampu ekspansi di industri jual-beli 

lahan batu bara di Kalimantan Barat. Ia juga menakhodai Kautsar 
Management yang melejitkan namanya sebagai salah satu The 

Youngest Motivator of Asia. 

Edvan Muhammad Kautsar

Dunia telah berubah sangat cepat 
dan hari ini kita hidup di era 
digital. Era dimana perubahan 
terjadi amat sangat cepat. Setiap 
detiknya muncul inovasi-inovasi 
baru di dalam berbagai bidang 
kehidupan. Tentunya hal ini 
sangat berdampak pada dunia 
bisnis. Orang-orang yang sukses 
hari ini adalah mereka yang cepat 
beradaptasi dengan berbagai 
perubahan pesat yang terjadi 
dalam kehidupan, khususnya 
perkembangan teknologi. 

Jika dahulu sebuah bisnis 
hanya bisa dijangkau oleh 
konsumen yang ada disekitar 
lokasi tempat kita membuka 

bisnis, hari ini informasi tentang 
bisnis kita bisa sampai kemanapun 
bahkan seluruh dunia. Produk kita 
bisa menyebar ke seluruh tempat 
yang terpencil sekalipun. Oleh karena 
itu hari ini, apapun bisnisnya, wajib 
memiliki website yang berisikan 
informasi lengkap tentang bisnis kita. 
Nah, kita harus mampu menghadirkan 
banyak orang untuk mengunjungi 
website kita. Cara termudahnya hari 
ini adalah dengan menggunakan 
media sosial.

Dampak Penjualan 
Melalui Media Sosial 
Untuk Semua Bisnis
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Saat ini, ini siapa sih yang tak kenal 
dengan media sosial seperti Facebook 
dan Instagram? Keduanya ini selain 
digunakan sebagai platform untuk 
mendapat informasi yang paling up 
to date bisa juga dijadikan sebagai 
alat promosi. Bagaimana tidak, 
hari ini semua orang menggunakan 
smartphone nya dalam kehidupan 
sehari-hari sejak bangun tidur hingga 
kembali tertidur. 

Dampak manfaat media sosial 
bisa dinikmati oleh berbagai 
kalangan masyarakat termasuk 
menggunakannya untuk memulai dan 
memasarkan bisnis di media sosial 
yang mana dapat diakses dengan 
sangat mudah dan tidak terbatas. 
Kita bisa mempromosikan banyak 
hal, seperti website, bisnis online, 
ecommerce bahkan ide bisnis kita.

Kemudahan dalam penyebaran 
informasi di medsos ini membuat para 
pemilik bisnis hanya perlu membuat 
tulisan, gambar, video, atau bentuk 
informasi lainnya dan mempostingnya 
di media sosial tertentu. Adanya 
pemberitahuan atau notifikasi kepada 
pengguna media sosial, termasuk 

ketika ada postingan baru dari 
pebisnis tertentu sehingga informasi 
bisa diketahui dengan cepat. 

Media sosial juga jangkauannya 
sangat luas, artinya satu pesan 
yang sama bisa langsung menyebar 
ke banyak orang sehingga 
mempermudah orang lain yang 
membutuhkan informasi. Kemudahan 
inilah yang membuat fungsi media 
sosial begitu berdampak bagi 
peningkatan sebuah bisnis, baik itu 
online maupun offline.  

Ketika berbicara tentang media 
sosial, kita memiliki dua hal yang 
harus dipikirkan. Hal pertama 
adalah banyaknya jumlah teman 
atau follower. Hal kedua adalah 
konten yang bagus atau menarik. 
Jadi, untuk optimasi penggunaan 
sosial media, kita perlu menemukan 
platform sosial media mana yang 
cocok untuk bisnis kita.

Saat ini terdapat banyak platform 
sosial media yang dapat kita pilih, 
beberapa di antaranya adalah 
Google+, Facebook, Twitter, Instagram 
dan sebagainya.

       I Edisi Khusus I Tahun XII I @eMajels8



Setidaknya, berikut adalah dampak positif sosial 
media untuk bisnis kita:

Meningkatkan Traffic
Sebuah situs bisnis bahkan toko 
online kita memerlukan traffic yang 
bagus agar bisnis tersebut dapat 
berkembang dan lebih banyak 
mendapatkan keuntungan. Dengan 
memanfaatkan platform sosial media, 
bisnis kita akan terus berkembang 
seiring dengan berjalannya waktu. 
Dengan semakin banyak pengunjung 
yang akan didapat oleh situs kita, 
maka semakin baik kinerja situs kita. 

Selain itu, hal ini juga dapat 
membantu bisnis kita untuk 
berkembang, mendapatkan banyak 
pelanggan baru, dan juga keuntungan 
yang berlipat. Menggunakan platform 
sosial media merupakan salah satu 
cara yang mudah untuk membantu 
bisnis berkembang dengan cepat.

Perusahaan berbasis online 
sangat membutuhkan traffic 
demi mendapatkan keuntungan. 
Dengan semakin banyak user yang 
mengunjungi website kita, maka 
secara otomatis bisnis kita dapat 
berkembang dan tentunya semakin 
dikenal. Dengan semakin banyaknya 
pesaing di bidang yang sama maka 
strategi promosi yang berbeda 
akan dapat menarik lebih banyak 
pengunjung atau trafik bagi situs 
kita. Hal yang terpenting adalah 
bagaimana cara mempromosikan 
bisnis di media sosial dengan cermat, 
berbeda, dan efisien.
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Menjangkau Market yang Sesuai dengan 
Niche
Jika bisnis yang kita jalankan memiliki 
produk yang memiliki market anak-
anak muda, maka kita memerlukan 
media sosial agar bisnis kita lebih 
mudah dijangkau oleh mereka 
atau kita dapat menjangkau serta 
memasarkan produk kita kepada 
mereka. Sebenarnya, media sosial 
akan memberikan hasil pemasaran 
bisnis yang lebih baik bagi bisnis 
kita daripada metode promosi bisnis 
konvensional.

Cara yang paling tepat untuk 
menggaet audiens adalah mengikuti 
beberapa gagasan inovatif dan harus 
terlihat kreatif sekaligus menarik. 
Misalnya, menambahkan humor dan 
desain yang unik agar mendapat 
perhatian lebih. Hal ini dikarenakan 
pengguna media sosial lebih tertarik 
pada hal-hal yang unik sekaligus enak 
dilihat. Platform sosial media tidak 
diragukan lagi merupakan cara terbaik 
untuk menjangkau anak-anak muda 
karena dilengkapi dengan cakupan 
yang sangat baik untuk pemasaran 
bisnis berbasis online kita.
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Lebih Mudah Mempromosikan Brand 
Bisnis
Bisnis kita akan mulai berkembang 
ketika brand kita dikenal secara luas 
ketika mempromosikannya melalui 
sosial media. Terdapat banyak 
teknik yang dapat digunakan untuk 
mengoptimalkan platform media 
sosial untuk meningkatkan brand 
bisnis kita. Mengapa sangat penting 
untuk mempromosikan brand kita? 
Sebuah perusahaan telah dianggap 
berhasil jika brand mereka telah 
dikenal oleh banyak orang. Brand itu 
sendiri diperlukan untuk transaksi 
bisnis jangka panjang. Sebuah brand 
juga penting agar bisnis kita dapat 
berkembang. Bisnis tidak bisa berjalan 
dengan baik tanpa memiliki sebuah 
brand.

Media sosial pada saat ini telah 
menjadi hal penting untuk 
mempromosikan sebuah brand 
perusahaan. Bagi bisnis atau 
perusahaan kecil yang tidak memiliki 
dana yang cukup untuk melakukan 
pemasaran bisnis secara konvensional 
dapat menggunakan pratform media 
sosial. Selain itu, untuk mengurangi 
pengeluaran biaya promosi, kita perlu 
mengikuti beberapa hal agar brand 
kita terlihat positif. Namun yang 
paling penting adalah merencanakan 
promosi yang tepat sasaran.
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Biaya Pemasaran Terjangkau
Memasarkan bisnis kita melalui media 
sosial tergolong berbiaya rendah. Dengan 
menggunakan pemasaran online, kita 
tentu bisa mengurangi biaya pemasaran 
tradisional yang mana akan membantu 
bisnis meraih keuntungan lebih. 

Oleh karena itu, media sosial merupakan 
pilihan yang tepat untuk mengurangi 
biaya pemasaran. Dengan memasarkan 
bisnis melalui media sosial yang efektif, 
kita dapat membawa bisnis ke tingkat 
kesuksesan baru. Hal Ini juga dapat 
mengurangi biaya dan meningkatkan 
profitabilitas. Akibatnya, bisnis akan lebih 
stabil dalam jangka panjang.

Media Sosial Lebih Mudah untuk Dikelola
Hal yang terpenting dalam menggunakan 
media sosial adalah platform ini dapat lebih 
mudah digunakan. Kita dapat memilih untuk 
menyewa jasa penyedia layanan sehingga 
dapat melakukan pekerjaan dengan lebih 
mudah. Sebagai alternatif, dapat memutuskan 
untuk melakukan promosi atau campaign kita 
sendiri. 

Dalam hal ini, kita perlu merencanakan untuk 
menginvestasikan waktu yang cukup dalam 
pemasaran media sosial. Memang biaya yang 
dibutuhkan tidak dalam melakukan campaign 
pemasaran media sosial tidak terlalu besar, 
namun investasi waktu diperlukan lebih 
banyak. 

Jika tidak dapat menginvestasikan waktu 
secara memadai untuk memasarkan bisnis 
maka kita harus mencari bantuan dari 
penyedia layanan professional untuk mampu 
mengelolanya dengan lebih baik.

Mulai sekarang, maksimalkanlah media 
sosial kita untuk meraih pencapaian 

lebih di tahun 2020 mendatang!
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Berdasarkan riset  Wearesosial 
Hootsuite yang dirilis 
Januari 2019, misalnya, 
diketahui pengguna media 

sosial di Indonesia mencapai 150 
juta atau sebesar 56% dari total 
populasi. Jumlah tersebut naik 20% 
dari survei sebelumnya. Sementara 
pengguna media sosial mobile 
(gadget) mencapai 130 juta atau 
sekitar 48% dari populasi.

Nah, pesatnya pertumbuhan 
pengguna internet ini merupakan 
potensi bagi ekonomi digital nasional. 
Hasilnya kemudian muncullah 
para pelaku usaha e-commerce, 
transportasi online, toko online 
dan bisnis lainnya yang berbasis di 
internet. 

Dalama hal penggunaan media 
social, seperti dilansir The Next Web, 
ditemukan fakta bahwa Indonesia ada 
dalam daftar pengguna paling banyak 
yang memakai media sosial Facebook 
dan Twitter.

Media sosial di era sekarang 
menjadi salah satu kekuatan 
ampuh yang tidak bisa 
diremehkan untuk menjaring 
pelanggan. Bisnis di bidang 
apapun, rasanya para pemilik 
usaha harus bisa memanfaatkan 
media sosial sebagai salah satu 
cara untuk mendekatkan produk 
dengan pelanggan.

Membidik 
Pasar 
di Media 
Sosial
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Data per April 2018, misalnya 
menempatkan Indonesia di posisi 
ketiga sebagai pengguna Facebook 
terbanyak di dunia dengan jumlah 140 
juta setelah India dan Amerika Serikat. 
Namun dalam skala kota, ternyata 
Jakarta adalah kota terbesar kedua di 
dunia yang memakai Facebook. 

Media sosial lainnya yang digandrungi 
oleh masyarakat di Indonesia adalah 
Instagram. Penggunanya mencapai 
angka 56 juta dan menempati posisi 
keempat terbanyak dunia, setelah AS, 
Brazil, dan India. Lalu Twitter yang 
jumlah penggunanya di Indonesia juga 
tidaklah sedikit.

Secara umum, di Indonesia ada 
beberapa media sosial yang sangat 
populer, antara lain Youtube, 
Whatsapp, Facebook, Instagram, Line, 
dan Twitter. Para pelaku usaha bisa 
memanfaatkan media sosial tersebut 
untuk menjaring pasar yang lebih 
besar lagi. 

Di masa kini, bukan rahasia lagi bahwa 
jejaring sosial merupakan salah satu 
ladang untuk memanen keuntungan 
khususnya bagi yang melakoni 
bisnis e-commerce atau jualan online. 

Namun, untuk 
memaksimalkannya tentu 
diperlukan cara-cara yang tepat. 
Dilansir dari berbagai sumber, 
berikut 10 cara berjualan online 
agar hasilnya bisa lebih maksimal.

1. Targetkan Pengguna 
Potensial
Tidak semua individu dapat menerima 
penawaran produk tertentu. 
Beberapa orang hanya menunjukkan 
minat kepada produk spesifik yang 
dibutuhkan atau digemari. Oleh 
sebab itu, targetkanlah produk Anda 
untuk pengguna medsos yang paling 
potensial dan sesuai dengan produk 
yang dijual. 
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2. Jangan Lupa 
Gunakan Hashtag
Saat memposting foto 

atau penawaran diskon, 
gunakanlah hashtag yang sesuai. 

Anda boleh juga menuliskan 
hashtag populer. Hal ini berfungsi 

agar postingan Anda dapat dengan 
mudah terindeks dan ditemukan.

3. Tandai Hanya Pelanggan
Memberi tanda pada foto atau status 
di jejaring sosial yang mendukung 
fitur ini, misalnya di Facebook,  
memang efektif menarik perhatian 
orang. Tetapi jangan salah, jika Anda 
sembarang memilih orang yang di-
tag/ditandai, justru dapat berakibat 
tidak baik bagi produk Anda.

4. Pasanglah Foto Profil 
Terbaik

Soal foto profil agar lebih menarik, 
Anda dapat menggantinya secara 
berkala. Misalnya di jejaring ocial 

Facebook, gantilah minimal sebulan 
sekali dengan produk yang memang 

Anda jajakan, kemudian ganti juga 
foto cover dengan yang lebih fresh.
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5. Gunakan Kalimat yang 
Menarik

Kalimat yang menarik harus diakui 
jadi daya untuk menjaring pelanggan. 

Untuk itu Anda perlu mempelajari 
bahasa marketing yang efektif untuk 

memantik minat follower untuk 
membaca. Sertakan bahasa-bahasa 

ajakan atau dorongan halus untuk 
melihat produk-produk Anda.

6. Hindari Kampanye Negatif
Anda boleh bangga dengan produk 
Anda dengan segala kelebihannya. 
Tapi jangan kemudian Anda 
menjelekkan produk dari kompetitor 
Anda yang ada di pasaran. 
Bersainglah secara sehat. 

7. Tiru Metode Marketing Flash 
Sale

Sesekali gunakanlah bahasa 
penawaran yang di dalamnya terdapat 

batas waktu. Misalnya penawaran 
diskon dengan waktu hanya beberapa 

hari. Atau penawaran bebas ongkos 
kirim dengan pembelian minimal 

sekian dengan batas waktu sampai 
sekian hari. 
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8. Komunikasi dengan 
Pelanggan

Jangan lupakan untuk berkomunikasi 
dengan pelanggan. Di jejaring sosial 

biasanya ada fitur notifikasi hari ulang 
tahun teman. Nah, manfaatkan hal 

itu untuk membangun hubungan 
personal dengan follower dan 

pelanggan dengan mengucapkan 
selamat ulang tahun. Hal ini efektif 

untuk mendekatkan produk kepada 
pelanggan. 

9. Respon Cepat
Jangan sepelekan untuk merespon 
chat dari follower atau konsumen. 
Jika Anda abai terkait yang satu ini, 
bukan tidak mungkin Anda akan 
ditinggalkan. Jika ada pertanyaan, 
responlah dengan baik, jelas dan 
terperinci.

10. Perlu juga Status yang 
Bersifat Personal atau sesuai 

Tren
Anda memang sedang berjualan, tapi 
sesekali tidak ada salahnya membuat 

status yang bersifat personal 
atau mengomentari berita yang 

sedang tren.
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Sejak kemunculannya, Facebook 
udah dijadikan salah satu sarana 
promosi bisnis. Walau potensi 
jualan di Facebook kini sudah 
tidak cemerlang dibandingan 
dengan Instagram,bukan berarti 
Facebook sudah tidak berpotensi 
lagi untuk digunakan sebagai 
media promosi produk jualan 
online.

Perlu mengetahui beberapa 
trik mengubah format jualan di 
Facebook agar bisa menyesuaikan 
dengan perkembangan zaman. 

Tips Bisnis 
Online 
Lewat 
Facebook 
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Sebagai Media Promosi
Jika dulu langsung menjajakan barang 
dagangan di Facebook, sekarang 
hindari menjual produk secara 
langsung. Alasannya karena tidak 
banyak orang yang mau membeli 
melalui Facebook.

Kebanyakan orang yang 
menggunakan Facebook adalah 
mereka yang sedang mencari 
informasi terbaru dan berkomunikasi. 
Oleh sebab itu, gunakan Facebook 
sebagai media promosi saja. Berikan 
informasi yang lebih bermanfaat bagi 
konsumen mengenai produk yang 
anda jual. Misalkan saja anda menjual 
satu alat pertanian, buat konten 
menarik yang dapat menjelaskan apa 
saja manfaat yang bisa konsumen 
dapatkan dengan memiliki produk 
tersebut.

Halaman Facebook
Agar lancar berbisnis lewat Facebook, 
tentunya mesti bikin page alias 
halaman Facebook dulu. Di 
halaman ini harus bisa meraup 
sebanyak mungkin jempol alias like. 
Saat bisnis jalan dan mendapat 
pelanggan, arahkan mereka ke 
laman Facebook. Misalnya dengan 
memberi link halaman tersebut. Selain 
itu, cantumkan link pada toko online 
agar orang-orang tahu walau bukan 
pelanggan.
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Jangan Gunakan Akun 
Pribadi
Jika Anda sudah cukup serius 
dalam membuat konten 
promosi di Facebook, usahakan 
juga untuk tidak menggunakan 
akun Facebook personal untuk 
melakukan promosi karena 
tidak dapat meningkatkan 
kepercayaan calon konsumen. 
Jadi jika ingin melakukan 
promosi, gunakan akun 
Facebook khusus yang disebut 
dengan Fanpage.

Hindari Jualan Secara 
langsung
Dulu memang bisa langsung 
jualan di Facebook. Namun 
sekarang ada baiknya jangan 
menjual produk secara 
langsung di akun Fanpage. 
Lebih baik sarankan konsumen 
untuk membeli produk yang 
Anda jual melalui beberapa 
marketplace ataupun toko 
online milik Anda sendiri.

Karena menjual produk 
secara langsung di Facebook 
tidak memberikan kelebihan 
apapun bagi konsumen. Selain 
itu, mayoritas orang zaman 
sekarang juga lebih memilih 
membeli produk secara 
langsung di marketplace. Oleh 
sebab itu, lebih baik Anda 
mulai membuat toko online 
di beberapa marketplace dan 
promosikan produk Anda di 
sana.

menu
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Audiens
Punya 
Facebook page saja 
tidak cukup. Harus rajin 
berinteraksi dengan 
audiens. Misalnya 
dengan membagikan 
artikel-artikel 
informative, membuat 
status yang menarik. 
Intinya adalah harus 
aktif menyapa audiens di 
halaman Facebook milik 
Anda.

Bikin akun medsos 
lain
Agar bisnis online 
lancar, buat akun di 
media sosial lain dan 
hubungkan semuanya. 
Kalau sudah punya 
halaman Facebook, akun 
di Instagram sebaiknya 
juga dibuat karena 
keduanya berhubungan. 
Meski follower jumlahnya 
belum banyak, kalau 
interaksinya bagus, besar 
kemungkinan bisnis 
online akan maju.
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LOREM IPSUM

(149 Reviews)

Ajak Anggota Grup
Temukan target pasar di grup-grup yang berkaitan dengan produk 
yang Anda jual. Lalu Add Friend membernya. Bisa lakukan hal yang 
sama di fanpage competitor. Add Friend Tertarget untuk awal-awal 

cukup 10 orang di pagi hari, 10 orang di siang hari, 10 orang di malam 
hari. Jika sudah terbiasa dan lancar tanpa dapat peringatan dari FB, 
tingkatkan lagi secara bertahap, misal 20 atau 30 add friend masing-
masing di pagi, siang dan malam hari. Ini penting untuk menentukan 

strategi promosi dari sisi mana bisa masuk. 

Setelah 7 lakukan pembersihan. Clean adalah menghapus permintaan 
pertemanan yang tidak direspon, tujuannya untuk mengurangi risiko 

blokir Facebook.

Update Status 
Cara memperkenalkan diri kepada Friend Tertarget adalah dengan 
memposting status yang pasti dibaca mereka. Update Status tidak 
harus tips atau soft selling tentang bisnis, bisa juga dengan posting 
gambar /video lucu, teka-teki, hal-hal unik yang intinya memancing 
orang untuk berinteraksi dengan status yang Anda buat. Usahakan 

jangan terlalu kaku agar mereka Like, Comment atau Share. 
Dengan begitu, setiap kali Anda update status, akan muncul di 

beranda mereka. (eri,bbs)
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Setiap konsumen memiliki 
keunikannya masing-masing, 
sehingga perlu dilakukan 
pendekatan dengan metode yang 
berbeda. Untuk mendapatkan 
hasil yang terbaik, seorang 
penjual harus memiliki metode 
pendekatan tergantung kepada 
siapa calon konsumennya.

Dengan mempelajari karakter 
konsumen maka Anda akan 
dapat memaksimalkan hasil akhir 
yang ingin didapatkan dari calon 
konsumen, yakni keputusan 
calon konsumen untuk membeli 
produk.

Mengenal karakter pelanggan 
tentu jadi hal penting yang harus 
dilakukan sebelum menentukan 

strategi promosi yang paling 
tepat. Karena pelangganlah 
yang akan membeli produk 
Anda. Dengan mengenali 
karakter pelanggan, maka 
akan mengetahui bagaimana 
cara berkomunikasi dengan 
mereka. Setelah itu, baru bisa 
menentukan program promosi 
seperti apa yang paling cocok 
diterapkan untuk menaikkan 
penjualan. 

Mengetahui karakteristik 
pelanggan menjadi salah satu 
poin penting biar bisnis yang 
dijalankan laku di pasaran. 
Berikut ini adalah karakter 
konsumen yang perlu diketahui 
oleh penjual:

Karakter 
Pelanggan yang 
Perlu Diketahui
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Konsumen Potensial
Tipe konsumen potensial ini harus 
menjadi prioritas dari target pasar 

Anda. Secara teknis, konsumen 
potensial belum menjadi konsumen, 
akan tetapi sangat berpotensi untuk 

menjadi konsumen.

Tipe-tipe ini biasanya telah 
menunjukan ketertarikannya terhadap 
produk atau jasa yang Anda jual, baik 

melalui pengisian form,pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan dan 

mengikuti akun Anda.

Untuk itu pastikan Anda memberikan 
pelayanan dan informasi yang 

lengkap dan terbaik kepada tipe 
konsumen potensial. Misalnya dengan 
memberikan diskon. Cara ini menjadi 

metode yang sangat efektif.

Konsumen Baru
Konsumen baru biasanya akan 
mencoba melakukan pembelian 
pertamanya. Setelah berhasil 
membuat mereka membeli produk, 
Anda jangan meninggalkan mereka 
begitu saja. Anda harus memastikan 
setiap konsumen baru merasa 
nyaman dan merasa senang dalam 
menggunakan produk atau jasa 
yang Anda jual dengan memberikan 
penjelasan lengkap mengenai produk 
dan cara penggunaannya ataupun 
sistem kerjanya. Untuk itu berikan 
kontak yang dapat dihubungi 
sehingga memudahkan konsumen 
baru saat mereka mengalami masalah 
dengan produk yang baru dibeli.
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Konsumen Impulsif
Tipe dari konsumen ini adalah dapat 
membuat keputusan dengan cepat. 

Anda tidak perlu melakukan hal 
persuasif berlebihan. Kebutuhkan 

konsumen tipe ini adalah kemudahan 
yang diberikan.

Semakin mudah langkah-langkah 
yang diberikan untuk dapat membeli 

produk atau servis Anda, maka 
semakin besar kesempatan konsumen 

impulsif akan memutuskan untuk 
membeli. Jika Anda mendapat 

pertanyaan maka berikan respon 
yang cepat dan singkat namun jelas. 

Pastikan pula bahwa semua proses 
yang terjadi sudah mudah untuk 

digunakan. 

Konsumen Diskon
Konsumen tipe ini adalah seorang 
konsumen yang telah meliat nilai 
yang Anda tawarkan dari produk 
atau servis, namun enggan untuk 
membelinya pada harga yang ada.

Hal yang dapat Anda lakukan adalah 
dengan memberikan beberapa diskon 
atau penawaran. Hanya saja saat 
diskon telah habis, Anda mungkin 
akan kesulitan untuk menjaganya 
menjadi pelanggan karena akan pergi 
begitu diskon yang diberikan suda 
habis dan tidak berlaku. 

Oleh sebab itu, Anda perlu 
menunjukkan bahwa mereka 
tidak hanya mendapatkan produk 
dengan harga diskon, namun juga 
mendapat pelayanan terbaik dengan 
pembeliannya sekaligus memberikan 
nilai tambah pada produk yang akan 
membuat konsumen berpikir dua kali 
sebelum beralih ke tempat lain.
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Konsumen Setia
Konsumen loyal biasanya akan 

tetap kembali dan bahkan dapat 
menjadi brand ambassador bagi 

Anda dengan kemungkinan word of 
mouth marketing yang terjadi. Mereka 

akan merekomendasikan produk 
atau servis Anda kepada orang lain. 

Konsumen tipe ini memiliki pengaruh 
yang luar biasa kepada bisnis 

Anda. Selalu berikan semua yang 
terbaik bagi mereka secara produk 

maupun after sales service. Selain itu 
jika ada keluhan atau yang lain, maka 

tim customer care produk Anda harus 
lebih tanggap. Tipe konsumen yang 

setia umumnya lebih mengutamakan 
kualitas dan bukan harga. Jangan 
sampai membuat tipe sepertii ini 

merasa kecewa jika Anda menurunkan 
kualitas produk Anda.

Konsumen Gaul
Pelanggan dengan kepribadian ini 
tergolong mudah untuk didekati 
sebab cukup senang bersosialisasi. 
Mereka akan mem-follow akun media 
sosial brand Anda. Mereka merasa 
bangga jika memiliki kedekatan 
dengan brand yang mereka gunakan. 
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Konsumen Ikut-ikutan
Konsumen seperti ini cenderung 

menjadi followers dari banyak 
orang atau idolanya. Bila idolanya 

menggunakan produk A, maka dengan 
mudah mereka membeli produk yang 

sama.

Promosi mulut ke mulut (word of 
mouth marketing) cukup berguna 

menarik minat pelanggan tipe seperti 
ini untuk membeli produk Anda.

Anda harus bisa memanfaatkan 
forum-forum online untuk membahas 

kualitas produk Anda dengan detil. 
Karena konsumen tipe ini cukup 
rajin memantau forum tersebut. 

Bila banyak ulasan positif mengenai 
produk Anda, tidak menutup 

kemungkinan ia akan ikut membeli.

Konsumen Suka Pamer
Tipe ini gemar pamer di media sosial 
setelah membeli atau memakai suatu 
produk. Produk yang dipamerkan 
tidak selalu mahal atau sedang 
tren tapi biasanya adalah produk 
favorit atau yang sesuai dengan 
ekspektasi mereka.

Anda bisa memanfaatkan Instagram 
untuk meluncurkan promo 
yang efektif. Misalnya dengan 
menggunakan kuis giveaway dan 
meminta mereka mengunggah foto 
produk Anda dengan hashtag khusus. 
Atau meminta mereka mengunggah 
fotonya sedang memakai produk 
Anda sambil melakukan review. 
Nantinya review terbaik akan Anda 
berikan hadiah.
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Konsumen Jual Mahal
Konsumen seperti ini yang paling 

susah dideketin. Mereka susah 
untuk memakai produk yang tidak 

terlalu terkenal apalagi produk baru. 
Biasanya, produk yang mereka pakai 

memang tergolong mahal atau 
susah dicari karena tidak senang jika 
memakai produk yang sama dengan 

orang lain.

Untuk membuat mereka tertarik 
dengan produk Anda maka pilih brand 
ambassador yang bukan sembarangan 

dan berikan ulasan produk lewat 
video yang berkualitas juga. Meski 
membutuhkan waktu yang cukup 

lama membuat mereka tertarik, tapi 
jika Anda tetap konsisten, mereka bisa 

menjadi pelanggan setia.

Konsumen Cerewet
Tipe ini tidak akan sungkan 
mengajak Anda berbicara terlebih 
dahulu. Anda bisa memanfaatkan 
nya dengan meminta tolong untuk 
mempromosikan ke media sosial 
miliknya atau teman-temannya. Tapi, 
tipe pelanggan ini bisa membesar-
besarkan sesuatu. Karena itu jangan 
sampai membuatnya kecewa.
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Konsumen Tidak Sabaran
Untuk menarik minat pelanggan 

seperti ini, Anda bisa memberitahu 
estimasi waktu yang dibutuhkan buat 

pembuatan atau layanan lain. Bila 
pelayanan yang diberikan ternyata 

lebih lama dari waktu estimasi, 
sebaiknya Anda memberikan diskon. 

Tipe pelanggan ini biasanya adalah 
orang-orang yang tepat waktu. 

Mereka harus dapat sesuatu kalau 
harus nunggu lebih lama.

Konsumen Pendiam
Agak sulit memahami apa yang 
diinginkan pelanggan jenis ini 
karena sedikit bicara dan cenderung 
pendapatnya yang disimpan dalam 
hati. Anda dapat menebak tingkat 
kepuasannya dengan melihat 
loyalitasnya. Jika sering kembali, maka 
besar kemungkinan ia telah menjadi 
salah satu pelanggan setia Anda. Jika 
ia tidak pernah kembali, pengalaman 
transaksinya tidaklah memuaskan 
walaupun tidak ada keluhan. 

       I Edisi Khusus I Tahun XII I @eMajels29



Konsumen Perfeksionis
Tipe ini biasanya sudah sangat 

mengenal produk dan jasa yang 
ditawarkan termasuk kompetitornya, 

sehingga ia akan bertanya untuk 
memastikan seluruh informasi yang 

dimilikinya sebelum membeli. Jangan 
kaget jika ia meremehkan saat Anda 
tidak memiliki pengetahuan produk 

yang kurang.

Konsumen Hemat
Pelanggan yang hemat akan selalu 
memperhitungkan plus minus dari 
seluruh transaksinya. Ia sering 
membanding-bandingkan untuk 
memperoleh nilai lebih atau untuk 
mendapatkan potongan harga. Selain 
hemat, pelanggan jenis ini juga sangat 
teliti, terutama bila ada tulisan promo. 
Ia akan mencari celah pada syarat dan 
ketentuan yang sudah diterapkan oleh 
toko.

Konsumen Cuek
Pelanggan ini biasanya tidak 

mementingkan hal-hal kecil dan hanya 
datang karena menyukai produk 

atau jasa yang ditawarkan. Jadi bila 
terjadi sesuatu yang salah atau tidak 

mengenakan, masih ada peluang tetap 
menjadi langganan. Pelanggan jenis ini 

biasanya tidak banyak bertanya dan 
cepat menentukan pilihan.
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Internet saat sudah dijadikan sebagai lahan 
mencari penghasilan dengan cara beragam. Hampir 

semua pengusaha yang memanfaatkan peluang 
bisnis melakukan penjualan melalui online, baik lewat 

website, akun media sosial atau marketplace yang 
tengah populer di dunia maya. 

Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan 
untuk berjualan selain Facebook, yaitu Instagram. 

Sebab Instagram merupakan media sosial yang 
memfasilitasi penggunannya untuk berbagi foto 
terbaik yang mereka miliki. Jika Anda memilih 

menggunakan Instagram sebagai media menjual 
produk, tidak ada salahnya mempelajari lebih dulu 

tips berikut ini:

Tips Jualan Laris 
di Instagram
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Buat Akun Khusus 
Siapkan akun khusus jualan agar 

akun yang dibuat lebih profesional 
dan tidak tercampur dengan urusan 

pribadi. Dengan demikian calon 
pelanggan akan merasa yakin dan 

percaya. Untuk membuat akun khusus 
jualan ini sebaiknya menggunakan 

nama akun yang mengandung kata 
yang biasa dicari oleh orang lain dan 

tetap disesuaikan dengan barang 
yang Anda jual.

Keunggulan menggunakan akun 
tersebut adalah setiap harinya 

bisa melihat orang-orang yang 
mengunjungi akun Anda. Sehingga 

Anda bisa menganalisa seberapa 
besar minat konsumen terhadap 

produk-produk yang Anda jual.

Profil Usaha Jelas
Gunakan profil Instagram bisnis agar 
lebih maksimal dalam berjualan. 
Kemudian tulis secara singkat 
deskripsi tentang bisnis Anda di bio 
Instagram. Lengkapi alamat website, 
alamat email, nomor telepon, dan 
contact person lain yang dapat 
dihubungi. Jangan lupa, ubah profile 
picture dengan gambar logo bisnis 
Anda.
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Mencari followers 
Cari followers yang sesuai dengan 

produk yang Anda jual. Dalam 
mencari target followers bisa melalui 

komunitas. Tujuannya membidik 
followers dari komunitas tersebut agar 

Anda tidak buang-buang waktu dan 
tenaga terhadap followers yang tidak 

menyukai akun Anda.

Agar akun Anda tidak diblokir pihak 
instagram, idealnya dalam sehari 

Anda bisa follow 200 orang yang 
dibagi dalam lima waktu dan harus 

konsisten untuk melakukannya. 
Setelah apa yang Anda inginkan 

tercapai, private akun Anda. Hal ini 
untuk mengundang followers lain 

semakin penasaran dengan produk 
yang Anda jual.

Follow akun sesuai yang dicari
Untuk mendapatkan banyak follower di 
Instagram, bisa memulainya dengan 
follow pengguna lain yang cocok 
dengan profil pengguna yang dicari. 
Pilihlah akun yang kemungkinan 
besar membutuhkan solusi saat Anda 
mewarkan nanti. 

Namun tidak semua akun yang sudah 
di follow akan follow balik. Untuk 
mengantisipasi hal tersebut, harus 
memiliki konten yang bagus dan 
dalam jumlah yang cukup banyak. 
Intinya, buat  alasan kuat agar akun 
tersebut mau follow balik.
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Jangan Fokus Pada Jumlah Like
Hal yang terpenting bukan seberapa 
banyak jumlah like yang Anda 
dapatkan, namun seberapa banyak 
transaksi yang terjadi dari postingan 
Anda. Lebih baik Anda fokus 
membuat konten yang kreatif untuk 
memasarkan bisnis. Dengan fokus 
pada konten, konsumen bisa tertarik 
untuk memberikan like bahkan 
melakukan pembelian. Konsumen 
juga akan dengan senang hati untuk 
mengikuti akun Instagram Anda.

Aktif Memposting
Aktif memposting foto atau video 
pendek yang menarik tentang produk 
dan bisnis Anda untuk menghiasi 
timeline. Namun, jangan posting 
banyak konten sekaligus di waktu 
yang sama, karena bisa dianggap 
mengganggu timeline follower Anda. 
Sebaiknya, posting foto atau video 
satu per satu di waktu yang berjauhan. 
Misalnya, di pagi hari, siang hari, 
kemudian malam hari. Beri jarak waktu 
untuk setiap postingan

Unggah Testimoni Pelanggan
Tujuannya untuk meningkatkan 
kepercayaan calon konsumen kepada 
produk jualan Anda. Jangan lupa 
untuk menyamarkan nomor, nama 
ataupun percakapan lain yang tidak 
seharusnya dipajang. Hal ini untuk 
menjaga privasi dari konsumen Anda.

Selain mengunggah testimoni, 
bisa pula dengan memajang resi 
pengiriman atau ketika barang sudah 
dikemas dan mau untuk dikirimkan. 
Cara tersebut juga bisa mengundang 
kepercayaan dari calon konsumen. 
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Hapus Foto Lama
Foto yang sudah lama lebih baik 
dihapus karena hanya memenuhi 
dan menggangu tampilan timeline 
saja. Apalagi foto produk yang sudah 
tidak ada barangnya. Anda tidak 
perlu menyimpannya lagi, karena bisa 
membuat konsumen kecewa ketika 
dia ingin memilikinya tapi ternyata itu 
sudah habis terjual.

Lakukan Endorse 
Banyaknya kalangan artis hingga pesohor 
yang menggunakan Instagram, menjadikan 
peluang emas bagi pelaku usaha bisnis untuk 
bekerja sama. Karena banyaknya followers 
mereka, memberikan kesempatan bagi penjual 
untuk melakukan endorse ataupun paid 
promote. Cara tersebut merupakan salah satu 
langkah untuk bisa menambah followers pada 
akun Anda. Selain itu juga bisa membuat akun 
Anda dilirik oleh orang-orang sehingga mereka 
tertarik untuk membeli produk. 

Tag dan Share
Untuk memperkenalkan akun Anda secara 
luas dan produk yang dijual menjadi laris, bisa 
melakukan cara dengan tag dan share kepada 
konsumen maupun calon konsumen Anda.

Sebaiknya orang yang di tag tersebut sebanyak 
3 sampai 5 orang agar tidak terganggu. Orang 
tersebut bisa pelanggan Anda ataupun calon 
pelanggan Anda.

Bila Anda ingin melakukan tag dan share 
berulang-ulang, maka bisa memilih orang lain 
kembali untuk dijadikan “sasaran” dalam hal 
tersebut.
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Giveaway atau Diskon untuk 
Follower
Giveaway atau diskon diberikan untuk 
followers Anda yang memang aktif 
mengikuti kuis atau sayembara yang 
Anda lakukan. Cara ini efektif karena 
biasanya syarat untuk mendapatkan 
hadiah atau diskon tersebut adalah 
dengan tag teman dari followers 
Anda. Secara tidak langsung cara 
tersebut membantu Anda dalam 
melakukan promosi kepada setiap 
orang. Untuk mengadakan giveaway 
atau diskon ini bisa diadakan saat hari-
hari penting ataupun pada hari spesial 
lainnya.

Soft Selling
Cobalah untuk membangun kedekatan 
dengan konsumen. Caranya bisa 
dengan menggunakan teknik soft 
selling, yaitu mengunggah foto yang 
berisikan quote ataupun hal lainnya 
yang bisa berinteraksi dengan para 
followers.

Walaupun terkesan tidak berjualan 
sebenarnya cara tersebut merupakan 
soft selling yang bisa membangun 
kedekatan dengan konsumen Anda. 
Selain itu bisa pula menggunakan 
Instastory yang memiliki fitur jejak 
pendapat ataupun pertanyaan. 
Sehingga Anda bisa mengetahui 
seberapa besar konsumen 
mengunjungi akun tersebut. (eri,bbs)
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Sosial media memiliki peranan 
penting untuk bisnis. Bahkan 
saat ini, sosial media bisa 
digunakan untuk sumber 
penghasilan. Instagram misalnya, 
menjadi salah satu sosial media 
yang efektif untuk berbisnis. 
Membangun sebuah branding di 
instagram, tentunya tidak mudah. 

Cara yang paling efektif dengan 
membuat konten instagram. 
Membuat konten itu tidak mudah 
karena perlu waktu, tenaga dan 
pikiran. Sangat penting untuk 
membuat konten yang berkualitas 
tinggi itu sebab bisa membantu 
untuk perkembangan bisnis. 
Membuat branding instagram 
tidak bisa dilakukan secara 
instan. Diperlukan pula strategi 
untuk membuatnya. Apa sajakah 
itu?

STRATEGI 
MEMBUAT 
KONTEN DI 
INSTAGRAM

O O P

U W P M
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Kenali Audiens
Anda harus mengenali siapa 
audiens yang sesuai dengan 
brand yang ingin dibuat. Seperti 
jenis kelamin, usia, hobi dan lain 
sebagainya. 

Tema
Selanjutnya adalah tentukan temanya. Untuk 
memudahkan, tema bisa disesuaikan dengan 

produk yang akan dijual. Jika tema sudah 
ditentukan maka jangan lupa untuk memilih 

warna, filter, logo, font, angle foto dan 
sebagainya. Tujuannya adalah agar konten 

Anda memiliki ciri khas atau identitas sendiri.

Caption
Fungsi utama caption adalah untuk 
menjelaskan konteks dari konten tersebut. 
Untuk itulah sangat perlu untuk mempercantik 
caption dengan menggunakan bahasa yang 
menarik. 
Biasanya bahasa yang digunakan disesuaikan 
dengan target pasar yang akan dituju.

Perhatikan panjang pendek caption. Jika 
terlalu panjang, follower malas untuk 
membaca. Sebaliknya bila terlalu pendek, tidak 
memberikan informasi yang jelas. Jadi pastikan 
jumlah katanya harus tepat. 
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Buatlah Konten Unik 
dan Konsisten
Konten yang unik akan nampak 
menonjol dibanding konten-konten 
lain sekaligus menjadi ciri khas. 
Tetapkan di awal topik yang relevan 
dengan bisnis Anda, kemudian 
kembangkan ide-ide segar dari 
topik tersebut. Menjadi unik 
penting karena memperebutkan 
perhatian follower.

Setiap konten instagram yang 
dibuat, baik itu story atau feed 
haruslah konsisten satu dengan 
yang lainnya. Buat brand guideline 
yang jelas sehingga dapat dijadikan 
patokan ketika membuat konten.

Jika konten-konten Anda konsisten 
satu dengan yang lain, misal dalam 
segi warna, follower anda akan 
menyadari hal tersebut. Lambat 
laun ciri khas akun instagram Anda 
mulai terbentuk dalam benak 
pelanggan.

Gunakan Hashtag
Hasgtag perlu diperhatikan karena 

digunakan untuk memudahkan 
follower mencari konten instagram 

Anda. Penggunaan hashtag ini tidak 
boleh berlebihan, karena akan menjadi 

spam. Selain itu, pisahkan kata 
terakhir dengan hashtag pertama. 
Pilih hashtag yang sesuai dengan 

postingan. 
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Postingan Pertanyaan 
Sebaiknya tidak hanya membuat 

postingan berisi informasi saja, tetapi 
sesekali buatlah postingan pertanyaan 

untuk follower. Strategi ini bertujuan 
untuk membangun interaksi yang 
positif dengan follower. Tanyakan 

pertanyaan yang memicu diskusi antar 
follower. Jangan lupa untuk membalas 

beberapa jawaban dari follower.

Editor Photo
Untuk mempercantik gambar 
maupun video, Anda bisa 
memanfaatkan beberapa 
aplikasi photo editor. Beberapa 
fiturnya, seperti brightness, contrast, 
filter, crop bisa Anda gunakan untuk 
mempercantik foto yang Anda buat. 
Selain itu gunakan kolase untuk 
memudahkan calon pembeli melihat 
gambar produk Anda.

Riset Follower
Lakukan riset untuk memahami 
konten seperti apa yang disukai 

follower Anda. Buat berbagai jenis 
feed instagram kemudian bandingkan 

jumlah like dan komentarnya. Untuk 
postingan yang mendapat like 

dan komentar yang banyak maka 
sebaiknya buat konten seperti itu 

lebih banyak. Sementara untuk konten 
yang sedikit like dan komentarnya 

sebaiknya tidak diprioritaskan atau 
bahkan jangan membuat konten 

semacam itu lagi.
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Gunakan Instagram Story
Manfaatkan Instagram story karena 
bisa untuk menampilkan behind the 

scene, testimoni atau mengajak calon 
pembeli berdiskusi sehingga bisa 

dekat dan lebih mudah membangun 
kepercayaan.

Waktu posting
Waktu posting sangat membantu 
penjualan. Oleh karenanya Anda 
perlu mengatur waktu posting. Tapi 
tetap buat konten yang menarik, 
kemungkinan banyak orang akan 
tertarik dan mengikuti akun Anda. 
Buatlah jadwal postingan misalnya 
sehari dua kali dan sebagainya. Tapi 
jangan terlalu sering memposting 
konten, karena akan membuat 
follower malas membacanya dan 
dianggap spam. (eri,bbs)
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Seiring waktu, fitur Instagram 
mulai banyak bermunculan 
yang selain dapat memperindah 
postingan juga dapat 
meningkatkan penjualan. 
Berikut beberapa informasi fitur 
Instagram yang dapat Anda 
manfaatkan untuk mendongkrak 
bisnis. 

Fitur-Fitur 
di Instagram 
untuk 
Membantu 
Bisnis Agar 
Cepat Laris 

       I Edisi Khusus I Tahun XII I @eMajels42



Bio
Buatlah Bio dengan semenarik 
mungkin karena hal pertama yang 
diperhatikan oleh pengunjung adalah 
Bio. Karena berfungsi sebagai fitur 
informasi sebuah akun. Selain itu, Bio 
juga berfungsi untuk pengenalan siapa 
Anda, produk apa yang Anda jual dan 
sebagai identitas toko online Anda.

Link Order
Merupakan link CTA (Call To Action) 
agar pembeli bisa langsung memesan 
tanpa harus add nomor Whatsapp 
atau Line Anda secara manual.

Feed
Post feed berfungsi sebagai media 

informasi berupa katalog produk. 
Untuk katalog produk itu sendiri 

adalah post feed Instagram yang 
berisi gambar-gambar produk yang 

akan dijual.

Siapkan minimal 100 gambar katalog 
yang diisi dengan keterangan produk 

yang dijual.
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IGTV
Fitur ini didesain khusus 
untuk pengguna yang ingin 
membuat video dengan durasi 
yang panjang. Anda juga 
bisa memanfaatkan fitur ini 
sebagai media Anda dalam 
berbisnis online.

Instastory
Instastory merupakan video singkat 
atau berisi gambar untuk cerita dan 
bisa Anda manfaatkan sebagai fitur 

informasi kegiatan online shop Anda. 
Instastory bisa menjadi fitur yang 

sempurna untuk menampilkan foto 
dan video yang menarik perhatian 
pembeli. Banyak keunggulan dari 

Instastory jika dipergunakan maksimal.

Auto reply
Meskipun Anda sudah mencantumkan 
kontak pada halaman profil, tetap 
ada konsumen yang bertanya di 
kolom komentar dengan berbagai 
pertanyaannya yang beragam. Untuk 
itu sebaiknya Anda memanfaatkan 
fitur auto reply untuk menjaga 
hubungan baik dengan pelanggan. 
Tulislah balasan yang sekiranya akan 
banyak ditanyakan oleh konsumen.
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Insight
Ada juga fitur insight salah satunya 
adalah Audience Insight yang akan 
memberikan masukan untuk para 
pengguna Instagram bisnis yang 
akan memberikan analisis siapa 
saja yang masuk ke profil bisnis. 
Informasinya itu berupa demografi, 
usia, serta minat konsumen terhadap 
bisnisnya. Hal tersebut tentu saja 
dapat membantu untuk mengetahui 
minat para followers yang mana data 
tersebut bisa Anda jadikan untuk 
membuat konten yang sesuai dengan 
target pasar.

Siaran Langsung 
Selain Instastory, fitur siaran langsung 
atau live ternyata juga menarik minat 
calon pembeli karena konsumen ingin 
mengetahui cerita di balik layar bisnis 
tersebut. Selain itu, Anda juga dapat 
berinteraksi langsung dengan para 
followers. (eri,bbs)
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Sekarang ini Instagram tak hanya dijadikan 
sebagai media bersenang-senang akan tetapi 

juga dimanfaatkan menjadi lahan bisnis. Online 
shop kini sudah banyak menggunakan instagram 
menjadi media mempromosikan barang atau jasa 
mereka. Biasanya orang yang aktif di Instagram 

pasti juga aktif di Twitter dan juga Facebook.

Apa saja kelebihan dan kekurangan media sosial 
Instagram yang merupakan media yang efektif 

untuk media promosi ini?

Keunggulan Berjualan 
Melalui Instagram
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Gratis
Tidak seperti menggunakan website 
menjadi media online shop yang 
harus menyewa domain dengan porto 
yang bervariasi. Sedangkan untuk 
menggunakan Instagram, hanya 
cukup download atau membuka 
situsnya. Oleh karena itu, untuk usaha 
online shop pemula sebaiknya memilih 
sosial media seperti Instagram 
daripada menggunakan website.

Murah  
Sangat murah, karena Anda tidak 

perlu mengeluarkan dana besar untuk 
biaya sewa tempat.

Cukup menggunakan gawai, Anda 
sudah bisa berjualan kapan saja dan 

dimana saja.

Memiliki Banyak Pengguna
Salah satu kelebihan dari Instagram 
adalah memiliki jumlah pengguna 
yang sangat banyak yang tersebar 
di seluruh penjuru dunia. Pengguna 
Instagram di Indonesia sendiri 
semakin bertambah banyak. Hal 
ini tentu saja menguntungkan 
bagi para pebisnis online untuk 
memulai memasarkan produknya 
dan meningkatkan peluang untuk 
mendapatkan konsumen.
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Mudah
Kemudahan yang ditawarkan 

Instagram menjadikannya media 
yang cepat untuk menarik minat 

masyarakat untuk menggunakannya. 
Memposting video atau foto, 

mengomentari, memberi like, follow 
sampai mencari sesuai dengan 

hashtag pun bisa dilakukan dengan 
sangat praktis dan sangat mudah 

digunakan.

Koneksi dengan media 
sosial lain
Instagram memiliki koneksi dengan 
beberapa sosial media sehingga 
memberikan kemudahan tersendiri 
bagi para pebisnis online. Sehingga 
Anda bisa menghemat waktu karena 
tak perlu melakukan posting berkali-
kali di media sosial lain.

Efektif
Sangat efektif untuk menentukan 

target pasar Anda. Selain itu 
juga mudah untuk malakukan 
berbagai cara untuk promosi. 

Misalkan dengan menggunakan 
jasa edrosement, menggunakan 

hashtag atau juga instagram ads atau 
metode paid promote.

@

$

@@
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Memanfaatkan Hashtag
Kelebihan lainnya yang bisa 

Anda didapatkan adalah dengan 
memanfaatkan hashtag karena 

hashtag memiliki peran yang sangat 
penting bagi para pelaku bisnis online 

yang menjual produknya melalui 
Instagram, Anda bisa memanfaatkan 
hingga 30 hashtag agar produk yang 

dijual lebih mudah ditemukan oleh 
konsumen.

Memiliki Fitur Efek Foto
Instagram memiliki keunggulan 
dalam hal posting foto. Instagram 
sendiri merupakan sebuah media 
sosial yang memang dirancang 
secara khusus untuk berbagi foto 
dan video sehingga tentu saja telah 
dilengkapi dengan berbagai macam 
fitur yang bisa Anda gunakan untuk 
mempercantik foto dari produk yang 
akan dijual secara online.
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Selain kelebihan, Instagram juga memiliki kekurangan 
saat digunakan sebagai media promosi seperti berikut:

Rajin update
Hampir sama dengan Twitter, 

Instagram memiliki timeline yang 
berjalan sangat cepat. Sehingga 

pemilik online shop harus rajin untuk 
posting foto atau video supaya 

produknya bisa dilihat oleh para 
konsumen.

Spamming
Kemudahan yang diberikan oleh 
Instagram dalam hal berinteraksi, 
membuat media sosial ini menjadi 
rawan kena spamming yang 
sering terlihat di bagian komentar. 
Banyaknya spam yang memenuhi 
kolom komentar tentu saja akan 
sangat mengganggu. Namun bisa 
disiasati dengan memberlakukan 
private pada akun agar tak sembarang 
orang bisa berkomentar pada 
postingan Anda.

Deskripsi Bio Terbatas
Pengguna Instagram tentunya telah 

mengetahui bahwa tidak bisa menulis 
bio dengan bebas di Instagram. 

Sebab pihak Instagram telah 
membatasi penulisan bio maksimal 

hanya 150 karakter saja, hal ini tentu 
saja akan menyulitkan para pebisnis 
online di mana mereka harus benar-

benar menulis bio dengan singkat.
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Transaksi Kurang Praktis
Karena memang Instagram tidak 

dirancang sebagai media untuk jual 
beli, sehingga proses transaksinya 

kurang praktis ketika ada konsumen 
yang akan membeli barang. Oleh 
karenanya, sertakan kontak pada 

bagian caption dan profile di setiap 
postingan.

Foto Ukuran Kecil
Meski foto adalah salah satu 
keunggulan Instagram, foto-foto yang 
ada di Instagram memiliki ukuran kecil 
dan kurang terlihat terang. Berbeda 
dengan facebook yang bisa display 
produk sesuka hati dan dapat dibuka 
di komputer dengan resolusi besar. 
(eri,bbs)
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Cara Berjualan 
Produk Lewat 

YouTube

Produk
Produk yang hendak ditawarkan bisa 
berupa barang atau jasa. Anda dapat 
menjadikan youtube sebagai toko. 

Cara Berjualan 
Produk Lewat 

YouTube

Punya Channel YouTube
Agar bisa berpromosi di YouTube, Anda 

membutuhkan channel YouTube. Oleh 
karena itu, buatlah channel YouTube untuk 

bisnis Anda. Nantinya channel ini digunakan 
untuk kegiatan publikasi video-video 

promosi yang telah dibuat.
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Selalu Tampilkan 
Promosi Produk
Promosi ini bisa kita lakukan 
dengan bermacam cara, antara 
lain menampilkan identitas bisnis 
atau produk Anda, menampilkan 
info kontak, menampilkan alamat 
web bisnis atau toko online dan lain 
sebagainya. 

Membuat Video Penawaran 
Produk

Untuk berjualan di YouTube, Anda bisa membuat 
video penawaran produk. Nantinya video ini akan 
dipakai untuk mereview produk dan menawarkan 

produk Anda. Selain menerapkan cara hard selling, 
Anda juga bisa menggunakan cara-cara soft selling 

tapi semua berisi video yang masih berkaitan 
dengan produk kita.

Misalnya video review,tips dan trik,edukasi, tutorial, 
dan sebagainya. Selanjutnya unggahlah video 

tersebut ke YouTube. Dalam mengupload video, 
jangan lupa untuk menggunakan kata-kata kunci 
(keyword) yang berkaitan dengan produk Anda. 
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Manfaatkan Iklan YouTube
Anda juga bisa memanfaatkan iklan YouTube. 
Nantinya, iklan tersebut dapat digunakan untuk 
meningkatkan publikasi terhadap produk Anda. 

Rutin Membuat Video
Pastikan Anda berpromosi secara rutin dan terus menerus. 

Jadikan sebanyak mungkin orang tahu tentang produk Anda. 
Ketika awareness terhadap produk Anda sudah besar, maka 
akan lebih mudah untuk menjadikan orang-orang membeli. 

Anda tidak perlu membuat video dengan biaya tinggi. Video 
sederhana pun bisa, asalkan informatif dan enak untuk 

ditonton.

Paling tidak dalam seminggu sekali, upload video baru Anda 
ke Youtube. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan 

banyak viewer dengan sendirinya. Jika subscriber dan viewer 
video Anda sudah banyak, Anda bisa membuka kesempatan 

kepada bisnis lain untuk endorse melalui video Anda.

Jadi Anda mendapatkan tiga keuntungan sekaligus,promosi 
bisnis lewat content video, mendapatkan penghasilan dari 

iklan Youtube, dan Anda juga bisa mendapatkan penghasilan 
tambahan dari endorsement.

Membuat video yang banyak
Anda juga bisa membuat channel baru untuk video SEO untuk 

memasarkan produk dan membuat video Anda berada di 
halaman pertama pencarian Google.

SEO lewat Youtube ini cenderung mudah dipraktekkan. 
Karena untuk banyak kasus, Google juga menampilkan hasil 

pencarian untuk video di halaman pertama Google. Selain 
itu, tidak banyak pemain SEO yang bermain pada Youtube, 

sehingga persaingan jadi lebih sedikit. Jadi cara ini juga bisa 
Anda gunakan jika produk Anda perlu dipasarkan di Google. 

(eri,bbs)
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Langkah-langkah 
Membuat Video 
Penawaran Produk 

Script
Apapun video yang Anda buat, pasti 
membutuhkan script. Script ini akan menjadi 
panduan produksi video Anda. Ketika hendak 
membuat video penawaran produk, maka 
siapkan dulu script videonya.

Ada pola khusus yang dapat Anda gunakan 
dalam membuat video penawaran produk. 
Judul, deskripsi, dan tag video juga menentukan 
apakah video Anda nantinya mudah ditemukan 
oleh viewer atau tidak. Sebaiknya, buatlah judul, 
deskripsi, dan tag video dengan kata kunci yang 
sedang banyak dicari orang. Nantinya Anda 
bisa menggunakan keyword ini sebagai judul, 
deskripsi, dan tag untuk video Anda.

Untuk mengeceknya, Anda bisa melakukan riset 
kecil-kecilan di Google Keyword Planner dan 
Google Trend. Jika keyword tersebut banyak 
dicari di Google, maka keyword tersebut juga 
banyak dicari di Youtube.
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Tentukan Kemasan Video 
Anda juga perlu memikirkan, kira-
kira seperti apa kemasan video nanti. 
Sebenarnya, proses memikirkan 
kemasan video ini akan terjadi saat 
Anda membuat rencana video/script.

Ada banyak kemasan video 
penawaran yang bisa Anda gunakan. 
Misalnya video berbentuk motion 
graphic, berbentuk presentasi oleh 
presenter, demo dan keunggulan 
produk, dan lain-lain.

Kumpulkan Gambar dan 
Editing
Setelah Anda punya script, 
maka langkah berikutnya adalah 
mengumpulkan materi video yang  
mencakup gambar yang akan 
ditampilkan di video, sound effect, 
musik, dan sebagainya. Jika sudah 
lengkap, barulah akan masuk ke 
proses editing.

Unggah Video 
Setelah video presentasi produk 
yang akan dijual sudah jadi, langkah 
selanjutnya adalah mengunggah atau 
upload ke youtube beri judul video 
kemudian isi deskripsi tentang produk, 
isi tag dengan kategori produk 
kemudian klik publikasikan. Semakin 
banyak video presentasi produk 
semakin besar kemungkinan orang 
membeli. (eri,bbs)
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Strategi 
Youtube Marketing

Youtube Marketing telah menjadi search 
engine yang banyak digemari karena orang 

cenderung lebih senang menonton informasi 
daripada membaca informasi yang panjang. 

Youtube telah banyak digunakan untuk 
membangun branding sebuah perusahaan dengan 

tujuan meningkatkan kepercayaan customer. 
Berikut ini adalah cara-cara menggunakan Youtube 

Marketing untuk bisnis:
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Menunjukan produk 
Membuat video tentang produk 

yang bisa dalam bentuk penjelasan, 
webinar, presentasi atau lainnya. 
Banyak cara untuk menunjukan 
produk yang Anda tawarkan, 
sehingga lebih mudah untuk 

menarik customer. Dengan proses 
edit dan script yang baik, Anda 

bisa membuat sebuah video simpel 
menjadi sangat menarik.
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Video yang Informatif 
Banyak pengguna internet yang lebih 

senang mencari jawaban atas pertanyaan 
mereka melalui video Youtube. Jadikan 
hal tersebut sebagai kesempatan untuk 

menunjukkan bisnis Anda dan menambah 
jumlah potensial customer dengan 

membuat video tentang keahlian yang 
berkaitan dengan bisnis Anda. Anda 

bisa saja membuat video yang bersifat 
informatif dan memberikan saran yang 

bermanfaat bagi penonton.
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Proses Pembuatan Video Produk 
Selain menampilkan produk, Anda juga bisa 
mengunggah latar belakang atau proses pembuatan 
produk Anda. Atau bisa pula berupa video tentang 
interview dengan CEO, memperkenalkan karyawan, 
dan vlog mengenai kegiatan sehari-hari yang terjadi 
dalam perusahaan Anda.
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Testimoni 
Unggah video testimonial dari para customer 

yang puas dengan produk Anda. Rekomendasi 
dan review positif yang customer berikan akan 

meningkatkan kepercayaan calon pembeli 
lainnya. Selain itu, video testimonial juga 

akan mempercepat proses pembelian karena 
customer percaya sedang dilayani oleh 
perusahaan dengan reputasi yang baik.
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Tutorial
Buatlah video tutorial untuk para customer 

untuk memudahkan mereka dalam 
memahami produk Anda. Untuk itu buatlah 
video yang mengedukasi penonton untuk 

melakukan sesuatu yang akhirnya berujung 
dengan menarik mereka untuk menjadi 

pelanggan. (eri,bbs) 
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Tips Jualan 
di Twitter 
Twitter bisa dikatakan sebagai 
salah satu media sosial yang 
bisa digunakan sebagai lapak 
Anda berjualan. Follower 
dapat membantu Anda 
meningkatkan visibilitas, brand 
awareness dan engagement 
yang lebih mendalam karena 
pelanggan dapat terlibat 
langsung.

Anda bisa menggunakan 
Twitter untuk memberi tahu 
produk baru ataupun beragam 
penawaran eksklusif. Jadikan 
diri Anda sebagai sumber 
informasi penting bagi para 
follower. Jadi, tidak hanya 
sekadar jualan tetapi juga 
menjadi pengaruh kuat bagi 
para follower.

Bagaimana bisa mendapatkan 
semua keuntungan tersebut? 
Berikut beberapa hal yang 
bisa Anda perhatikan:
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Memilih Nama 
Hal pertama dan terpenting adalah 
pemilihan nama karena menjadi 
cikal bakal bisnis Anda akan diingat 
di Twitter. Jika masih baru memulai 
maka pikirkan pemilihan nama yang 
mudah diingat atau sesuai dengan 
nama brand Anda.

Profile Menarik
Buatlah profil yang menarik.  
dengan bio, avatar dan background 
agar calon follower baru tertarik 
untuk mengikuti Anda. Fitur avatar, 
bio dan background memang 
difungsikan untuk mengenalkan 
bisnis Anda dan sering kali menarik 
perhatian user untuk mem-follow. 
Namun, ingat bahwa profil Anda 
memang sesuai atau relevan dengan 
brand bisnis Anda. Jangan lupa 
menempatkan kata kunci yang 
tepat, yang sering dicari terkait 
produk atau jasa Anda. 
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Pemilihan Kata
Tweet Anda bisa lebih panjang, namun tetap 

perhatikan pemilihan kata. Gunakan kata yang 
menarik dan dapat mudah dimengerti. Terkadang, 

kalimat tidak harus baku, karena perilaku 
pengguna Twitter cenderung luwes dan memakai 

percakapan sehari-hari dalam tweetnya.

Jangan Terlalu 
Formal
Sebaiknya tidak membuat 
tweet terlalu formal atau serius. Sekali-
kali cobalah untuk menyisipkan humor 
di tweet Anda atau kata-kata yang 
bisa membangkitkan minat mereka.

Gunakan Favorite Tweet dari pernyataan 
customer yang memuji produk atau jasa 
Anda untuk semacam jadi testimoni bagi 
calon customer Anda mengenai brand 
Anda. Bagikan promo-promo terbaru 
di Twitter agar follower senantiasa 
memantau Anda.

       I Edisi Khusus I Tahun XII I @eMajels65



Gunakan Hashtag 
Perhatikan daftar trending topic. Anda 
bisa menyelipkan hashtag atau tagar 
yang sedang menjadi trending atau 
yang sering digunakan oleh netizen. 
Hashtag populer pasti banyak diklik 

orang, sehingga tweet Anda bisa ikut 
terbaca oleh mereka yang bahkan 

belum mengikuti akun Anda.

Waktu yang Tepat
Tweet yang bermanfaat kadang bisa 

tidak mendapatkan atensi yang tinggi 
karena waktu yang tidak tepat. Untuk 
itu, butuh analisis waktu yang tepat 
kapan para follower Anda sedang 
melihat timeline. Biasanya follower 
setia akan senantiasa mengecek 

profile Twitter Anda.
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Berkomunikasi
Engangement memang bertujuan membentuk interaksi dan 

sangat dibutuhkan ketika seseorang terjun ke media sosial untuk 
berjualan. Sebenarnya sama halnya dengan Anda berjualan 
di offline, adalah lebih baik ketika kita bisa mempererat tali 
silaturahmi dengan para pelanggan. Berkomunikasi dengan 

follower Anda merupakan hal penting karenatidak hanya 
meningkatkan ikatan antara Anda dan follower tetapi juga 

mengetahui minat para follower Anda.

Interaksi 
Membuat Twitter untuk bisnis, itu artinya Anda 

siap untuk berinteraksi dengan lebih intens dengan 
pelanggan. Mengajukan pertanyaan pada follower 
untuk berinteraksi maupun mengetahui apa yang 

mereka minati. Retweet dan mention dari customer 
yang telah masuk untuk membangun engagement, 

tidak hanya di antara Anda dan customer tetapi 
customer dengan customer. 
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Kuis Berhadiah
Sesekali Anda bisa mengadakan kuis 
atau kontes berhadiah dengan syarat 
peserta harus menjadi follower Anda. 

Ini bisa jadi trik untuk menambah 
jumlah pengikut baru. Misalnya, buat 

kuis menjawab suatu pertanyaan tentang 
produk Anda melalui tweet yang disertai 

hashtag nama brand Anda. 

Jangan 
Promosi Terus
Orang lain tidak akan senang 
membaca tweet yang isinya promosi 
melulu. Anda harus kreatif dalam hal 
promosi. Buatlah kumpulan tweet 
yang menarik tentang suatu topik, 
tweet lucu yang berisi gambar atau 
video, atau tweet sapaan pada 
pengikut Anda. Buat timeline Anda 
asyik untuk disimak.
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Konsisten
Twitter untuk bisnis berarti 

Anda harus siap untuk 
konsisten 7 kali 24 jam karena 

timeline Twitter bergerak 
cepat maka Anda pun harus 
bergerak cepat dan sering 

muncul. Jangan pernah bosan 
dan malas.

Evaluasi 
Berkala

Ketika terjun ke media sosial 
media sebagai media bisnis 

Anda maka belajar untuk 
mendengarkan. Sebenarnya 
ketika berbisnis offline, Anda 
harus siap untuk mendengar 
dan mengevaluasi. Dengan 
mendengarkan, Anda bisa 
tahu minat para follower 

kemudian evaluasi menjadi 
acuan untuk menjadi lebih baik 
lagi. Anda bisa mengevaluasi 

pertumbuhan follower, 
seberapa banyak interaksi dan 
berapa banyak yang akhirnya 

melakukan deal. (eri,bbs)
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Twitter adalah sebuah 
platform yang memungkinkan 
penggunanya mengirimkan 
pesan kepada orang yang 
menjadi followers-nya. 
Pengguna Twitter yang terus 
bertambah di Indonesia 
membuat media sosial yang 
muncul di tahun 2006 ini 
menjadi kanal promosi 
yang potensial untuk 
mendatangkan pembeli. 
Berikut ini adalah keuntungan 
menggunakan Twitter untuk 
memperkenalkan bisnis Anda:

Keuntungan 
Menggunakan 
Twitter untuk 
Berjualan 
Online
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Username
Anda bisa bercerita tentang seperti 

apa bisnis Anda, apa yang dijual, 
bagaimana cara pembeliannya melalui 

media sosial Twitter. Anda juga bisa 
menceritakan proses pembuatan 

dari proses penjualan barang-
barangnya secara online. Oleh karena 

itu, gunakan username yang mudah 
diingat sekaligus menjadi  pembeda 

dengan yang lain. Username ini akan 
selalu muncul di setiap tweet yang 

dihasilkan. 

Profil
Selain username, bagian dari Twitter yang 
akan selalu muncul pada setiap tweet 
adalah avatar atau foto profil. Anda bisa 
menggunakan foto atau logo tersebut sebagai 
alat identifikasi bisnis  Anda. Selain itu, di 
halaman profil, ada sebuah bagian yang 
bernama header photo yang berada di bagian 
paling atas halaman profil akun Twitter. Lewat 
bagian ini, Anda bisa bercerita tentang bisnis 
dengan media foto. Misalnya, foto stok barang 
yang ada di gudang dan lain sebagainya. 
 
Memberikan Informasi Lengkap 
Ada tiga hal penting yang harus dilengkapi di 
bagian profil, yakni bio, location, dan website. 
Dari bio, Anda bisa menjelaskan bisnis apa 
yang dijalankan. Termasuk keuntungan yang 
bisa diperoleh oleh pembeli jika membeli 
produk yang Anda jual. Hal tersebut bisa lebih 
menarik perhatian. 
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Arahkan Traffic 
Twitter adalah sebuah media sosial 

yang bisa mendatangkan traffic. 
Agar jumlah traffic besar, Anda bisa 

mencantumkan link situs bisnis Anda 
di tweet yang berkaitan. 

Misalnya, Anda mau mengabarkan 
bahwa ada serangkaian produk 

terbaru di bulan Maret. Jika link yang 
berada di tweet tersebut di klik, maka 

halaman situs bisnis yang berisikan 
katalog produk bulan Maret akan 

tampil.

Twitter Follow Button
Akun Twitter yang Anda buat 
bertujuan untuk mendukung 
keberadaan usaha Anda. Ada 
beberapa hal yang bisa dilakukan, 
misalnya dengan mencantumkan 
tombol follow di situs toko online atau 
yang biasa disebut dengan Twitter 
Follow Button. Dengan logo Twitter 
di setiap halaman situs toko online, 
pengunjung bisa langsung menekan 
tombol tersebut dan langsung 
diarahkan untuk mem-follow akun 
Twitter Anda.

Selain itu, Anda juga bisa 
menambahkan gadget Twitter di toko 
online Anda. Sehingga pengunjung 
toko online bisa melihat tweet-tweet 
terakhir yang Anda hasilkan.
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Tweet Foto
Tampilan visual selalu menarik 

perhatian. Anda sebaiknya men-tweet 
foto-foto dalam jangka waktu tertentu 

atau pada saat memang diperlukan. 
Anda bisa mem-post foto-foto produk 

terbaru atau foto hadiah yang akan 
diberikan pada kuis minggu ini.

Tweet Video
Twitter juga mengizinkan seseorang 
untuk mem-post video ke dalam 
timeline-nya. Selain itu, setiap 
followers yang ingin melihat video itu 
pun bisa langsung menekan tombol. 
Sehingga, mereka tak perlu repot-
repot membuka tab atau window baru 
untuk menampilkan video dari kanal 
YouTube atau lainnya.

Atur Followers
Semakin banyak akun Twitter yang 

di-follow, semakin banyak pula tweet-
tweet yang muncul di timeline dan 
tentu ada yang bukan berisi tema 

yang sama. Agar lebih fokus dalam 
menerima informasi dari akun-akun 

Twitter yang di-follow, Anda bisa 
membuat list pada akunnya. (eri,bbs) 
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Mengenal Aplikasi TikTok: 
Maksimalkan untuk 
Promosi Bisnis 
Beragam cara untuk memasarkan 
produk dan mengenalkan brand di 
era digital ini makin mudah. Melalui 
berbagai kanal sosmed, brand bisa 
mengenalkannya kepada para calon 
konsumennya. Selain Youtube, 
Instagram ataupun Facebook, saat ini 
aplikasi yang masih tren adalah Tiktok.

Ya, TikTok. Aplikasi ini masih 
digandrungi oleh banyak 
penggunanya. Bahkan secara 
global, menurut perusahaan riset 
Sensor Tower, media sosial asal 
Tiongkok, TikTok ini memiliki 1,5 
miliar pengguna. Jumlahnya melebihi 
unduhan aplikasi Instagram yang 
mencapai 1 miliar secara global.

Diketahui, TikTok merupakan 
aplikasi yang berisi konten yang 
menyenangkan dan menarik secara 
visual. Menurut GlobalWebIndex, 
TikTok digunakan terutama oleh 
orang-orang antara usia 16 dan 24. 
Jadi, jika target market Anda adalah 
remaja dan ingin terhubung dengan 
mereka menggunakan cara yang 
kreatif, TikTok adalah jawaban yang 
tepat.

Saat ini aplikasi Tiktok banyak dilirik 
orang sebagai salah satu media yang 
bagus untuk berpromosi. Bagi Anda 
yang belum terlalu mengenal aplikasi 
ini, ada beberapa kiat yang bisa 
dilakukan untuk memaksimalkannya, 
seperti dilansir dari beberapa sumber, 
sebagai berikut:
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Gunakan Hashtag
Namanya aplikasi media social, fiturnya pun 
hampir mirip dengan kebanyakan sosmed 
lain yang lebih dulu populer di Indonesia. 
Untuk memaksimalkannya, salah satunya 

dengan menggunakan hastag yang sesuai 
agar postingan Anda bisa menjangkau lebih 

banyak orang.

Seperti di Instagram, Anda boleh 
menggunakan hastag sebanyak-banyaknya 
agar brand atau produk bisa dilihat banyak 
orang. Trik lainnya, gunakan hastag yang 

sedang populer di medsos tersebut. 
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Manfaatkan Challenge
Nah, ini yang membedakan aplikasi ini dengan 
social media yang lain. Ada beragam challenge 
yang bisa diikuti oleh para penggunanya. Kamu 

tinggal pilih challenge yang sesuai dengan produk 
yang ingin kamu promosikan.
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Buatlah Video 
Semenarik Mungkin
Jangan lupa, kekuatan video yang 
dibuat sangat menentukan minat 
orang untuk menonton. Oleh sebab 
demikian, buatlah konten promosi 
produk dengan lebih menarik dan lucu.

Share Lokasi
Ini juga bisa dimanfaatkan dengan 
maksimal. Di aplikasi Tiktok Anda juga 
dapat memvideokan tempat makan 
saat melakukan #dancechallenge. Saat 
pengambilan gambar, jangan lupa 
untuk menambahkan nama  resto di 
bagian lokasi.
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TikTok AdsSebagai pengguna aplikasi, tentu 

Anda bisa memanfaatkan fasilitas 

TikTok Ads. TikTok  saat ini sepertinya 

semakin serius merambah dunia bisnis.

Beberapa jenis TikTok Ads yang bisa 

dimanfaatkan, misalnya Infeed Native Content, 

Brand Takeovers, hingga Branded Lenses.

Dengan beragam fitur dan faslitas 

yang disematkan dalam aplikasi ini, 

rasanya Anda boleh saja mulai melirik 

TikTok sebagai salah satu media 

alternatif untuk mempromosikan 

produk agar menjangkau pelanggan 

yang lebih besar lagi.
Namun, Anda harus tetap mempelajari 

platform ini agar promosi yang dilakukan 

tidak membuat Anda malah ‘dijauhi’ 

oleh pengguna TikTok lainnya. Dengan 

mempelajari jenis konten apa yang 

berfungsi pada TikTok dan bagaimana 

berinteraksi dengan orang lain di platform, 

bisnis Anda dapat masuk ke dalam 

budaya di aplikasi secara alami. 
Salah satunya, Anda bisa 

mendapatkan referensi dengan 

melihat halaman trending TikTok. Di 

sana Anda akan menemukan ribuan 

video konyol yang dikombinasikan 

dengan lagu-lagu hit. (bbs)
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Penggunaan 
TikTok dan 
Cara Kerjanya

Penggunaan 
TikTok dan 
Cara Kerjanya

TikTok menjadi salah satu aplikasi 
poluler di kalangan anak remaja, 
yang umumnya pengguna 
aplikasi ini sebesar 40% adalah 
mereka yang berusia antara 10 
hingga 19 tahun. Jadi jika Anda 
memanfaatkan social media 
TikTok, pasar yang Anda bidik 
jelas adalah generasi Z.

Diketahui, aplikasi TikTok 
diluncurkan oleh perusahaan 
Cina ByteDance pada tahun 2016. 
Aplikasi ini digambarkan sebagai 
gabungan dari Vine, Twitter dan 
Instagram, yang memungkinkan 

500 juta pengguna bulanannya 
untuk membuat video pendek 
yang berfokus pada musik dan 
mengeditnya dengan lensa, filter, 
dan AR fitur.

Dilansir dari Amicis, awalnya 
TikTok dikenal sebagai Musical.
ly. Lalu TikTok di tahun 2017 
mendapatkan perhatian dari 
pengguna khususnya anak muda 
dan pemilik bisnis. Nah sejak 
saat itulah TikTok  memfokuskan 
kontennya menjadi pendek dan 
sangat menarik yang digandrungi 
generasi Z usia 10—19 tahun.

Penggunaan 
TikTok dan 
Cara Kerjanya
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Cara Kerja TikTok 
Jika Anda melakukan kesalahan atau 
tidak mengikuti peraturan sesuai 
kebijakan platform, Anda akan di-
blacklist. Demikian juga terjadi di 
aplikasi-aplikasi social media lainnya. 
Jika Anda tertarik memanfaatkan 
aplikasi ini, jadikan diri Anda menarik 
bagi orang lain dengan membuat 
konten-konten menarik dan lucu. 
Sebagai bahan inspirasi, Anda bisa 
ikuti para pengguna yang telah 
populer terlebih dahulu. 

Jenis iklan
TikTok mendukung empat jenis 
iklan pada 2019 yakni konten asli 
infeed, mengambil alih suatu merek, 
tantangan dengan menggunakan 
hashtag. Ini dapat berkontribusi 
pada tujuan yang berbeda dan 
akan memiliki hasil yang berbeda 
berdasarkan jenis iklan yang Anda 
jalankan.

Konten asli Infeed bertindak serupa 
dengan iklan cerita pada Snapchat 
atau Instagram. Mereka bermain 
dalam layar penuh, dapat dilewati 
(skip), dan panjangnya harus 9-15 
detik, seperti video TikTok lainnya. 
Anda dapat mengukur keberhasilan 
iklan melalui pelacakan klik, tayangan, 
rasio klik-tayang (RKT), dan 
penayangan video.

Yang paling populer, bisnis ini dapat 
mengambil alih tagar, di mana Anda 
membuat tagar dengan tujuan akhir 
memberi hadiah bagi para peserta. 
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Ukur Keberhasilan 
dengan TikTok Analytics
Nah, untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan upaya pemasaran di 
TikTok, Anda bisa menggunakan fitur 
TikTok Analytics.

Seperti halnya Google Analytics, 
TikTok Analytics dapat membantu 
Anda mengetahui kinerja dari konten 
yang dibuat terhadap audiens. 
Alat analisis ini bisa dibilang mirip 
dengan Instagram Creator.  Untuk 
bisa menggunakannya,  Anda harus 
menggunakan akun pro terlebih 
dahulu.

Caranya pun gampang. Anda hanya 
perlu masuk ke pengaturan profil 
akun TikTok Anda lalu pilih opsi Kelola 
Akun Saya. Kemudian pilih Beralih 

ke Akun Pro. Setelah itu Anda akan 
diminta memilih kategori fitur untuk 
akun Anda. Terakhir, masukkan nomor 
telepon untuk akun Anda serta kode 
yang akan Anda terima melalui SMS.

Setelah akun Pro siap, kembali 
ke menu pengaturan. Anda akan 
melihat opsi Analytics. Dengan 
TikTok Analytics akan memungkinkan 
Anda mengetahui total penayangan 
konten Anda, seberapa banyak 
pengguna yang mengunjungi akun 
Anda, konten apa yang mendorong 
pengguna melihat akun Anda, grafik 
pengikut akun Anda, hingga data 
wilayah dari para audiens. (bbs)
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Cara Praktis 
Buka Akun Bisnis 
di Line Messenger

Sosial media yang banyak digunakan oleh 
sebagian besar masyarakat menjadi salah 
satu media yang ampuh untuk berpromosi. 
Salah satu sosmed yang juga banyak 
pemakainya adalah Line@ yang pada 2018 
saja mencapai angka 90 juta pengguna, 
dengan dominasi kalangan remaja.

Pada dasarnya, akun Line@ yang bisa 
dibuat gratis oleh siapa saja. Akun official 
dari Line@ bisa digunakan sebagai wadah 
komunikasi atau promosi bisnis. Tentu ini 
menjadi kesempatan bagi para pelaku UKM 
untuk semakin massif memasarkan produknya 
di dunia maya.

       I Edisi Khusus I Tahun XII I @eMajels82

http://at.line.me/en/


Dilansir dari berbagai sumber, berikut 
ini tata cara membuka akun bisnis 
Line@:

Unduh aplikasi Line@ pada perangkat 
Anda. 

Buka aplikasi Line@, 
kemudian login dengan akun 
Line messenger Anda. Jika 
Anda belum memiliki akun Line, 
Anda wajib membuatnya terlebih 
dahulu.

Anda bisa pilih opsi untuk membuat akun 
Line@ yang baru. Anda akan diminta 
untuk mengisi informasi untuk profil akun 
yang akan dibuat. Informasi yang diminta 
adalah foto profil, nama akun official, jenis 
usaha, dan rincian usaha.

Ceklis kotak dialog yang 
mengkonfirmasi persetujuan Anda 
atas Aturan Penggunaan layanan 
Line@.

Dan, akun official Line@ Anda pun 
siap untuk digunakan. Mudah, bukan?

Namun sebagai pengguna baru, tentu 
Anda wajib mempelajari fitur-fitur apa 
saja yang ada dalam aplikasi tersebut.

Untuk hal tersebut Anda bisa menjelajahi 
tab Manage pada aplikasi Line@ untuk 
mengakses pengaturan akun bisnis. Buka 
menu Profile untuk menyunting nama 
akun dan status, mengubah Welcome 
Message bagi adder baru, 
mengatur Reply Mode, dan berbagi 
tautan akun Line@.
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Tautkan link url Line@ 
di profil Instagram atau 
Facebook Anda
Setiap Line@ memiliki ID yang 
berupa nama toko Anda (jika Anda 
menjadi member Line@ premium) 
atau gabungan antara huruf dan 
angka. Jika Anda telah memiliki ID 
Line@ Anda sendiri, jangan lupa untuk 
mencantumkan link Line@ Anda di 
profile Instagram/Facebook Anda, 
supaya customer bisa langsung klik 
dan terhubung ke Line@ Anda.

Pertanyaannya, bagaimana cara mengelola 
akun Line@ agar menghasilkan penjualan 

produk optimal?

Dirangkum dari Alona.co.id, beberapa metode 
ini barangkali bisa Anda lakukan:

Isi kolom web pada 
saat beriklan di FB Ads 
dengan link Line@
Anda bisa memanfaatkan iklan 
di FB Ads atau IG Ads. Nah, saat 
Anda beriklan, pasti akan diminta 
untuk memasukkan link website. 
Link website inilah yang bisa Anda 
isi dengan link URL Line@ Anda. 
Optimalkan iklan Fb/IG Ads Anda 
untuk mengumpulkan prospek 
customer langsung ke Line@ Anda.
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Ingat, jangan bosan 
update status di 

Timeline
Update status ini penting, 

membuktikan bahwa Anda memang 
aktif. Updatelah status secara 
berkala dengan konten-konten 

menarik. Kalau konten yang Anda 
share bermanfaat, bukan tidak 

mungkin para follower Anda me-
reshare postingan Anda sehingga 
menjangkau lebih banyak orang.

Jangan lupa kirim 
broadcast 

Angkah yang harus 
ditempuh pertama kali 

adalah memperbesar jumlah 
follower di Line@. Namun, 
agar follower Anda tetap 
nyaman, broadcast pun 

jangan hanya terkait produk 
yang Anda jual. Sesekali bisa 
Anda broadcast hal lain yang 

bermanfaat.

Dalam melakukan ini, penting 
juga bagi Anda untuk 

menguasai teknik penulisan 
yang baik. Sebab, dengan 
teknik menulis yang baik, 

akan semakin meningkatkan 
potensi penjualan. 
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Lakukan pengumpulan 
database customer

Untuk melakukan hal ini, Anda bisa bisa 
menarik orang-orang di Facebook atau 
Instagram Anda untuk add Line@ Anda 
dengan memberikan beragam promo 

menarik. Misalnya diskon khusus pengguna 
Line@, atau giveaway hadiah khusus yang 

sudah add Line@ Anda, dan lainnya. 
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Keunggulan 
Line@ untuk 
mendongkrak 
bisnis Anda
Line@ saat ini menjadi salah satu 
yang paling populer digunakan dalam 
industri bisnis online. 

LINE@ merupakan layanan yang 
dibuat khusus untuk memudahkan 
kegiatan pelaku bisnis, terutama 
untuk skala kecil dan menengah 
dengan tujuan meningkatkan 
kualitas pemasaran digital. Untuk 
membuat akun ini, Anda hanya perlu 
menghubungkannya dengan akun 
pribadi Anda.

Aplikasi LINE@ memiliki berbagai 
macam keunggulan yang bisa Anda 
manfaatkan untuk mengembangkan 
bisnis. 

Berikut ini keunggulan-keunggulan 
dari LINE@ sebagai salah satu social 
messenger popular di Tanah Air, 
seperti dilansir dari Xendit.co. 
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Kirim Pesan Broadcast
Broadcast berfungsi untuk 
mengirimkan pesan secara 
langsung ke chat personal 

seluruh follower Anda. Pada menu 
‘Manage’, Anda bisa memilih 

‘broadcast’ untuk membuat dan 
mengirimkan pesan secara langsung 

dalam jumlah banyak. 

Bagikan Kupon 
Layanan LINE@ juga dapat membantu 
Anda untuk mendistribusikan kupon 

atau campaign promosi secara 
langsung kepada follower Anda. 
Melalui promosi campaign yang 

Anda lakukan lewat LINE@, 
maka brand Anda memiliki peluang 

besar untuk dikenal lebih banyak 
konsumen. Hal ini mendorong 

kemungkinan meningkatnya penjualan 
serta profit pada bisnis Anda.
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Bagikan Informasi 
Terkini Melalui 
Fitur Timeline
Fitur timeline pada LINE@ 
berfungsi untuk mengunggah 
informasi-informasi teraktual 
tentang bisnis Anda yang  ingin 
dibagikan kepada publik, 
dengan susunan yang teratur. 
Anda bisa mengunggah konten 
dalam bentuk text, foto, video, 
tanpa atau dengan disertai 
stiker yang mendukung. 

Kelola Akun dengan 
Optimal melalui Fitur 
Statistik
Anda dapat mengelola akun bisnis 
secara lebih optimal dengan 
menggunakan layanan fitur statistik 
yang disediakan LINE@. Salah satunya 
untuk mengetahui dan mengukur 
peningkatan followers, comment, 
jumlah like dan share. Data ini 
sangat membantu untuk melihat 
efektivitas campaign yang telah Anda 
jalankan. 
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Anda juga Bisa Gunakan 
Akun Premium

Paket akun premium yang ditawarkan 
LINE@ memiliki fitur-fitur dan layanan 

yang tidak terdapat pada akun 
biasa. Anda bisa membeli paket ini 
untuk meningkatkan reputasi dan 

pertumbuhan bisnis Anda. 

Melalui akun premium, salah satu 
kelebihannya adalah Anda bisa 

membuat nama ID akun bisnis sesuai 
yang Anda inginkan. (bbs)
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CIPTAKAN 
PRODUK 

YANG 
DIBUTUHKAN 

ORANG

PULCHRA
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Tren busana muslim wanita seolah tak pernah ada 
habisnya. Berbagai macam model seperti abaya, 

gamis hingga pakaian kasual selalu digemari. 
Salah satu yang melihat peluang bisnis di bidang 
itu adalah Dinda Dwi Wahyuni. Ia yang awalnya 
masih berjualan kecil-kecilan kini sudah mampu 

memproduksi 2000 busana muslim dalam sebulan.

       I Edisi Khusus I Tahun XII I @eMajels92



Meski sebagai ibu rumah 
tangga, Dinda tidak ingin 
hanya berpangku tangan. Ia 
menginginkan sebuah usaha 

yang dapat dijalankannya sambil 
tetap mengurus keluarga. Maka, pada 
akhir tahun 2013 Dinda memutuskan 
untuk berjualan online. “Saya 
memilih segmen fashion modest atau 
muslim. Alasannya karena memang 
sebagaimana kita ketahui potensi 
pasar fashion muslim di Indonesia ini 
sangat besar.”

Produk pertama yang dijual 
perempuan kelahiran Jakarta ini 
adalah kerudung yang dibeli jadi di 
pasar Thamrin City-Tanah Abang, 
Jakarta Pusat. Modal awal yang 
digunakan hanya Rp500 ribu untuk 
membeli beberapa kerudung yang 
kemudian difoto kembali produk-
produk itu agar terlihat lebih menarik. 
“Modal limaratus ribu itu betul-betul 
hanya saya belikan stok barang. 
Semua keperluan seperti handphone 
dan properti penunjang menggunakan 
apa yang saya sudah miliki.”

Ternyata respon yang didapat 
sungguh diluar dugaan. Bahkan Dinda 
sendiri tak menyangka para customer 
akan menyukainya. Namun, seiring 
berjalannya waktu, banyak customer 
yang meminta Dinda memproduksi 
sendiri. “Mereka yakin kalau saya akan 
memberi produk yang bagus dari segi 
kualitas dan harga.” 
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Produksi sendiri
Akhirnya Dinda mendirikan usaha 
yang diberi nama Pulchra Gallery 
dan mulai memproduksi produknya 
sendiri. “Produk pertama yang 
akhirnya saya berani produksi sendiri 
adalah kerudung. “Saya membeli 
bahannya di sebuah pasar bahan di 
daerah Ciledug Tangerang, karena 
disitu terkenal murah harganya.” 
Setelah bahan baku didapat langkah 
selajutnya adalah mencari penjahit 
yang bisa jahit pinggiran bahan yang 
telah dipotong-potong persegi untuk 
menjadi sebuah jilbab segiempat 
utuh yang rapi. Akhirnya bertemu 
dengan sepasang suami istri yang 
berprofesi sebagai penjahit dan 
selanjutnya menjalin kerja sama. Dari 
yang awalnya hanya mereka berdua 
yang menjahit, kini sudah ada sekitar 
lebih dari 20 penjahit yang bekerja 
memproduksi baju dan produk 
Pulchra.

Sebelum bisnis fashion muslim, Dinda 
pernah berjualan produk-produk bayi, 
waktu itu hanya menjadi dropshipper. 
Ia juga pernah menjadi marketing 
sebuah vendor rias pengantin. 
Dinda mengaku semua itu ia lakukan 
sebenarnya hanya iseng-iseng saja. 
“Namun dari situ saya mulai belajar 
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how to sell a product, how to get 
a customer, yang kemudian saat 
ini sangat bermanfaat bagi saya,” 
tuturnya. 

Dinda tak pernah menyangka bisnis 
menjadi jalan hidupnya sebab dalam 
silsilah keluarga juga tidak ada yang 
menjadi entrepreneur dan ia pun 
lulusan dari jurusan akuntansi UIN. 
“Bisa dibilang saya satu satunya 
anggota keluarga dari keluarga besar 
yang nekat jadi pebisnis. Mayoritas 
dari kami adalah seorang pekerja atau 
berkarir di perusahaan dan instasi 
pemerintah,” jelasnya.

Hambatan dan cara 
mengatasi
Dari yang awalnya hanya satu macam 
yakni kerudung, kini perempuan yang 
hobi olahraga ini 

bisa membuat sekitar 8 sampai 
10 jenis produk setiap bulannya. 
“Produknya mulai dari dress, atasan, 
celana,rok, dan hijab.”  Kuantitas 
produk yang dihasilkan saat ini sekitar 
1000 hingga 2000 per bulan

dengan harga mulai dari Rp150 ribu 
untuk atasan dan Rp250 ribu sampai 
Rp350 ribu untuk koleksi dress.

Namun yang namanya usaha 
tentu ada hambatannya, demikian 
pula dengan anak kedua dari tiga 
bersaudara ini.  Kendalanya terletak 
pada ongkos produksi yang semakin 
naik, mulai dari bahan baku hingga 
upah pekerja. Ditambah lagi kewajiban 
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regulasi dalam hal ini perpajakan 
yang angkanya cukup tinggi dan 
memengaruhi kapabilitas harga 
dalam bersaing dengan kompetitor. 
“Algoritma media social yang juga 
selalu berubah, sehingga menuntut 
kita harus terus berinovasi dalam 
membuat konten yang menarik untuk 
menaikan exposure.”

Sedangkan cara mengatasinya, Dinda 
berusaha akan terus mengembangkan 
produknya. “Dengan terus membuat 
inovasi dan peningkatan kualitas 
produk, memberi pelayanan yang 
baik dan bernilai kepada konsumen 
sehingga kita mendapat tempat di 
hatinya, juga layanan purna jual yang 
menguntungkan bagi konsumen.” 
Melalui cara tersebut dan dengan 

memberi value lebih terhadap produk 
dan layanan, maka Dinda berharap 
konsumen bisa tetap setia meskipun 
ada kenaikan dari segi harga.

Menggaet konsumen 
melalui media online
Mengikuti zaman, Dinda pun 
memanfaatkan internet sebagai media 
pemasaran dan promosinya yakni 
melalui website, e commerce, media 
sosial seperti Instagram. Namun ia 
juga melakukan penjualan secara 
offline store, bazaar ke berbagai kota 
seperti Jakarta, Surabaya, hingga 
Makassar. “Pelanggan terbesar kami 
masih didominasi oleh market di area 
pulau Jawa. Namun sesekali kami 
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mengirim ke area Sumatra, Sulawesi, 
hingga beberapa negara di Asia, 
seperti Taiwan, Hongkong, Singapura, 
dan Malaysia.”

Selama menjalankan usaha ini, 
sudah banyak hal yang dilalui Dinda 
termasuk dalam hal penjualan 
melalui media sosial. Menurut 
penggemar lagu pop ini, lebih 
banyak benefit yang dirasakan 
berbisnis melalui Instagram. “Mulai 
dari kecepatan mendapatkan market 
share, memperkuat ikatan dengan 
pelanggan, hingga menekan biaya 
dengan sangat siginifkan karena 
tidak perlu menyewa toko untuk 
memasarkan produk.”

Sementara dukanya adalah 
pertumbuhan kompetitor yang 
sangat cepat sehingga membuatnya 
juga harus lebih cepat dalam 
berinovasi. “Apalagi sekarang ada 
perubahan algoritma Instagram yang 

membuat kita harus extra dalam 
melakukan strategi pemasaran agar 
tepat sasaran.” Lebih lanjut Dinda 
menjelaskan bahwa sekarang beriklan 
adalah suatu hal yang wajib dilakukan 
dan masuk dalam anggaran bisnis. 
“Semakin tinggi budget iklan yang 
kita gelontorkan, maka semakin besar 
potensi akun kita terekspos untuk 
mendapatkan traffic.” 

Untuk itu, ibu dua anak ini pun 
sudah memiliki beberapa rencana 
ke depan untuk memajukan usaha 
yakni  menambah varian produk 
atau second line bisnis dengan 
memanfaatkan potensi dan source 
customer based yang saat ini dimiliki. 
“Di samping itu juga ikut serta dalam 
event atau pameran di beberapa kota 
untuk menjaring customer baru dan 
bertemu langsung dengan customer 
existing di beberapa kota yang sudah 
menjadi pelanggan loyal Pulchra,” 
tutupnya. (teks:eri/foto:dok.pri)
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banyak mendapat exposure. 
Buat jadwal planning posting 
dalam sehari atau seminggu, bisa 
juga manfaatkan aplikasi yang 
membantu nembuat planning post.

■ Promo berkelanjutan, iklan atau 
ads yang rutin dan sesuai target.

■ Ciptakan produk yang dibutuhkan 
orang, buat riset kecil-kecilan 
untuk mencari apa kelemahan 
calon kompetitor dan improve 
dengan sesuatu yang menambah 
value produk sehingga mampu 
bersaing.

Tips Pulchra Gallery dalam membuka usaha 
melalui media sosial:

■ Membuat konten yang bagus dan 
informatif, menarik secara visul 
dengan foto produk yang jelas, eye 
catching kalau bisa juga memiliki 
konsep yg terarah dan update.

■ Berkomunikasi melalui caption 
juga penting, pakailah bahasa 
yang terkesan dekat dengan 
audience, untuk membangun 
bonding dengan pelanggan atau 
calon pelanggan.

■ Konsisten dan fokus saat eksekusi 
konten-konten tersebut. Postinglah 
di saat prime time, agar lebih 

       I Edisi Khusus I Tahun XII I @eMajels98



RATUSAN 
JUTA ORANG 
PAKAI IG DAN 

YOUTUBE,
VALENTINA: 

SOSMED 
SANGAT AMPUH

Valentina Meiliyana
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Salah satu generasi milenial yang sukses 
membangun bisnisnya dari nol adalah 

Valentina Meiliyana. Dirinya mengenal 
dunia bisnis sejak usianya masih 14 

tahun; ia berjualan sandal karakter di 
forum Kaskus ketika itu. 
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Hebatnya, di usianya yang 
masih belasan, tapi dia 
sudah menghasilkan uang 
jutaan rupiah. Jalan itu terus 

dilaluinya, barang yang dijualnya 
pun terus berubah, dari sandal, 
pindah ke baju, lalu sepatu. “Usia 16 
tahun saya jualan sepatu, omzetnya 
sudah mencapai puluhan juta,” sebut 
Valentina.

Namun jalan yang ditempuhnya 
tidak mulus. Pada 2012 bisnisnya 
amblas, barang yang diorder klien 
ternyata tidak dikerjakan supplier. 
“Semua pesanan delay. Saya dikejar 
konsumen sampai harus masuk ke 
rumah sakit, saking stresnya. Benar-
benar capek,” ucapnya. Akhirnya dia 
pun membangun pabrik sendiri untuk 
menjaga agar pesanan klien tidak 
terlambat. Sayang, ini juga bukan 
jadi solusi terbaik. Valentina kembali 
mengalami kegagalan.
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Takhanya bidang fesyen, Valentina 
juga pernah bisnis snack yang 
menghasilkan omzet miliaran rupiah. 
Belakangan, dengan melihat potensi 
yang besar di era milenial yang 
lebih banyak mengandalkan internet 
khususnya social media, ia tertarik 
untuk menerjuni bisnis agency artis. 
Dirinya menjadi ‘jembatan’ antara 
perusahaan/produk dengan para artis 
yang mempromosikan brand-nya ke 
masyarakat. 

“Nah, agency artis ini awalnya hanya 
buat fesyen saya, dimana artis bisa 
pakai produk saya. Lalu dia posting 
di media sosialnya masing-masing. 
Awalnya sulit, tapi ternyata ini jadi 
bisnis yang bisa membantu UKM dan 
perusahaan untuk membranding 
produknya.,” sahutnya.

Singkat kata, Valentina saat ini 
menjalani bisnis endorsement artis 
yang berfungsi juga sebagai konsultan 
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bagi brand dan UKM. Hebatnya, 
hingga saat ini dirinya telah terkoneksi 
dengan 200 para pesohor dari mulai 
artis, selebgram, influencer, hingga 
selebritas ternama seperti Nikita Willy, 
Natasha Wilona, Nikita Mirzani, dan 
Lucinta Luna. 

Soal bisnis ini, Valentina menyebut 
adanya kebutuhan perusahaan 
terhadap peran para agency. 
“Mereka kan tidak mungkin handle 
semuanya sendiri. Perlu peran dari 
orang lain yaitu agency untuk hal-
hal yang memerlukan jasa artis untuk 
branding.”

Soal prospeknya, dia mengatakan 
masih sangat bagus. Terlebih pemain 
di bidang ini masih terbilang  sedikit. 
Para artis, selebgram dan influncer 
dengan jutaan pengikutnya juga 
memerlukan peran dari agency 
sebagai jembatan ke produk/
perusahaan. “Ya, kami ini sekaligus 
jadi konsultan juga.”

Di 2020 ini, Valentina bahkan 
menargetkan bisa menjaring 2000 
para pesohor. Hanya saja, di bidang 
ini pun tidak luput dari tantangan. 
“Ini kan berhubungannya dengan 
manusia, misal kita sudah janji ke 

       I Edisi Khusus I Tahun XII I @eMajels103



perusahaan hari ini, tiba-tiba artisnya 
tidak bisa, atau sebaliknya, kan jadilah 
kecewa. Risikonya ya besar juga,” 
kilahnya.

Diakuinya, saat ini artis yang paling 
banyak dimintai endorse oleh brand 
antara lain Lucinta Luna, Natasha 
Wilona, dan Hotman Paris. “Ya, itu 
yang paling laris di-endorse oleh 
brand. Sejauh ini brand juga puas.”

Baginya, sosial media saat ini memiliki 
kekuatan yang luar biasa besarnya. 
Ada ratusan juta orang di Indonesia 
yang terkoneksi dengan Instagram 

dan Youtube, mereka adalah pasar 
potensial bagi sebuah brand. Diakui 
atau tidak, medsos punya dampak 
positif terhadap penjualan. “Semua 
produk perlu brand image, perlu 
sosmed untuk brand awareness. 
Terbukti dengan berpromosi di 
sosmed mampu meningkatkan 
penjualan,” sebutnya.

Saat ini, kata Valentina, the best 
sosmed yang paling banyak 
digandrungi kalangan milenial adalah 
Youtube dan Instagram. “Itu the best-
nya lah,” pungkas wanita yang kini 
berusia 24 tahun. 
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Dari Selebtweet hingga 
Jadi Digital Entrepreneur 

Beromzet Miliaran

Dicky Firmansyah Napitupulu
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Bahkan Pemerintah 
memperkirakan potensi 
industri digital di Indonesia 
mencapai US$130 miliar pada 

tahun 2020. Besarnya potensi industri 
digital ini yang mendorong Dicky 
Firmansyah Napitupulu membangun 
bisnis digitalnya di usia yang terbilang 
cukup muda, yakni 20 tahun. Lewat 
tangan dinginnya, di bawah bendera 
PT DFN Digital Indonesia, lahirlah DFN 
Production pada tahun 2015. 

Jaringan bisnis pria kelahiran 
Lampung tahun 1995 ini meluas 
hingga melibatkan para Youtubers 
dan artis papan atas. Berkat kegigihan 
dalam bidang usaha production 
yang dirintis pada tahun 2016, DFN 
Production berhasil memproduksi 
musik dan video untuk beberapa 
talent yang tergabung di dalam 
management ini. 

Sebelumnya, di bisnis digital ini 
Dicky pernah menjadi seorang 
selebtweet pada periode 2009-

2015 dengan menggunakan akun @
dickyfirmanzyah dimana sampai 
saat ini berjumlah 400.000 pengikut 
(follower) serta akun Instagram yang 
memiliki 180.000 pengikut (follower).

Tak puas dengan satu usaha, pria yang 
akrab dipanggil Dicky ini, membidani 
lahirnya dua usaha sekaligus, yakni DFN 
e-Sports dan Benefine Management pada 
tahun 2018. 

Khusus untuk DFN e-Sports ini, Dicky 
melihat potensinya yang sangat besar 
saat ini, bahkan digandrungi anak-
anak milenial, tak hanya di Indonesia 
bahkan dunia. 

“DFN-eSports yang saya bangun, 
meski terbilang tim baru namun 
sudah menorehkan berbagai 

Besarnya potensi industri 
digital di Indonesia membuat 
para pelaku industri digital 
meyakini bahwa Indonesia 
akan menjadi pelaku besar 

dalam sektor ini. Bayangkan 
saja, potensi industri digital 

ini naik setiap tahunnya. 
Dalam enam tahun terakhir 
(2012-2018), industri digital 
di Indonesia tumbuh 9,98-
10,7 persen per tahun, dua 

kali lipat dari pertumbuhan 
ekonomi nasional. 
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prestasi yang membanggakan. Salah 
satu prestasinya adalah (Juara 1 
MNCFEST 2019, Juara 3 Piala Presiden 
Jabodetabek 2018, Juara 3 Ultimo 
Hombre Surabaya 2018, Juara 1 
Alteration At Campus UNTAR Jakarta 
2018 dan masih banyak lainnya). Kini 
DFN eSports terus berkembang dan 
akan menorehkan prestasi lainnya 
di berbagai event,” ujarnya dalam 
keterangannya.

Dicky menargetkan di tahun 
2020 ini, DFN-eSports akan ikut 
berbagai kejuaraan eSports baik 
tingkat nasional, Asia bahkan 
dunia. “Berbagai persiapan sudah 
kita lakukan, terutama mengasah 
kemampuan para anggota tim. Kita 
juga telah beberapa kali latih tanding 
dengan tim-tim kelas dunia. Semua 
ini untuk mencapai target tersebut,” 
sebutnya.
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Sedangkan untuk bidang 
entertainment, anak muda 
lulusan LP3I Bandung ini, telah 
mendirikan Benefine Management, 
sebuah perusahaan yang fokus 
memanfaatkan eksistensi media 
sosial seperti Youtube, Instagram dan 
lainnya untuk usaha management 
artis dan endorse management yang 
belakangan makin dibutuhkan. 

Dicky mengakui bahwa Benefine 
Management ini akan menghadirkan 
perusahaan yang menggarap para 
talent dengan konsep berbeda 
dibandingkan perusahaan yang 
sejenis. “Kita sudah mulai banyak 
dikenal dengan kalangan para artis 
dan talenta-talenta berbakat Tanah 
Air. Hal ini tak lepas dari konsep 
yang kami hadirkan berbeda dengan 
perusahaan sejenis lainnya,” katanya.

Dicky menyebutkan sejumlah artis 
dan Youtubers yang kini berada di 
naungan Benefine Management sudah 
mencapai 50 orang artis dan 120 
orang Youtubers bertalenta. 

Jatuh bangun
Dalam menjalankan bisnisnya, 
berbagai tantangan termasuk jatuh 
bangun juga dihadapi oleh Dicky. 
Meski masih muda, namanya telah 
melejit di kalangan pelaku industri 
digital. Sering bekerja dengan sederet 
artis papan atas seperti, Baim Paula 
dan Youtuber papan atas seperti 
Atta Halilintar, membuat nama 
Dicky Firmanzyah banyak dikenal di 
kalangan artis dan management artis 
lainnya. 

Ketenaran ini pula yang membuat ada 
pihak-pihak yang ingin memanfaatkan 
Dicky dengan tawaran bisnis yang 
cukup menggiurkan. Salah satunya 
seperti terjadi pada Juli 2019 dimana 
Dicky diajak bekerjasama bisnis 
dengan sebuah perusahaan (agency 
pemerintahan) yang berlokasi di 
Bandung. Untuk kerjasama bisnis ini, 
Dicky diminta menanamkan investasi 
sebesar Rp1 miliar. 
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“Saya positive thinking saja. Bisnisnya 
jelas, pengelolanya juga jelas. Jadi, bisa 
dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Namun, kenyataannya berbicara lain. Setelah membuat 
perjanjian dan bertemu rekan bisnis tersebut di 
kantornya tetapi sampai dua bulan tidak ada kabar dan 
hasil bisnisnya pun nol besar. “Ya, saya tertipu. Ternyata 
perusahaan tersebut fiktif dan sudah melakukan 
kejahatan dengan menggelapkan dana hingga Rp8 
miliar, termasuk dana saya yang ada di dalamnya,” 
ujarnya.

Tetapi Dicky Firmansyah tidak patah semangat 
dengan musibah yang menimpanya. Bahkan Benefine 
Management yang baru didirikan pada tahun 2019 
sudah memiliki lebih dari 30 klien dari dalam dan luar 
negeri yang bekerjasama dengannya. 

“Dari kejadian ini, saya memperoleh pelajaran sangat 
berharga untuk selalu lebih berhati-hati dalam memilih 
rekan bisnis dan harus tetap semangat berjuang terus 
untuk lebih maju dan sukses kedepannya,” ujarnya.

Pengusaha muda yang baru berusia 24 tahun ini 
mampu menorehkan karya dan prestasi yang cukup 
luar biasa. Dengan tiga bisnis utamanya tersebut, Dicky 
mampu menghasilkan omset hingga Rp7 miliar per 
tahun. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan. 
Dicky sendiri masih akan terus memberikan inovasi-
inovasi dalam dunia bisnis dan dia berharap bisa 
memberikan kontribusi terbaik bagi negeri ini. 
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