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Informasi tentang Negara

 Informasi tentang Negara tujuan ekspor:

www.wikipedia.com

www.google.com

 Informasi nilai tukar mata uang:

 http://www.xe.com/currencyconverter/

www.google.com 

contoh: ketik “1 dollar dalam rupiah”
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Pengiriman

 Penyedia jasa pengiriman ke luar negeri, 

diantaranya:

 Fedex – http://www.fedex.com/id/

 EMS (PT Pos Indonesia) – http://ems.posindonesia.co.id

 Untuk pengiriman dalam jumlah besar bisa melalui

jasa ekspedisi lain.
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Pajak

 Ekspor dalam jumlah kecil biasanya tidak dikenai

pajak

 Besar pajak yang harus dibayar oleh

penerima/pembeli barang tergantung dari

negara tujuan. (Pada beberapa negara tidak

dikenai pajak)
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Melihat potensi pasar

 Riset pasar secara professional  mahal

 Riset pasar secara online:

 Survey online

Mempelajari pesaing

Membaca blog/forum

 Keyword Search
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Survey Online

 Berbayar

 SurveyMonkey – https://www.surveymonkey.com/

 Free

 SurveyMonkey – https://www.surveymonkey.com/

 Forms dari Google Drive – http://drive.google.com

Membuat website sendiri untuk survey
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Survey Online – SurveyMonkey

 Tersedia template pertanyaan

 Responden bisa dicari sendiri 
atau menggunakan 
SurveyMonkey Audience

 SurveyMonkey Audience

 Responden survey disediakan 
oleh SurveyMonkey

 Kita bisa memilih responden 
berdasarkan: lokasi, gender, 
umur, pendapatan, dan lain-lain

 Tersedia Layanan gratis (fitur 
terbatas) maupun berbayar 
(fitur lengkap)
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Survey Online – Google Drive

 Pertanyaan survey 

harus dibuat sendiri

 Responden harus dicari 

sendiri

 Jumlah pertanyaan 

tidak terbatas
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Mempelajari Pesaing

 Ketikkan barang yang anda jual pada mesin pencari

 Sebagian dari hasil pencarian merupakan para 

pesaing anda

 Anda bisa masuk ke beberapa website hasil dari 

pencarian untuk mempelajari lebih detil pesaing anda

 Barang yang dijual

 Harga 

 Kualitas barang

 Dan lain-lain
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Mempelajari Pesaing (2)11
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Membaca Blog/Forum

 Melalui mesin pencari, cari blog atau forum yang 

membahas tentang kategori produk yang anda jual

 Kunjungi blog atau forum tersebut

 Bila perlu jadilah anggota

 Dari blog atau forum anda bisa mendapatkan 

informasi tentang seberapa banyak orang yang 

tertarik terhadap kategori produk anda

 Blog atau forum juga bisa kita gunakan untuk media 

promosi gratis produk kita
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Membaca Blog/Forum13
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Keyword Search

 Hampir semua pengguna internet menggunakan 
search engine (misal: google) untuk mencari 
sesuatu

 Kata yang digunakan untuk pencarian  Keyword

 Semakin banyak orang yang menggunakan 
Keyword tertentu dalam pencarian  semakin 
besar potensi pasar untuk Keyword tersebut

 Salah satu cara untuk menganalisa penggunaan 
Keyword adalah dengan menggunakan Keyword 
Planner dari Google Adwords.
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Google Adwords

 Adalah penyedia jasa promosi dari Google 

https://adwords.google.com

 Keyword Planner: merupakan salah satu layanan 

pada Google Adwords yang bisa digunakan 

sebagai “alat” untuk melihat potensi pasar

 Anda harus memiliki account pada Google untuk 

dapat menggunakan layanan ini (gratis).
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Keyword Planner @Google Adwords16
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Keyword Planner @Google Adwords (2)17
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Keyword Planner @Google Adwords (3)18
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Situs Pasar Komersial

 Bukan seperti situs toko biasa

 Pengunjung bisa menjadi pembeli maupun penjual

 Situs Pasar Komersial lokal

www.tokobagus.com

www.berniaga.com

 Situs Pasar Komersial internasional

 Alibaba -- www.alibaba.com

 Ebay -- www.ebay.com

 Dan lain-lain
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Alibaba.com 

 Berbasis di China

 Ada versi free 

maupun berbayar

 Ada aplikasi untuk 

smartphone 

(Pembeli maupun 

Penjual)

Metode 

pembayaran aman
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Alibaba – Registrasi21
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Alibaba – Pasang Iklan

 Login ke Alibaba.com

 Pada menu di kanan 

atas klik 

SellAdd/Manage 

Products

 Klik Display New 

Product
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Alibaba – Pasang Iklan

 Pilih kategori

 Isikan detil produk anda

 Klik Submit untuk 

menyimpan atau 

Preview untuk melihat 

terlebih dulu iklan anda
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Alibaba – Verifikasi Account

 Verifikasi dapat 

menambah 

kepercayaan 

calon konsumen 

anda

 Proses verifikasi 

membutuhkan 

waktu 24 jam
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Alibaba – Metode Pembayaran

 Alibaba menyediakan layanan Escrow (sejenis 
dengan Rekening Bersama)

 Terkena biaya 5% dari total pembelian

 Proses pembelian barang dengan layanan Escrow:

1. Pembeli mengirimkan uang ke Alibaba

2. Setelah menerima uang dari pembeli, Alibaba 
menginstruksikan penjual untuk mengirimkan barang ke 
pembeli

3. Setelah menerima barang, pembeli 
menginformasikannya ke Alibaba. Kemudian Alibaba 
mengirimkan uang ke penjual
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www.ebay.com

 Berbasis di United 

States

 Ada mode 

penjualan secara 

lelang
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Ebay – Registrasi27
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Ebay – Pasang Iklan

 Login ke Ebay

 Pada menu di 
sebelah kiri 

pilih Sell an item
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Ebay – Pasang Iklan (2)

 Pilih kategori

 Kemudian isikan 

informasi detil dari 

barang yang anda 

jual

 Setelah selesai 
mengisi detil produk, 

klik tombol Save and 

preview
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Paypal – www.paypal.com

 Paypal merupakan rekening online

 Bersifat global

 Dapat mempermudah proses pembayaran 

maupun menerima pembayaran

 Dengan memiliki account paypal, anda dapat 

menerima pembayaran dari kartu kredit

Cara pembayaran lebih aman  anda dapat 

membayar menggunakan kartu kredit tanpa 

harus memberikan nomor kartu kredit anda
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Membuat Website Komersial

 Membuat website menggunakan CMS

 Mudah dan cepat juga murah

 Fitur-fitur yang ada hanya yang disediakan dari CMSnya

 Contoh CMS untuk toko online: 

PrestaShop – www.prestashop.com

OpenCart – www.opencart.com

 LiteCommerce – www.litecommerce.com

Magento – www.magento.com

 Membuat website dari NOL

 Susah dan lama juga mahal

 Fitur bisa dibuat sesuai dengan keinginan
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Membuat website CMS

 Anda perlu menyewa domain dan hosting 

(bisa semurah Rp 150rb/bulan)

 Domain adalah nama website. Contoh: tokokulo.com

 Hosting adalah server dimana kita menyimpan file-file 

dari website kita

 Ada penyedia hosting gratis:

 Biasanya lambat

 Tempat penyimpanan terbatas

 Ada iklan dari penyedia web
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Membuat website CMS (2)

Masuk ke Cpanel
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Membuat website CMS (3)

Cari Softaculous Apps 

installer

 Klik script/kategori yang 

diinginkan
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Membuat website CMS (4)

 Pilih CMS yang ingin 

anda install

 Klik Install
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Membuat website CMS (5)

Masukkan semua 
informasi yang 
dibutuhkan

 lokasi file

 nama database

 nama toko

 alamat email admin

 dll

 Klik tombol Install di 
bagian bawah
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Membuat website CMS (6) - Selesai37
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Promosi produk

 Tak kenal maka tak sayang  Tak tahu maka tak membeli

 Promosi dilakukan untuk mengenalkan produk ke pelanggan

 Targeted marketing: melakukan promosi yang lebih terarah

 Iklan hanya tampil sesuai dengan syarat-syarat yang kita tentukan

 Media iklan untuk targeted marketing:

 Google Adwords – http://adwords.google.com

 Facebook – http://www.facebook.com
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Google Adwords

 Iklan dapat diatur agar hanya tampil pada lokasi tertentu

 Iklan yang kita pasang akan tampil pada hasil pencarian 
menggunakan Google. Misal:

 Kita memasang iklan tentang sepatu kulit

 Ketika ada orang yang melakukan pencarian dengan Google 
menggunakan keyword “sepatu kulit”  iklan kita akan muncul

 Iklan juga akan tampil pada website yang berafiliasi dengan 
Google yang isinya sesuai dengan iklan kita. Misal:

 Kita memasang iklan tentang sepatu kulit

 Jika ada artikel di website tentang sepatu kulit, maka iklan kita akan muncul

 Kita hanya membayar ketika ada orang yang meng-klik iklan kita
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Google Adwords (2)40
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Google Adwords (3)41
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Memasang Iklan melalui Google Adwords

1. Tentukan budget pengeluaran iklan anda

2. Buat iklan anda

3. Tentukan kata kunci (keyword) yang sesuai dengan 

produk yang anda jual

4. Masukkan informasi tentang pembayaran
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Iklan di Facebook43
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Iklan di Facebook (2)

 Harus memiliki 

account di facebook

 Budget dapat 

disesuaikan dengan 

keinginan

 Dapat memilih 

audiens berdasarkan: 

lokasi, umur, jenis 

kelamin, bahasa, dan 

lain-lain
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Iklan di Facebook – Audiens45
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“

”

Terima Kasih
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