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LAPORAN BIMTEK I DALAM RANGKA  

PENINGKATAN KAPASITAS UKM TENANT INKUBATOR BISNIS 

MELALUI PENDAMPINGAN INKUBATOR BISNIS PSW/G 

LPPM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

 

1. Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

Globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah menjadikan kawan dan 

lawan sebagai kompetitor. Pada persaingan  era globalisasi tersebut akan 

ada dua aktor di dalamnya, yaitu pemenang dan pecundang. Menjadi 

pemenang dan pecundang ditentukan oleh daya respon terhadap 

globalisasi. Merespon globalisasi adalah peningkatan kemampuan 

bersaing dalam era integrasi ekonomi global. Kemampuan ini tidak hanya 

bertumpu pada negara, tetapi juga aktor-aktor yang terlibat dalam 

globalisasi dan integrasi ekonomi, baik itu perusahaan  besar atau 

korporasi, individu, atau sektor-sektor yang produktif. 

Untuk meningkatkan kemampuan merespon globalisasi tersebut, 

tampaknya posisi Indonesia belum siap dibanding negara-negara lain di 

Asia Tenggara (ASEAN) atau Asia. Sebagai contoh negara  China yang 

tergabung melalui perjanjian ACFTA (China-ASEAN Free Trade Area) 

memanfaatkan ACFTA sebagai tools untuk melakukan liberalisasi 

ekonominya. Produk-produk impor dari ASEAN dan China akan lebih 

mudah masuk ke Indonesia dan lebih murah karena adanya pengurangan 

tarif dan penghapusan tarif, serta tarif akan menjadi nol persen dalam 

jangka waktu tiga tahun.  

UKM sebagai stabilisator ekonomi nasional, mendapat tantangan 

yang lebih berat dengan adanya ACFTA. Melalui ACFTA, China lebih 

leluasa melakukan liberalisasi perdangangan ke pasar domestik Indonesia. 

Menginggat peran UKM dalam pembangunan nasional tidak dapat 

diremehkan, karena berperan sebagai tulang punggung kehidupan 

masyarakat. Keberadaan usaha kecil memang mewakili hampir seluruh 

unit usaha di berbagai sektor ekonomi yang hidup dalam perekonomian, 

karena jumlahnya yang amat besar. Sampai saat ini usaha kecil mewakili 
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sekitar 99,05 % dari jumlah unit usaha yang ada, sedangkan usaha 

menengah sebesar 0,14% saja, sehingga usaha besar hanya merupakan 

0,01%. Dengan demikian corak perekonomian Indonesia ditinjau dari 

subyek hukum pelaku usaha adalah ekonomi rakyat yang terdiri dari usaha 

kecil di berbagai sektor, terutama sektor pertanian dan perdagangan 

maupun jasa serta industri pengolahan dan sebagian besar di antaranya 

adalah usaha mikro. 

Fakta lain yang dikemukakan oleh Studi Keenan Institute Asia 

(Thailand) tentang kondisi UMKM di Indonesia  menunjukkan bahwa 

persoalan utama yang dihadapi usaha mikro kecil dan menengah relalif 

komplek. Permasalahan tersebut antara lain: masalah dengan citra 

wirausahawan, program UMKM pemerintah yang dianggap kurang, 

sulitnya memulai usaha baru, daya beli konsumen, persoalan pajak, tidak 

adanya dukungan pemerintah lokal, kurang koordinasi antara lembaga 

yang memayungi UMKM, kebijakan yang kurang mendukung, 

kemampuan manajemen pelaku UMKM, kualitas produk yang kurang, 

kurangnya sumber daya manusia berkualitas, UMKM tidak tahu informasi 

pasar, UMKM tidak punya kemampuan pemasaran, dan kesulitan akses 

kredit.  

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang pada umumnya 

dihadapi oleh para UMKM tersebut, maka pembimbingan dan 

pendampingan sangat diperlukan. UKM tenant dibimbing secara teknis 

untuk mengenali bagaimana dunia bisnis yang sesungguhnya, termasuk 

memperkenalkan para wirausahawan baru (UKM tenant) dengan para 

supplier bahan baku, penegmbangan pasar secara online dan off line 

bahkan sumber permodalan serta teknologi yang dapat diakses. 

Pendampingan adalah layanan yang dapat disediakan oleh perguruan 

tinggi melalui lembaga Inkubator  Bisnis yang mempunyai atau 

menyediakan fungsi pendampingan wirausaha selama periode waktu 

tertentu. Dengan cara ini maka UKM tenant akan lebih mudah dan nyaman 

ketika nantinya bersosialisasi dalam dunia bisnis yang sesungguhnya, dan 

mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk berhasil.  
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b. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan kegiatan Bimbingan Teknis I peningkatan 

kapasitas UKM tenant inkubator bisnis melalui pendampingan inkubator 

bisnis PSW/G LPPM Universitas Negeri Yogyakarta adalah  

meningkatkan kapasitas UKM tenant baik dari aspek; motivasi, strategi 

pemasaran, dan peningkatan produktifitas pemasaran UKM melalui e-

marketing. Secara detail tujuan Bimbingan Teknis I dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) membimbing peserta UKM Tenant untuk mampu meningkatkan 

motivasi berprestasi dan kinerja agar memiliki kualitas diri yang tinggi 

terukur dan terencana, serta memiliki pola pikir sebagai agen 

perubahan. 

2) menyusun langkah-langkah kreatif yang berkesinambungan untuk 

mengoptimalkan aktivitas pemasaran guna mencapai target penjualan 

yang ditetapkan dan bahkan meningkatkan omzet penjualan. 

3) memberikan wawasan tentang strategi pemasaran melalui internet, 

pembuatan web untuk penjualan online sehingga akan memperluas 

jaringan pasar UKM tenant. 

 

c. Gambaran Umum Bidang Usaha UKM Tenant yang di inkubasi Inkubator 

Bisnis 

Secara umum, UKM tenant yang diinkubasi adalah pelaku Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta, yang telah lolos seleksi administrasi dan wawancara oleh 

Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi PSW/G LPPM UNY dan 

dikelompokan dalam bidang usaha sebagai berikut: 

1) Industri Kerajinan 

2) Industri Pengolahan Makanan dan Minuman 

3) Budidaya Pertanian dan Peternakan 
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d. Ruang Lingkup Kegiatan  

Ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis I Pengembangan 

Kapasistas UKM Tenant Inkubator Bisnis PSW/G LPPM-UNY meliputi: 

1) Menyusun Kurikulum Bimbingan Teknis I untuk UKM tenant. 

2) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis I untuk UKM Tenant. 

3) Pendampingan berkelanjutan kepada UKM Tenant. 

4) Membangun jejaring pembiayaan untuk peningkatan kapasitas UKM 

Tenant. 

5) Memfasilitasi terbentuknya paguyuban UKM tenant sebagai embrio 

terbentuknya  koperasi. 

6) Memfasilitasi terwujudnya Website bagi setiap UKM Tenat. 

7) Monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan. 

 

e. Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan Bimbingan Teknis I Pengembangan Kapasistas 

UKM Tenant Inkubator Bisnis PSW/G LPPM-UNY adalah 45 pengusaha 

mikro kecil dan menengah yang telah berhasil lolos seleksi administrasi 

dan wawancara. 

 

f. Hasil Yang Diharapkan 

Output kegiatan Bimbingan Teknis I adalah terjadinya perubahan 

mindset peserta UKM Tenant yang ditandai dengan meningkatnya: 

1) motivasi berprestasi dan kinerja sehingga mampu meningkatkan  

kualitas diri secara terukur dan terencana, serta antisipatif terhadap 

perubahan.  

2) tindakan kreatif yang berkesinambungan untuk mengoptimalkan 

aktivitas usaha guna mencapai target perusahaan  

3) kinerja perusahaan melalui berbagai terobosan  sistem marketing yang 

memungkinkan terjadinya transaksi bisnis yang lebih luas dan tidak 

dibatasi oleh ruang dan waktu. 
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g. Tempat dan Waktu Kegiatan 

Kegiatan Bimbingan Teknis I Pengembangan Kapasistas UKM 

Tenant Inkubator Bisnis PSW/G LPPM-UNY dilaksanakan di Hotel 

UNY, Jalan Kolombo No1 Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281, 

mulai dari tanggal 17 sampai dengan 19 April 2013. 

 

h. Organisasi Pelaksana 

Kegiatan Bimbingan Teknis memerlukan sinergi beberapa 

komponen stakeholder, terkait dengan pembinaan UKM di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Stakeholder UKM antara lain adalah 

Disperindagkop, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dan Industri, serta 

masyarakat luas. Pelaksanaan Bimbingan Teknis UKM tenant Inkubator 

Bisnis PSW/G LPPM UNY melibatkan berbagai unsur stakteholder 

tersebut yang disusun dalam organisasi sebagai berikut: 

Pelindung  : Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA. 

Pengarah  : Prof. Dr. Anik Ghufron, M.Pd. 

Ketua   : Dr. Nahiyah Jaedi Faraz, M.Pd. 

Sekretaris  : Novie Rahmawati, SE. 

Bendahara  : Lies Endarwati, M.Si. 

Seksi Tempat  : Wahono 

Seksi Acara  : Sutrina Wibawa, M.Pd. 

Seksi Konsumsi : Poni Pujiati, S,Pd. 

Seksi Dokumentasi : Sukardi, S.Pd. 

Seksi Laporan  : Sutopo, MT. 

Narasumber  :  

1. Tejo Nurseto, M.Pd. 

2. Apri Nuryanto, MT. 

3. Desy Irmawati, MT. 

Moderator  : Satino, M.Si. 

Pendamping UKM :  

1. Lies Endarwati, M.Si. 

2. Sutopo, MT. 
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3. Apri Nuryanto, MT. 

4. Satino, M.Si. 

5. Sutrisna Wibawa, M.Pd 

 

4. Pelaksanaan Bimtek 

a. Metode pelaksanaan Bimtek 

Metode pelaksanaan Bimtek dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan 

yaitu: 

1) Pendekatan klasikal (teori). Bimbingan teknis secara klasikal 

dilakukan dengan mengundang marasumber yang relevan sesuai 

dengan agenda kegiatan tahap I, kemudian setiap narasumber 

mengawali dengan presentasi makalah dan selanjutnya dilakukan 

tanya jawab dengan  peserta bimtek (UKM tenant). Pendekatan 

klasikal dipandu oleh seorang moderator yang bertugas mengarahkan 

peserta dan narasumber untuk fokus pada topik bimtek. Hal-hal yang 

penting terkait dengan topik bimtek akan dicatat sebagai masukkan 

untuk perbaikan sistem pengelolaan inkubator maupun proses 

pendampingan tahap berikutnya 

2) Pendekatan tutorial (praktik). Bimbingan teknis secara tutorial 

dilakukan di dalam laboratorium komputer milik Pusat Komputer 

Universitas Negeri Yogyakarta. Setiap UKM tenant dipandu oleh 

instruktur yang berpengalaman untuk hand on mengelola sistem 

pemasaran bisnisnya melalui pemasaran berbasis internet (on line). 

UKM Tenant dibimbing untuk membuat website perusahaan yang 

dimiliki sesuai kreatifitas masing-masing.  

3) Pendekatan individual.  Bimbingan teknis secara individual dilakukan 

oleh pendamping sesuai dengan jenis usaha dan kepakaran 

pendamping. Sebelumnya, seluruh UKM tenant dipetakan menurut 

jenis usahanya yang meliputi; industri pengolahan, budidaya dan 

industri kreatif. Dalam pendekatan ini, bimbingan teknis dilakukan 

sesuai karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh UKM tenant.  
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a. Nama dan Jenis Usaha UKM tenant Peserta Bimtek 

 Berikut adalah nama-nama dan jenis usaha UKM yang diberikan 

Bimbingan Teknis tahap I: 

No Nama Nama Usaha Jenis Usaha 

1 Rachmawati Adelysina Mama Dimsum Pengolahan Makanan 

2 Agung Hari Wicaksono Konveksi Konveksi 

3 Triyono, SE Petani Cabe budidaya 

4 Oktavianto Tri Utomo Milkmoo Susu Pateurisasi Makanan dan Minuman 

5 Parjiono Budibaya sengon budidaya 

6 Parmi Batik Industri Kreatif 

7 Sutini Batik Industri Kreatif 

8 Nico Hadi Saputra, A.Md. Olahan Ikan "ALIF" Pengolahan makanan 

9 Wirajaya, S.Sn Ampyang Coklat Kalesya Pengolahan makanan 

10 Suminten Mendiro Industri Kreatif 

11 Hery Purnomo Lele dan Ayam "Obama" budidaya 

12 Arief Hidayat, S.Sos Republik Jamur budidaya 

13 

Briane Novianti Syukmita, 

S.Fil. Dluwang Art Industri Kreatif 

14 Supandi Gandok Craft Pengolahan makanan 

15 Puspita Ajeng JM Frida Modiste Garmen 

16 Rinda Meika Rinas Batik Industri Kreatif 

17 Roh Anisa Talitama, SE PRI Art Jogja Industri Kreatif 

18 Singgih Batik Kayu Kerajinan 

19 Debora Ayu Christyandari Mina Glow budidaya 

20 Wanti  Batik Industri Kreatif 

21 Intika Chunda Kharnama Int's Art Production Industri Kreatif 

22 Rusfan Hamid Roesone Boneka Industri Kreatif 

23 Rian Fitrianto Rian Jaya Budidaya 

24 Patrizka Nur Pradiningtyas 

House of Cazil, Baladewi 

Collection Industri Kreatif 

25 Meytya Adedina Metori Pengolahan makanan 

26 Darminto Mei Warung Iwak Kali Pengolahan makanan 

27 Fajar Purwaningsih Radite Colletion Industri Kreatif 

28 Farikha Ratna Sekar Permata bakery Pengolahan makanan 

29 Rani Soraya Siregar Ramachanos Pengolahan Makanan 

30 Suharyoto Kel Ternak Kelinci Budidaya 

31 Sariyanto Barca R &B Industri Kreatif 

32 Hastuti Setyaningrum Weka Collection Industri Kreatif 

33 Arri Aprilyanti 

 

Industri Kreatif 

34 Khairul Muzaki Syarif Zakk-zakk Industri Kreatif 

35 Sri Mulyani Sri Mulyani Industri Kreatif 

36 Ali Yusron Lita Collection Industri Kreatif 
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37 Aswan Amyudhi Budidaya Jamur Tiram Budidaya 

38 Ruri Anggaraini Silma Craft n Souvenir Industri Kreatif 

39 Warjono Sahaja Abadi Pengolahan makanan 

40 Heri Slamet Mitra Konveksi Industri Kreatif 

41 Mandar Utomo Kajeng Kraf Industri Kreatif 

42 Sujilah Emping Bantul Pengolahan makanan 

43 A Bambang Agus S Marvie Es Krim Pengolahan makanan 

44 Darmin Batik Industri Kreatif 

45 Maryono Batik Industri Kreatif 

 

b. Materi Bimtek yang disampaikan kepada UKM tenant 

Materi Bimtek I Pengembangan Kapasistas UKM Tenant 

Inkubator Bisnis PSW/G LPPM-UNY adalah sebagai berikut: 

 

No Materi 

1. Gelar Produk 

2. AMT 

3. Strategi Pemasaran 

4. E-Marketing 

5. Praktik E-Marketing 

 

c. Alasan Pemilihan Materi yang disampaikan kepada UKM tenant 

1) AMT (achievement motivation training) adalah penanaman cara 

pandang yang positif  untuk membantu mengembangkan motif 

berprestasi UKM peserta. Motif prestasi yang dikembangkan oleh 

Achievement Motivation Training (AMT) adalah suatu dorongan dalam 

diri seseorang yang membuatnya mencari kepuasan melalui usaha 

pencapaian yang bersifat prestatif (achieving), sehingga diharapkan 

motivasi berprestasi dan kinerja UKM dapat berubah. UKM tenant 

mampu meningkatkan  kualitas diri secara terukur dan terencana, serta 

antisipatif terhadap perubahan.  

2) Strategi Pemasaran adalah tindakan kreatif yang berkesinambungan 

untuk mengoptimalkan aktivitas usaha guna mencapai target 

perusahaan. Sesuai dengan tujuan pemasaran, maka inti pemasaran 
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adalah penciptaan nilai yang lebih finggi bagi konsumen daripada nilai 

yang diciptakan oleh pihak pesaing. Strategi usaha yang cocok dengan 

konsep tersebut adalah memproduksi barang dan jasa apa yang bisa 

dijual dan bukan menjual barang dan jasa apa yang bisa diproduksi. 

Prinsip dasar pemasaran yaitu menciptakan nilai bagi langganan 

(customer value), keunggulan bersaing (competitive advantages), dan 

fokus pemasaran. Tujuan pemasaran bukan mendapatkan langganan 

(get customer), akan tetapi memperbaiki situasi bersaing (improve 

competitive situation). Dalam konteks ini, seorang wirausaha harus 

mampu memproduksi barang dan jasa dengan mutu yang lebih baik, 

harga yang lebih murah, dan penyerahan yang lebih cepat daripada 

pesaing. 

3) E-marketing  adalah kegiatan marketing melalui internet yang 

umumnya meliputi atau berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan 

pembuatan produk periklanan, pencarian prospek atau pembeli dan 

penulisan kalimat-kalimat marketing. Marketing internet atau e-

marketing ini secara umum meliputi kegiatan pembuatan desain web 

(web design), periklanan dengan menggunakan baner, promosi 

perusahaan lewat mesin pencari informasi atau e-surat (e-mail), 

periklanan lewat e-surat (email advertising), marketing afiliasi (affiliate 

marketing), advertensi interaktif (interactive advertising). Diharapkan 

dengan e-marketing, memungkinkan terjadinya transaksi bisnis yang 

lebih luas dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 

 

d. Nama Narasumber  Bimtek I 

Berikut adalah nama-nama narasumber Bimtek I di Hotel UNY: 

No Materi Narasumber 

1. AMT Tejo Nurseto, M.Pd. 

2. Strategi Pemasaran Lies Endarwati, M.Si 

3. E-Marketing Apri Nuryanto, MT 

4. Praktik E-Marketing Desy Irmawati, MT 

e. Permasalahan/hambatan di dalam Penyelenggaraan 
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Secara keseluruhan acara dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. 

Beberapa hambatan dalam penyelenggaran Bimtek I Pengembangan 

Kapasitas UKM tenant Inkubator Bisnis PSW/G LPPM UNY adalah 

sebagai berikut: 

1) Kurangnya inovasi dalam mengatur meja dan sarana pembelajaran di 

dalam ruang, sehingga terkesan menggurui dan antar peserta kurang 

terlibat secara aktif dalam bimtek 

2) Proses bimtek klasikal masih dominan teacher centre, belum 

melibatkan peserta bimtek secara aktif untuk sharing dengan 

narasumber 

3) Kedisiplinan UKM untuk tepat waktu relatif masih kurang, sehingga 

terdapat beberapa UKM yang datang terlambat sedikit banyak 

mengganggu keseriusan narasumber dan UKM peserta bimtek 

 

f. Hasil Kegiatan (paparan materi, diskusi/tanya jawab, saran/masukan, 

simulasi) 

Berikut disampaikan rangkuman paparan materi, diskusi, dan saran 

kegiatan Bimtek I Pengembangan Kapasitas UKM tenant Inkubator 

Bisnis PSW/G LPPM UNY: 

1) Paparan Materi AMT  

Materi ini rancang untuk membantu pelaku UKM dalam 

upaya meningkatkan kemampuannya dalam hal memotivasi diri 

secara efektif. Pengusaha  yang mampu menumbuhkan motivasi diri 

secara efektif akan sangat  mempengaruhi kehidupan kerja sehari-

hari dan kesuksesan hasil kerja. Dengan  kemampuan tersebut, akan 

terpupuk semangat dalam beprestasi dan terus berusaha memperbaiki 

diri,  untuk hasil terbaik.  

Materi bahasan:  

a) Motivasi diri:  

 Mengenali kemampuan diri  

 Menanamkan dorongan di dalam diri  
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 Membangun dan memelihara motivasi untuk terus meraih 

prestasi terbaik.  

b) Pendukung motivasi:  

 Menemukan dukungan positif   

 Bagaimana bekerjasama untuk meraih prestasi.  

c) Hambatan motivasi:  

 Mengatasi rintangan sulit  

 Menyingkirkan penghalang fisik dan psikologis untuk maju 

d) Menghadapi kegagalan  

2) Paparan Materi Strategi Pemasaran 

Prinsip dasar pemasaran yaitu menciptakan nilai bagi 

langganan (customer value), keunggulan bersaing (competitive 

advantages), dan fokus pemasaran. Tujuan pemasaran bukan 

mendapatkan langganan (get customer), akan tetapi memperbaiki 

situasi bersaing (improve competitive situation). Seorang wirausaha 

harus mampu memproduksi barang dan jasa dengan mutu yang lebih 

baik, harga yang lebih murah, dan penyerahan yang lebih cepat 

daripada pesaing. 

Pembahasan tentang strategi perusahaan, tidak bisa lepas dari 

perencanaan, arahan, atau acuan gerak langkah perusahaan untuk 

mencapai suatu tujuan. Ada beberapa langkah dalam merencanakan 

pemasaran bagi usaha baru: 

a) Menentukan Kebutuhan dan Keinginan Pelanggan 

Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, perlu 

dilakukan penelitian pasar atau riset pemasaran. Riset pasar 

harus diarahkan pada kebutuhan konsumen, misalnya barang 

atau jasa apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen, berapa 

jumlahnya, kualitas yang bagaimana, siapa yang membutuhkan, 

dan kapan mereka memerlukan. Riset pasar dimaksudkan untuk 

menentukan segmen pasar dan karakteristik konsumen yang 

dituju. 
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b) Memilih Pasar Sasaran Khusus   

Setelah mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, 

langkah berikutnya adalah memilih pasar sasaran khusus. Ada 

tiga jenis pasar sasaran khusus, yaitu: 

(1) Pasar individual (individual market). 

(2) Pasar khusus (niche market). 

(3) Segmentasi pasar (market segmentation). 

Dari tiga altematif pasar sasaran tersebut, bagi perusahaan kecil 

dan usaha baru lebih tepat bila memilih pasar khusus (niche 

market) dan pasar individual (individual market). Sedangkan 

untuk perusahaan menengah dan besar lebih baik memilih 

segmen pasar (segmentation market). 

c) Menempatkan Strategi Pemasaran dalam Persaingan 

Penerapan strategi pemasaran sangat tergantung pada keadaan 

lingkungan persaingan pasar yang ada dari hari kehari. 

Keberhasilan dalam segmentasi pasar sangat tergantung pada 

potensi yang menggambarkan permintaan dari lingkungan 

persaingan. Ada enam strategi untuk memenuhi permintaan dari 

lingkungan yang bersaing: 

(1) Berorientasi pada pelanggan (customer orientation). 

(2) Kualitas (quality), ialah mengutamakan Total Quality 

Management (TQM) yaitu efektif, efisien, dan tepat. 

(3) Kenyamanan (convenience), yaitu memfokuskan perhatian 

pada kesenangan hidup, kenyamanan, dan kenikmatan. 

(4) Inovasi (innovation), yaitu harus berkonsentrasi untuk 

berinovasi dalam produk, jasa, maupun proses. 

(5) Kecepatan (speed), atau disebut juga Time Compression 

Management (TCM), yang diwujudkan dalam bentuk 

 Kecepatan untuk menempatkan produk baru di pasar. 

 Memperpendek waktu untuk merespons keinginan dan 

kebutuhan pelanggan (customer response time). 

 Pelayanan dan kepuasan pelanggan. 
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d) Memilih Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran ialah paduan dari kinerja wirausaha 

dengan hasil pengujian dan penelitian pasar sebelumnya dalam 

mengembangkan keberhasilan strategi pemasaran. Untuk 

menarik konsumen, seorang wirausaha dapat merekayasa 

indikator-indikator yang terdapat dalam bauran pemasaran 

(marketing mix), yaitu probe, product, price, place, promotian. 

 

3) Paparan Materi E-Marketing 

Berbicara tentang perdagangan maka tidak bisa dipisahkan 

dari pemasaran. Pemasaran yang memanfaatkan internet dapat 

dikatakan internet marketing. Nama lain dari internet marketing 

adalah e-marketing, e-pemasaran, online-marketing. Kegiatan 

internet marketing berkaitan dengan mengiklan produk/jasa, 

penulisan kalimat pemasaran (copywriting) dan mencari pembeli 

potensial melalui media internet. Internet marketing menjadi favorit 

karena dapat menjangkau banyak orang yang tidak dibatasi oleh 

geografis sehingga dapat mengurangi biaya pemasaran. 

a) Media yang dapat digunakan dalam E-Marketing: 

 Display iklan: display iklan adalah sebuah cara untuk 

mengenalkan produk/jasa kepada pengguna internet dengan 

cara memasang iklan disebuah website yang memiliki trafik 

pengunjung yang tinggi. Bentuk dari display iklan dapat berupa 

web banner, popup, atau teks iklan. 

 SEO (Search Engine Optimization): SEO adalah sebuah usaha 

untuk meningkatkan visibilitas hasil pencarian di search engine 

(google, yahoo, bing, dan lain-lain). SEO menjadi perhatian 

penting di internet marketing karena para pengguna internet 

hampir selalu menggunakan search engine dalam mencari 

informasi di internet. 

 Sosial Media Marketing: Sosial media (facebook, twitter, dll) 

harus menjadi perhatian dalam memasarkan sebuah produk/jasa 
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karena pada masa sekarang sosial media jenis network sosial 

memiliki banyak pengguna dan menjadi sarana komunikasi 

antar pengguna, sehingga sebuah informasi dapat menyebar 

dengan sendirinya dari satu pengguna ke pengguna, yang 

dilakukkan oleh pengguna. 

 Email Marketing: Agar cara email marketing menggunakan ke 

milis berhasil dapat mengikuti tips sederhana berikut ini:  

 Pilihlah milis yang memiliki banyak anggota dan cukup 

aktif, ciri-ciri dari milis yang aktif dapat dilihat dari 

banyaknya topik yang dibahas dan jumlah anggota milis 

yang saling menjawab topik tersebut. 

 Kirimkan penawaran produk/jasa kepada milis yang 

memiliki keterkaitan dengan produk/jasa yang  

ditawarkan, karena akan meningkatkan kemungkian 

pembelian. Sebagai contoh apabila menjual produk 

makanan olahan maka yang menjadi target adalah milis 

yang bertema makanan, menjual alat tentang 

kecantikan, gunakan milis yang bertema kesehatan. 

 Refferel Marketing: sebuah model pemasaran yang membentuk 

sebuah jaringan pengguna produk, yang mana setiap pembeli 

produk akan dapat menjadi penjual. Bentuk pemasaran seperti 

ini akan meningkatkan kekuatan pemasaran karena setiap orang 

yang membeli produk akan berusaha mencari calon pembeli 

yang lain dengan tujuan mendapatkan bonus. 

 

4) Paparan Materi Praktik E-Marketing 

Materi praktik E-marketing adalah pembuatan sistem 

pemasaran online berbasis web. Untuk memulai aktivitas pembuatan 

web, peserta bimtek diperkenalkan dengan internet. Pada tahap awal, 

praktik e-marketing diperkenalkan ke peserta, berikut adalah topik-

topik diskusi terkait praktik e-marketing: 
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 Affiliate Program: Affiliate marketing adalah  mereferensikan 

pelanggan untuk ikut masuk ke dalam bisnis melalui link ke 

website pelanggan dari website peserta atau email dan peserta 

akan mendapatkan komisi untuk setiap pelanggan yang 

direferensikan tersebut. Biasanya ada mekanisme bagi hasil 

antara penjual (vendor) dan pereferensi. 

 Search Engine Optimization: Adalah services di internet di 

mana seorang user dapat mencari sesuatu yang diperlukan 

dengan menuliskan keyword yang dicari. Selanjutnya Search 

Engine akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan keyword 

tersebut. Search engine sangat berguna karena jumlah website 

sangat banyak sekali. Sementara user tidak mempunyai banyak 

waktu untuk mencari informasi yang dibutuhkan. 

 Email Campaigns: Mempromosikan via email. Email adalah 

surat elektronik yang dikirimkan via internet. Email dapat 

menggantikan surat biasa dan bisa digunakan untuk 

mempromosikan bisnis. 

 Banner Exchange: Banner advertising merupakan kerjasama 

program periklanan di mana saling mempromosikan produk atau 

website orang lain di websitenya sendiri. 

 Business Website: Website perusahaan yang berisi profil 

perusahan, produk yang ditawarkan sebagai usaha untuk 

memperkenalkan bisnis. 

Praktik e-marketing yang dilaksanakan di Lab Pusat Komputer UNY 

dilaksanakan selama 2 hari dan difokuskan pada pembuatan web 

perusahaan UKM tenant. 

 

5. Kesimpulan 

a. Penutup 

1) Setiap pengelola UKM membutuhkan dorongan motivasi dari pihak 

eksternal guna meningkatkan kinerja kepemimpinan dalam 

menjalankan bisnis sehingga setiap tenant mampu meningkatkan  
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kualitas diri secara terukur dan terencana, serta antisipatif terhadap 

perubahan yang terjadi secara cepat. 

2) Kreatif adalah indikator utama setiap pengusaha untuk mampu bertahan 

dalam persaingan sehingga secara berkesinambungan dapat digunakan 

untuk mengoptimalkan aktivitas usaha.   

3) Mengahadapi era global khususnya era pasar bebas di lingkungan 

ASEAN, pelaku UKM harus memiliki perubahan mind set di bidang 

marketing. E-marketing memungkinkan terjadinya transaksi bisnis yang 

lebih luas, networking antar pengusaha yang semakin mudah dan 

efektif, serta tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 

 

b. Saran 

1) Pengembangan kapasitas UKM Tenant yang tidak hanya terfokus pada 

Bimbingan Teknis atau Pelatihan namun disesuaikan dengan 

kebutuhan UKM Tenant dan permasalahan UKM Tenant.  

2) Dibutuhkan program lanjutan yang berupa bantuan pembiayaan untuk 

peningkatan kapasitas UKM Tenant baik dalam bentuk peralatan 

maupun pendanaan, serta fasilitasi promosi melalui pameran nasional 

maupun internasional. 
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• PASWORD 
• Tepuk Sukses 
• Incantation 
• Clear 

Keterlibatan 2 
• PASWORD 
• Tepuk Sukses 
• Incantation 
• Clear 

tejoentertaintrainer 
fb:tejodosenuny@yahoo.co.id   
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BAGAIMANA CARA MENJINAKKAN 
GAJAH LIAR? 
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BINATANG APA YANG LOMPATNYA TERTINGGI 
BILA DIBANDINGKAN UKURAN TUBUHNYA? 

Coba yang satu ini... 

Kutu Anjing 
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Percobaan Seekor Kutu 

APA RANTAI 
GAJAH DAN 
KOTAK KOREK 
API ANDA? 

Group share 
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Tuliskan 5 Alasan/Hambatan  Anda 

belum Mulai Melakukan Usaha/Bisnis: 

1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

4. …………………………………. 

5. …………………………………. 

Rantai Gajah dan Kotak 

Koreka Api 
 

I am a common person 

I am not rich 

I am not hansom/beautiful 

I am not talented 

I am not lucky 

I am not clever 
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Helen Keller 

“Kita tidak bisa merubah arah angin 
tapi kita bisa merubah arah layar 

perahu kita."  

D:/DATA2 (E)/Video motivasi/
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UANG WAKTU 

Minus Minus 

Minus Surplus 

Surplus Minus 

Surplus Surplus 

 Mana Yang Anda Pilih? 

WHY?,... 

11 JANUARI 

Sebelas Januari Bertemu 
Menjalani Kisah Cinta Ini 

Naluri Berkata Engkaulah Milikku 
Bahagia Selalu Dimiliki 

Bertahun Menjalani Bersamamu 
Kunyatakan bahwa Engkaulah jiwaku 

Akulah Penjagamu 
Akulah Pelindungmu 

Akulah Pendampingmu 

Di setiap langkah-langkahmu 
Pernahku Menyakiti Hatimu 

Pernah kau melupakan janji ini 
Semua Karena kita ini manusia 

Akulah Penjagamu 
Akulah Pelindungmu 

Akulah Pendampingmu 
Di setiap langkah-langkahmu 

Kau bawa diriku 
Kedalam hidupmu 
Kau basuh diriku 

Dengan rasa sayang 
Senyummu juga sedihmu adalah 

Hidupku 
Kau sentuh cintaku dengan lembut 

Dengan sejuta warna 

Kau bawa diriku 
Kedalam hidupmu 
Kau basuh diriku 

Dengan rasa sayang 
Senyummu juga sedihmu adalah 

Hidupku 
Kau sentuh cintaku dengan lembut 

Dengan sejuta warna 
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• 1% Orang di dunia menguasai 50% 
uang di dunia 

• 1% Orang di dunia menguasai 50% 
uang di dunia 

• 5% Orang di dunia menguasai 90% 
uang didunia 

• 5% Orang di dunia menguasai 90% 
uang didunia 
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• 95% orang didunia berebut uang yang 10% • 95% orang didunia berebut uang yang 10% 

Dalam waktu 5 tahun akan kembali 
pada komposisi semula (Marchel 
Schiver) 
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• 95%: Mau saya pakai apa yang uang 
ini 

• 95%: Mau saya pakai apa yang uang 
ini 

• 1%: Bagaimana caranya supaya uang ini 
bisa berkembang biak 

• 1%: Bagaimana caranya supaya uang ini 
bisa berkembang biak 
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• Tidak punya tujuan menjadi kaya 

• Punya keyakinan yang salah tentang 
kekayaan 

• Melakukan tindakan yang salah 

• Tidak punya tujuan menjadi kaya 

• Punya keyakinan yang salah tentang 
kekayaan 

• Melakukan tindakan yang salah 

• 54% tergantung pada orang lain 

• 36 % mati duluan sebelum usia 65thn 

• 5% terpaksa masih bekerja 

• 4% finansial independent 

• 1% yang finansial freedom 

• 54% tergantung pada orang lain 

• 36 % mati duluan sebelum usia 65thn 

• 5% terpaksa masih bekerja 

• 4% finansial independent 

• 1% yang finansial freedom 
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CASH FLOW QUADRANT CASH FLOW QUADRANT 

Anda bekerja 

untuk uang 

Uang bekerja 

untuk Anda 

Mindset orang 

miskin 

Mindset orang 

miskin 
• Sekolah yang baik, 

dapatkan nilai baik 
agar mendapat 
pekerjaan yang baik 

• Sekolah, kerja keras 
dan menyimpan uang 

 

• Rumah adalah aset 

• Uang adalah sumber 
kejahatan 

• Sekolah yang baik, 
dapatkan nilai baik 
agar mendapat 
pekerjaan yang baik 

• Sekolah, kerja keras 
dan menyimpan uang 

 

• Rumah adalah aset 

• Uang adalah sumber 
kejahatan 

Mindset orang 

kaya 

Mindset orang 

kaya 
• Sekolah yang baik, 

dapatkan nilai baik 
agar dapat membuat 
perusahaan yang baik 

• Belajarlah lebih keras 
untuk bisnis dan 
investasi 

• Rumah adalah 
liabilitas 

• Kekurangan uang 
adalah sumber 
kejahatan 

• Sekolah yang baik, 
dapatkan nilai baik 
agar dapat membuat 
perusahaan yang baik 

• Belajarlah lebih keras 
untuk bisnis dan 
investasi 

• Rumah adalah 
liabilitas 

• Kekurangan uang 
adalah sumber 
kejahatan 
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Mindset orang 

miskin 

Mindset orang 

miskin 
• Uang akan 

membuat kita kaya 

 

• Penghasilan yang 
besar akan 
membuat kita kaya 

 

• Saya tidak mampu 
membelinya 

• Uang akan 
membuat kita kaya 

 

• Penghasilan yang 
besar akan 
membuat kita kaya 

 

• Saya tidak mampu 
membelinya 

Mindset orang 

kaya 

Mindset orang 

kaya 
• Ide yang akan 

membuat kita kaya 
 

• Cara kita 
mengelola 
keuangan dengan 
bijak akan 
membuat kita kaya 

• Bagaimana agar 
saya mampu 
membelinya 

 

• Ide yang akan 
membuat kita kaya 

 

• Cara kita 
mengelola 
keuangan dengan 
bijak akan 
membuat kita kaya 

• Bagaimana agar 
saya mampu 
membelinya 

 

Mindset orang 

miskin 

Mindset orang 

miskin 

• Bermainlah 
dengan aman 

 

• Jangan menjual 
karena orang 
intelektual 
tidak menjual 

• Bermainlah 
dengan aman 

 

• Jangan menjual 
karena orang 
intelektual 
tidak menjual 

Mindset orang 

kaya 

Mindset orang 

kaya 
•Belajarlah 
mengelola 
resiko 

 

•Kalau kamu tidak 
bisa menjual, 
kamu hampir 
tidak punya 
harapan 
 

•Belajarlah 
mengelola 
resiko 

 

•Kalau kamu tidak 
bisa menjual, 
kamu hampir 
tidak punya 
harapan 
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Penghasilan 

Pengeluaran 

Asset/Harta Liability/ 

Hutang 

Arus uang orang rata-rata Arus uang orang rata-rata 

Kerja 

Penghasilan 

Pengeluaran 

Rp. 2 juta 

Rp. 2 juta 

Saving 0 

Mereka bekerja 

mendapatkan 

penghasilan 

yang langsung 

dibelanjakan… 

Tidak ada yang 

tersisa untuk sa-

ving…..!!! 

Mereka bekerja 

mendapatkan 

penghasilan 

yang langsung 

dibelanjakan… 

Tidak ada yang 

tersisa untuk sa-

ving…..!!! 

Arus uang orang kelas menengah.. Arus uang orang kelas menengah.. 

Penghasilan 
Bayar Hutang 

Saving 0 

Rp. 5 juta 
Rp. 3 juta 

Pengeluaran 

Mereka bekerja men-

dapatkan penghasilan. 

Karena ingin hidup lebih 

baik sedangkan 

penghasilan tidak men 

cukupi…terpaksa ber-

hutang (credit card, rumah, 

mobil). Mereka bayar dulu 

hutang baru kemudian 

untuk pengeluaran… tetap 

tidak ada saving….!! 

Mereka bekerja men-

dapatkan penghasilan. 

Karena ingin hidup lebih 

baik sedangkan 

penghasilan tidak men 

cukupi…terpaksa ber-

hutang (credit card, rumah, 

mobil). Mereka bayar dulu 

hutang baru kemudian 

untuk pengeluaran… tetap 

tidak ada saving….!! 

Penghasilan 

Pengeluaran 

Asset/Harta Liability/ 

Hutang 

Kerja 
Rp. 2 juta 
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Kalau Anda selalu melakukan 

seperti yang dilakukan orang 

rata-rata yaitu bekerja untuk 

uang maka Anda akan 

mengalami kesulitan keuangan 

Kalau Anda selalu melakukan 

seperti yang dilakukan orang 

rata-rata yaitu bekerja untuk 

uang maka Anda akan 

mengalami kesulitan keuangan 

Penghasilan 

Pengeluaran 

Asset/Harta Liability/ 

Hutang 

Arus uang orang kaya yang semakin kaya Arus uang orang kaya yang semakin kaya 

Penghasilan 

Bayar Hutang 

Saving 

Rp. 5 juta 

Rp. 2 juta  

Pengeluaran Rp. 1 juta  

Rp. 2 juta 

Mereka  memiliki saving 

yang akan mereka belikan 

lagi asset yang dapat 

memberikan pasive income 

lebih besar lagi….!!! 

(menyewakan rumah, 

deposito, saham, dll).. 

ORANG KAYA SEMAKIN KAYA 

!!! 

Mereka  memiliki saving 

yang akan mereka belikan 

lagi asset yang dapat 

memberikan pasive income 

lebih besar lagi….!!! 

(menyewakan rumah, 

deposito, saham, dll).. 

ORANG KAYA SEMAKIN KAYA 

!!! 
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 "Kalau Anda menginginkan 
perubahan kecil dalam hidup, 
ubahlah perilaku Anda. Tetapi 

bila Anda menginginkan 
perubahan yang besar dan 

mendasar, ubahlah pola pikir 
Anda."  

- Stephen Covey 

 

Kisah nyata ini dimuat Pikiran Rakyat Sabtu 6 Mei 2006. 

Wahid (56), penarik becak yang biasa mangkal di kawasan Gunung Pereng, Kec. 

Cihideung, Tasikmalaya, bersyukur mampu menunaikan haji bersama istrinya Siti 

Hujaenah pada tahun 2004. 

“Saya merasa bersyukur, karena dari hasil cucuran keringat ini bisa naik haji dan 

menyekolahkan anak, kata haji Wahid saat ditemui di Terminal Bus Tasikmalaya, 

demikian dituturkan Pikiran Rakyat. 

Wahid mulai menarik becak tahun 1972 di Gunung Pereng. Sejak awal Wahid bertekad 

memiliki becak sendiri, maka dia mencicil becak secara kredit Rp 150,00/hari. Tentunya 

jumlah yang cukup besar waktu itu. Cicilan itu dia bayar kurang lebih selama setahun. 

Lunas membayar becak, Wahid mulai membeli tanah buat tempat tinggalnya. Berkat 

kerja keras siang malam dan kedisiplinannya dalam mengelola uang maka ia mampu 

membeli tanah dan membangun rumah. 

Usai memiliki rumah Wahid kembali mengambil cicilan becak. Becak itu kemudian dia 

sewakan kepada rekan lainnya. Ternyata hasilnya lumayan. Dari 1 becak sewaan itu 

Wahid terus menambah hingga kini memiliki 40 becak! Sebanyak 25 becak disewakan 

dengan tarif Rp 4000,00/hari. “Sisanya saya kreditkan kepada orang lain,” ujarnya.  

Walau tidak sekolah maupun membaca buku, Wahid cukup cerdas finansial. Setelah 

becaknya bertambah, ia akhirnya mendirikan kamar kontrakan di daerah Gunung 

pereng, Kota Tasikmalaya. Saat ini ada 25 kamar kontrakan dengan sewa Rp 

85.000,00/bulan. “Lumayan untuk menambah penghasilan,” katanya. (Jelas lebih dari 

lumayan, ini berarti Wahid punya passive income hingga 2,125 juta per bulan. Ini hebat 

karena hanya sedikit orang yang memiliki’kemewahan’ seperti ini.) 

Wahid punya cita-cita naik haji. Sejak punya dua becak Wahid sudah mulai menabung 

agar bisa naik haji. Tak ada target harus berapa besar tabungannya terisi setiap bulan, 

Wahid hanya menyisihkan uang dari hasil usahanya setelah digunakan untuk makan 

serta kebutuhan sehari-hari. Setelah menabung 30 tahun, akhirnya Wahid dan istrinya 

bisa naik haji tahun 2004. (Subhanallah, niat mulia yang disertai ketetapan hati sungguh 

akan mendapat bantuan dari Allah.) 

Wahid juga berhasil memberikan pendidikan yang cukup kepada 3 anaknya. Si sulung 

lulusan Diploma 2. Adiknya lulusan SMA. Yang bungsu masih SMA. 

Hingga sekarang Wahid masih mengayuh becak. Sehari kadang mendapat Rp 10-

20ribu. Kadang sama sekali kosong. tapi semua itu dijalaninya dengan kesabaran, 

keuletan, dan kerja keras. 

Kisah nyata haji Wahid itu menunjukkan bahwa sukses secara finansial tidak ditentukan 

oleh besarnya penghasilan, namun oleh disiplin dalam mengelola uang dan adanya 

tujuan cita-cita yang jelas. Pelajaran yang menarik dari kisah ini : 

•Wahid ingin mempunyai alat produksi sendiri (becak) karena itu dia bersedia untuk 

menunda berbagai kesenangan demi mendapatkan alat produksi (mendahulukan aset)  

•Selanjutnya ia menyimpan hartanya dalam bentuk yang paling manfaat yaitu rumah 

untuk keluarganya. Hal ini menimbulkan ketenangan batin dan meningkatkan 

kepercayaan dirinya dalam berusaha. (mengamankan kebutuhan dasar)  

•Setelah hal paling dasar dipenuhi, Wahid menambah jumlah alat produksi dengan 

memperbanyak becaknya, dan menyewakannya kepada orang lain. (meningkatkan 

penghasilan melalui bisnis, sebuah sistem usaha penyewaan becak)  

•Hasil usaha kemudian diamankan dalam bentuk kamar kontrakan yang memberikan 

penghasilan. (mengubah kekayaan menjadi aset pasif income melalui real estate)  

•Wahid dengan kesungguhan senantiasa membela cita-citanya, seperti punya becak 

sendiri, punya rumah, beli lebih banyak becak, punya kontrakan, menyekolahkan anak, 

naik haji. (kejelasan cita-cita untuk kesejahteraan jangka panjang, mengalahkan 

kesenangan jangka pendek) 

Kita perlu belajar kepada Haji Wahid ini. 

   
Artikel SEPIA yang relevan : Perlukah mengajarkan konsep bebas finansial kepada karyawan? 

http://sepia.blogsome.com/go.php?http://sepia.blogsome.com/2005/10/19/perlukah-mengajarkan-konsep-bebas-finansial-kepada-karyawan/
http://sepia.blogsome.com/go.php?http://sepia.blogsome.com/2005/10/19/perlukah-mengajarkan-konsep-bebas-finansial-kepada-karyawan/
http://sepia.blogsome.com/go.php?http://sepia.blogsome.com/2005/10/19/perlukah-mengajarkan-konsep-bebas-finansial-kepada-karyawan/
http://sepia.blogsome.com/go.php?http://sepia.blogsome.com/2005/10/19/perlukah-mengajarkan-konsep-bebas-finansial-kepada-karyawan/
http://sepia.blogsome.com/go.php?http://sepia.blogsome.com/2005/10/19/perlukah-mengajarkan-konsep-bebas-finansial-kepada-karyawan/
http://sepia.blogsome.com/go.php?http://sepia.blogsome.com/2005/10/19/perlukah-mengajarkan-konsep-bebas-finansial-kepada-karyawan/
http://sepia.blogsome.com/go.php?http://sepia.blogsome.com/2005/10/19/perlukah-mengajarkan-konsep-bebas-finansial-kepada-karyawan/
http://sepia.blogsome.com/go.php?http://sepia.blogsome.com/2005/10/19/perlukah-mengajarkan-konsep-bebas-finansial-kepada-karyawan/
http://sepia.blogsome.com/go.php?http://sepia.blogsome.com/2005/10/19/perlukah-mengajarkan-konsep-bebas-finansial-kepada-karyawan/
http://sepia.blogsome.com/go.php?http://sepia.blogsome.com/2005/10/19/perlukah-mengajarkan-konsep-bebas-finansial-kepada-karyawan/
http://sepia.blogsome.com/go.php?http://sepia.blogsome.com/2005/10/19/perlukah-mengajarkan-konsep-bebas-finansial-kepada-karyawan/
http://sepia.blogsome.com/go.php?http://sepia.blogsome.com/2005/10/19/perlukah-mengajarkan-konsep-bebas-finansial-kepada-karyawan/
http://sepia.blogsome.com/go.php?http://sepia.blogsome.com/2005/10/19/perlukah-mengajarkan-konsep-bebas-finansial-kepada-karyawan/
http://sepia.blogsome.com/go.php?http://sepia.blogsome.com/2005/10/19/perlukah-mengajarkan-konsep-bebas-finansial-kepada-karyawan/
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Kisah nyata haji Wahid itu menunjukkan bahwa sukses 

secara finansial tidak ditentukan oleh besarnya 

penghasilan, namun oleh disiplin dalam mengelola 

uang dan adanya tujuan cita-cita yang jelas. 

Pelajaran yang menarik dari kisah ini : 

1. Wahid ingin mempunyai alat produksi sendiri 

(becak) karena itu dia bersedia untuk menunda 

berbagai kesenangan demi mendapatkan alat 

produksi (mendahulukan aset)  

2. Selanjutnya ia menyimpan hartanya dalam bentuk 

yang paling manfaat yaitu rumah untuk keluarganya. 

Hal ini menimbulkan ketenangan batin dan 

meningkatkan kepercayaan dirinya dalam berusaha. 

(mengamankan kebutuhan dasar)  

Kisah nyata haji Wahid itu menunjukkan bahwa sukses 

secara finansial tidak ditentukan oleh besarnya 

penghasilan, namun oleh disiplin dalam mengelola 

uang dan adanya tujuan cita-cita yang jelas. 

Pelajaran yang menarik dari kisah ini : 

1. Wahid ingin mempunyai alat produksi sendiri 

(becak) karena itu dia bersedia untuk menunda 

berbagai kesenangan demi mendapatkan alat 

produksi (mendahulukan aset)  

2. Selanjutnya ia menyimpan hartanya dalam bentuk 

yang paling manfaat yaitu rumah untuk keluarganya. 

Hal ini menimbulkan ketenangan batin dan 

meningkatkan kepercayaan dirinya dalam berusaha. 

(mengamankan kebutuhan dasar)  

 

4. Setelah hal paling dasar dipenuhi, Wahid menambah 

jumlah alat produksi dengan memperbanyak 

becaknya, dan menyewakannya kepada orang lain. 

(meningkatkan penghasilan melalui bisnis, sebuah 

sistem usaha penyewaan becak)  

5. Hasil usaha kemudian diamankan dalam bentuk 

kamar kontrakan yang memberikan penghasilan. 

(mengubah kekayaan menjadi aset pasif income 

melalui real estate)  

6. Wahid dengan kesungguhan senantiasa membela 

cita-citanya, seperti punya becak sendiri, punya 

rumah, beli lebih banyak becak, punya kontrakan, 

menyekolahkan anak, naik haji. (kejelasan cita-cita 

untuk kesejahteraan jangka panjang, 

mengalahkan kesenangan jangka pendek) 

7. Kita perlu belajar kepada Haji Wahid ini. 

4. Setelah hal paling dasar dipenuhi, Wahid menambah 

jumlah alat produksi dengan memperbanyak 

becaknya, dan menyewakannya kepada orang lain. 

(meningkatkan penghasilan melalui bisnis, sebuah 

sistem usaha penyewaan becak)  

5. Hasil usaha kemudian diamankan dalam bentuk 

kamar kontrakan yang memberikan penghasilan. 

(mengubah kekayaan menjadi aset pasif income 

melalui real estate)  

6. Wahid dengan kesungguhan senantiasa membela 

cita-citanya, seperti punya becak sendiri, punya 

rumah, beli lebih banyak becak, punya kontrakan, 

menyekolahkan anak, naik haji. (kejelasan cita-cita 

untuk kesejahteraan jangka panjang, 

mengalahkan kesenangan jangka pendek) 

7. Kita perlu belajar kepada Haji Wahid ini. 
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Science of Getting Rich: 

•Think In the certain way 

•Feel in the certain way 

•Act in the certain way 

•Think In the certain way 

•Feel in the certain way 

•Act in the certain way 

• S: Specific 

• M: Measurable 

• A :Antusiasable 

• R: Results Oriented 

• T: Timely 

• S: Specific 

• M: Measurable 

• A :Antusiasable 

• R: Results Oriented 

• T: Timely 
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Keyakinan-keyakinan yang 

menghambat: 

• Uang adalah akar dari segala 

kejahatan 

• Kekurangan uang adalah akar segala 

kejahatan 

Keyakinan-keyakinan yang 

menghambat: 

• Uang adalah akar dari segala 

kejahatan 

• Kekurangan uang adalah akar segala 

kejahatan 

• Incantation 

• Fokus 

• Pilihan Kata 

• Komitmen 

• Bersyukur 

• Incantation 

• Fokus 

• Pilihan Kata 

• Komitmen 

• Bersyukur 
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• Action salah hasilnya salah 

• Temukan Pasion-nya (senang, 

semangat, tidak mungkin gagal) 

• Cari orang yg sudah lebih dulu 

sukses 

• Kerjasama dengan orang yg 

sudah sukses 

• Action salah hasilnya salah 

• Temukan Pasion-nya (senang, 

semangat, tidak mungkin gagal) 

• Cari orang yg sudah lebih dulu 

sukses 

• Kerjasama dengan orang yg 

sudah sukses 

ACTION 

• Kepribadian yg menyenangkan 

• Belajar dari kegagalan 

• Membuat nilai tambah  

• Dikalikan (Leverage) 

• Kepribadian yg menyenangkan 

• Belajar dari kegagalan 

• Membuat nilai tambah  

• Dikalikan (Leverage) 
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• R: Resources 

• I: Idea 

• C: Contact 

• E: Exspertise 

• Faktor X apa , siapa? 

• 80% waktu kita fokus dan belajar 

dari orang yang lebih sukses 

    

• Faktor X apa , siapa? 

• 80% waktu kita fokus dan belajar 

dari orang yang lebih sukses 
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GAME : ABD GAME GAME : ABD GAME 

• Waktunya 3 Menit 

• Membuat kalimat sebanyak mungkin 

• Terdiri dari minimal 3 kata 

• A:.......Aku 

• B: .......Bersama 

• D: .......Dodi 

• Tuliskan Targetnya 

No A B D Kata sifat 

1 Aku Bermain Dengan Semangat 

2 Abi Berlari Disertai 

dengan 

Heboh 

3 Andi Bercinta Diikuti dengan Jujur 

4 Ali Bercumbu Semangat 

5 Atik Berciuman 

6 Ani  Berjalan 

7 Acong Bergandengan 

8 Ahong Bergaya 

9 Abong 

10 Ahiong 

11 Arif 
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KAYA YG AMAN KAYA YG AMAN 

• Open Mind always learn 

• Multiple Income 

• Aset Alokasi 

   1. Alokasikan yang aman 

   2. Alokasikan cadangan 

   3. Alokasikan untuk dihabiskan 

• Open Mind always learn 

• Multiple Income 

• Aset Alokasi 

   1. Alokasikan yang aman 

   2. Alokasikan cadangan 

   3. Alokasikan untuk dihabiskan 
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Aset Alokasi Aset Alokasi 

• Minimal 10% Investasi yang aman 

• Minimal 20%:  

Bayar hutang Produktif 

 Cadangan 

 Investasikan yang tumbuh 

• 70% Maksimal habiskan 

• Minimal 10% Investasi yang aman 

• Minimal 20%:  

Bayar hutang Produktif 

 Cadangan 

 Investasikan yang tumbuh 

• 70% Maksimal habiskan 
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Tips Praktis 

• Gunakan visualisasi harian sesuai dengan 
tujuan, misalkan: imajinasikan nikmatnya 
mempunyai usaha yang waktunya tidak 
diatur oleh orang lain. 

• Gunakan teknik affirmasi harian dengan 
pemilihan kata yang menggugah kesadaran 
pikiran, dengan mengucapkan kalimat “saya 
semakin sukses” saat kondisi tubuh relaks 
bangun pagi. 
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Pengumuman Juara Presentasi Terbaik 

PGSD Kelas III E PGSD Kelas III E 
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Pengumuman Juara Presentasi 

Terbaik 

PGSD Kelas III D PGSD Kelas III D 
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e-commerce 
Apri Nuryanto 

aprie_man@yahoo.com 

 

“The illiterate of the 21st century 
will not be those who cannot 
read and write, but those who 
cannot learn, unlearn, and 
relearn.”   

     - Alvin Toffler 
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http://www.bisnisgoonline.co.id/ 

The Internet 

–Suatu jaringan komputer global yang 

menghubungkan jaringan privat dan publik 

untuk berbagi informasi (antar lembaga 

pendidikan, penelitian, pemerintahan, 

bisnis, masyarakat umum) 

C:/Users/rifat/Downloads/Bisnis Indonesia Go Online Case Study- www.unifarah.co.id.flv
http://www.bisnisgoonline.co.id/
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The Internet 
 Internet (kependekan dari interconnection-networking) 

adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung 

menggunakan standar sistem global Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol Suite(TCP/IP) sebagai 

protokol pertukaran paket (packet switching 

communication protocol) untuk melayani miliaran 

pengguna di seluruh dunia. 

URL (Uniform Resource Locator) 
• Alamat situs internet 

• Contoh: http://www.wahana.com 

•  Kode URL : 

 .com  : organisasi komersial 

 .mil    : militer 

 .ac : Akademi/Lembaga Pendidikan 

 .org    : Organisasi Sukarela 

 .gov    : Pemerintahan 

6/25/2013 8 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Dunia
http://id.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://id.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
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URL 
• .firm   : Bisnis atau firma 

• .store : Bisnis yg menawarkan kegiatan berbelanja 

• .web : Entitas yg menekankan aktivitas yg 
berhubungan dg web 

• .arts  : Entitas yg menekankan pada aktivitas 
budaya dan hiburan 

• .info  : Entitas yg menyediakan pelayanan 
informasi 

• .nom : Bagi mereka yg menginginkan penamaan 
rpibadi atau individual 

6/25/2013 9 

Istilah dlm Internet 

• Homepage : adalah halaman muka atau halaman utama yang ditampilkan dari 

sebuah website di internet, jika user memasuki alamat site tersebut pada 

webbrowser. 

• HTML : Hyper Text Markup Language, adalah bahasa komputer yang digunakan untuk 

membuat sebuah halaman webpage. 

• Http:// : http atau Hyper Text Transfer Protocol adalah kode yang dituliskan pada 

awal site, untuk menjelaskan pada program webbrowser bahwa protokol (antarmuka) 

yang digunakan adalah http 
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Istilah dlm Internet 

• Internet Explorer : program komputer yang digunakan untuk dapat 

menampilkan halaman-halaman yang ada pada sebuah website di internet, 

yang dibuat oleh Microsoft Corp. 

• WAP : Wireless Application Protocol, adalah fasilitas pada handphone yang 

dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu yang terhubung 

dengan internet. Dengan WAP kita dapat menggunakan internet tidak saja 

untuk menerima dan mengirim handphone, bahkan untuk kalender, jadwal, 

serta gambar. 

 

 

Istilah dlm Internet 

• Web browser : program komputer yang digunakan untuk menampilkan 

webpage. Contoh web browser : netscape navigator, internet explorer, dan 

lain-lain. 

• Web page : adalah halaman yang dapat ditampilkan di sebuah website di 

internet, yang dapat menampilkan, teks, gambar, bahkan suara, animasi 

dan video. 

• Website : adalah sebuah kumpulan halaman (webpages) yang di awali 

dengan halaman muka (homepage) yang berisikan informasi, iklan, serta 

program interaksi. 

• www : world wide web adalah istilah yang digunakan dalam internet untuk 

awal. 
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Siapa yang sdh punya? 
 E-mail 

 Facebook 

 Twitter 

 Blog 

 Website 

 

e-business 

e-commerce 

e-marketing 

D:/@Data/@ Proyek/@2013/Inkubator LPPM UNY/bahan/Materi e-commerce/E-commerce Apri Nuryanto.pptx
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E-Business 

• E-Business  adalah prakatek pelaksanaan dan 
pengelolaan proses bisnis utama seperti 
perancangan produk, pengelolaan pasokan 
bahan baku, manufaktur, penjualan, 
pemenuhan, pesanan dan penyediaan servis 
melalui penggunaan teknologi komunikasi, 
komputer, dan data yang telah 
terkomputerisasi 

 

E-Commerce  

• E-commerce berarti perdagangan 
elektronik yang mencakup proses 
pembelian, penjualan, transfer, 
atau pertukaran produk, layanan, atau 
informasi melalui jaringan computer, 
termasuk Internet. 

•Perdagangan atau perniagaan adalah 
kegiatan tukar menukar barang atau jasa 
atau keduanya. 
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E-Marketing 
•  E-Marketing adalah suatu proses pemasaran yang 

menggunakan teknologi komunikasi elektronik 
khususnya internet,  yang terdiri dari kerja dari 
perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, 
mempromosikan, dan menjual barang dan jasa. 

• Pemasaran/Marketing  adalah proses penyusunan 
komunikasi terpadu yang bertujuan untuk 
memberikan informasi mengenai barang atau jasa 
dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan 
keinginan manusia. 
 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Barang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
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Marketing 
Trasisional 

E-Marketing 

Offline Online 

Brosur,  Advertising 
di TV, Radio dll Web, FB, Twitter, dll 
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Fungsi Website 

• Website merupakan komponen dasar yang 

sebaiknya dimiliki oleh setiap perusahaan, karena 

selain berfungsi sebagai tempat rujukan informasi 

yang resmi mengenai sebuah perusahaan, juga 

digunakan untuk membangun brand. 

UKM belum mempunyai website sama 
sekali 

Tingkat Pengembangan Website 

UKM hanya mendaftarkan nama 
usaha di website spt yellow Page 

UKM mempunyai website tapi 
hanya berupa static web. Hanya 
ada informasi perusahaan dan 

tidak ada interaksi 

UKM mempunyai website yang 
mengijinkan interaksi sederhana, 

dimana user diizinkan untuk 
mengetahui produk dan harga. 

Juga disediakan email 

Tidak hanya interaksi 
sedrhana, tp sudah ada 
traksaksi online, input 
testimoni, koneksi dll. 

Full interactive site yg 
sdh menyediakan 

relationship 
marketing thd 

individual customer, 
dan sdh ada transaksi 

lengkap 

Level 0 
Level 1  

Level 2 
Level 3  

Level 4 
Level 5  
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Social Media 

• Social media adalah media yang sangat efektif untuk membangun 

interaksi dengan baik dengan konsumen dan membantu 

mempertahankan loyalitas konsumen.  

• Dengan interaksi yang baik usaha akan memperoleh feed back dari 

konsumen mengenai pengembangan produk kedepan. 

• Contoh: FB. Twitter, Youtube, Google+ dll 
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List of countries by number of users 

Rank Country Population 
Number of 

Users 
Percentage 

  World 6,895,889,000 1,000,000,000 14.50% 
1  United States 315,120,000 167,431,700 53.97% 
2  Brazil 193,946,886 65,237,180 32.44% 
3  India 1,210,193,422 62,761,420 5.35% 
4  Indonesia 242,968,342 50,583,320 20.82% 
5  Mexico 112,468,855 39,933,040 35.51% 
6  United Kingdom 62,348,447 32,827,180 52.65% 
7  Turkey 77,804,122 32,354,900 41.59% 
8  Philippines 99,900,177 30,265,200 30.30% 
9  France 64,768,389 25,614,100 39.55% 

10  Germany 81,802,257 25,350,560 30.99% 

http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook 
April 2012 

Jumlah Pengguna Facebook  
10 Besar Asia  

 8  

 10  

 11  

 13  

 14  

 17  

 18  

 30  

 51  

 63  

 -  20  40  60  80

PAKISTAN

KOREA SOUTH

Vietnam

TAIWAN

MALAYSIA

J A P A N

THAILAND

PHILIPPINES

INDONESIA

INDIA

Millions http://www.internetworldstats.com/asia.htm 
 
Facebook users on Dec 31/12 

Jml Pend 
Indonesia  
248,6 jt 
 
1 : 5 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
http://en.wikipedia.org/wiki/Philippines
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
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E-Mail 

• Database e-mail pelanggan sangat penting 
untuk dimiliki karena memiliki peran yang 
sangat strategis dalam menjaga loyalitas 
pelanggan. 

• Database bisa digunakan untuk mengirinkan 
informasi mengenai produk terbaru, 
penawaran khusus, atau bahkan untuk 
menyebar informasi untuk pengembangan 
produk. 
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E-commerce lebih dari sekedar Penggunaan 
Internet 

• Internet bukan sekedar pengganti telepon dan 
fax 

• Siapa yang dapat mengeksploitasi penggunaan 
Internet ini akan menang 

• Mengurangi biaya, waktu 

• Mengintegrasikan supply chain 

• Meraih dunia … 

 

Manfaat E-Commerce 

• Aliran pendapatan baru 

• Market exposure, melebarkan jangkauan 

• Menurunkan biaya 

• Memperpendek waktu product cycle 

• Meningkatkan customer loyality 

• Meningkatkan value chain 

 



25/06/2013 

16 

Penghalang Utama Melakukan E-Commerce 

• Para pembeli belum menaruh kepercayaan kepada e-commerce 

• Pembeli tidak menemukan apa yg dicari di e-commerce 

• Belum ada cara yg mudah dan sederhana utk membayar 

• Surfing di e-commerce belum lancar betul 

• Takut terjadi pencurian kartu kredit 

• Takut rahasia informasi personal menjadi terbuka 

• Kinerja jaringan yg kurang baik 

• Belum punya model yg baik untuk mensetup situs E-Commerce 

• Kesulitan sharing informasi online dg aplikasi bisnis lainnya (misal 
pelanggan dan suplier) 

6/25/2013 31 

Penghambat Perkembangan  
E-Commerce di Indonesia 

• Infrastruktur 

• Kesadaran 

• Keamanan 

• Budaya atau kebiasaan 

• Penyedia E-Commerce 

6/25/2013 32 
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Peluang 

• Pasar Indonesia yang besar 

• Jenis layanan khas Indonesia yang 
hanya dimengerti oleh orang 
Indonesia 

 

Penutup 

• Meskipun banyak hambatan, e-commerce tidak dapat 
dihindari karena merupakan tuntutan dari masyarakat 

• Masih banyak peluang dalam e-commerce 

• Masih banyak hambatan. Namun hambatan bisa diubah 
menjadi peluang 
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TERIMA KASIH 
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E-Marketing 

Apri Nuryanto 

aprie_man@yahoo.com 

Marketing 

Sebuah proses yang melibatkan setiap aspek 
bisnis, mulai dari mendesain produk, 

menentukan harga dan mendapatkan umpan 
balik dari pelanggan. 
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Pemasaran 
• perencanaan  

• eksekusi dari konsep,  

• penetapan harga,  

• penetapan strategi promosi  

• strategi distribusi produk dan jasa 

• perencanaan  

• eksekusi dari konsep,  

• penetapan harga,  

• penetapan strategi promosi  

• strategi distribusi produk dan jasa 

Mencapai Tujuan Marketing yang di tetapkan 

Marketing 
Trasisional 

E-Marketing 

Offline Online 

Brosur,  Advertising 
di TV, Radio dll Web, FB, Twitter, dll 
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E-Marketing  (Elektronik Marketing ) 

Pemasaran internet atau e-pemasaran (Internet-
Marketing atau e-marketing atau online-
marketing) 

• Merupakan suatu proses pemasaran yang 
menggunakan teknologi komunikasi elektronik 
khususnya internet 

E-Marketing 

• Kegiatan pemasaran internet umumnya 
meliputi pada hal yang berhubungan dengan 
produk periklanan, pencarian prospek atau 
pembeli. 
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Contoh e-marketing 

• Website 

• Social Media 

• E-Mail 

• Advertising 

Website 

• Website merupakan komponen dasar yang 
sebiaknya dimiliki oleh setiap perusahaan, 
karena selain berfungsi sebagai tempat 
rujukan informasi yang resmi mengenai 
sebuah perusahaan, juga digunakan untuk 
membangun brand. 
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UKM belum mempunyai website sama 
sekali 

Tingkat Pengembangan Website 

UKM hanya mendaftarkan nama 
usaha di website spt yellow Page 

UKM mempunyai website tapi 
hanya berupa static web. Hanya 
ada informasi perusahaan dan 

tidak ada interaksi 

UKM mempunyai website yang 
mengijinkan interaksi sederhana, 

simana user diizinkan untuk 
mengetahui produk dan harga. 

Juga disediakan email 

Tidak hanya interaksi 
sedrhana, tp sudah ada 
traksaksi online, input 
testimoni, koneksi dll. 

Full interactive site yg 
sdh menyediakan 

relationship 
marketing thd 

individual customer, 
dan sdh ada transaksi 

lengkap 

Level 0 
Level 1  

Level 2 
Level 3  

Level 4 
Level 5  

Social Media 

• Social media adalah media yang sangat efektif 
untuk membangun interaksi dengan baik 
dengan konsumen dan membantu 
mempertahankan loyalitas konsumen.  

• Dengan interaksi yang baik usaha akan 
memperoleh feed back dari konsumen 
mengenai pengembangan produk kedepan. 

• Contoh: FB. Twitter, Youtube, Google+ dll 
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List of countries by number of users 

Rank Country Population 
Number of 

Users 
Percentage 

  World 6,895,889,000 1,000,000,000 14.50% 
1  United States 315,120,000 167,431,700 53.97% 
2  Brazil 193,946,886 65,237,180 32.44% 
3  India 1,210,193,422 62,761,420 5.35% 
4  Indonesia 242,968,342 50,583,320 20.82% 
5  Mexico 112,468,855 39,933,040 35.51% 
6  United Kingdom 62,348,447 32,827,180 52.65% 
7  Turkey 77,804,122 32,354,900 41.59% 
8  Philippines 99,900,177 30,265,200 30.30% 
9  France 64,768,389 25,614,100 39.55% 

10  Germany 81,802,257 25,350,560 30.99% 

http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook 
April 2012 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
http://en.wikipedia.org/wiki/Philippines
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
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Jumlah Pengguna Facebook  
10 Besar Asia  

 8  

 10  

 11  

 13  

 14  

 17  

 18  

 30  

 51  

 63  

 -  20  40  60  80

PAKISTAN

KOREA SOUTH

Vietnam

TAIWAN

MALAYSIA

J A P A N

THAILAND

PHILIPPINES

INDONESIA

INDIA

Millions http://www.internetworldstats.com/asia.htm 
 
Facebook users on Dec 31/12 

Jml Pend 
Indonesia  
248,6 jt 
 
1 : 5 
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E-Mail Direct Marketing 

• Database e-mail pelanggan sangat penting 
untuk dimiliki karena memiliki peran yang 
sangat strategis dalam menjaga loyalitas 
pelanggan. 

• Database bisa digunakan untuk mengirinkan 
informasi mengenai produk terbaru, 
penawaran khusus, atau bahkan untuk 
menyebar informasi untuk pengembangan 
produk. 

Advertising 

• Mengiklankan produk secara online juga 
sangat baik untuk membangun awareness cari 
calon konsumen kita.   

• Dalam menyelenggarakan periklanan harus 
dianggarkan lebih dulu agar memperoleh ROI 
(Return On Investment) 
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Kegiatan Pemasaran Internet atau  
e-marketing 

• Pembuatan Desain Web (web desain) 

• Periklanan dengan banner 

• Promosi lewat mesin pencari Google 

• Periklanan lewat e-mail 

• Pemasaran lewat Media Sosial 

• dll 

 

Konsep E-Marketing 

Tujuan Pemasaran : 

• Mendapatkan produk yang tepat 

• Dipromosikan secara tepat 

• Dijual di tempat yang tepat 

• Didistribusikan di tempat yang tepat 

• Menguntungkan  
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Kelebihan E-Marketing 

• Bisnis online bisa dijalankan di mana saja, 
yang penting ada jaringan internet 

• Modal yang dibutuhkan relatif lebih sedikit 

• Bisnis bisa berjalan otomatis dengan bantuan 
sofware tertentu 

• Tidak butuh jumlah karyawan yang banyak 

• Tersedia banyak pilihan bisnis yang ada 

Manfaat e-marketing 
(5S) 

• Sell ; meningkatkan penjualan 

• Serve ; meningkatkan kualitas pelayanan 

• Speak; menjadi sarana komunikasi yang efektif 

• Save ; mengurangi biaya promosi 

• Sizzle; meningkatkan brand awareness dan 
recognition 
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Ciri E-marketing yang baik 

• Mampu mengidentifikasi kebutuhan customer 

• Antisipasi mengenai kebutuhan lain dari 
customer 

• Pemuasan kebutuhan customer 

 

Strategi UKM dalam 
menerapkan e-marketing 

Brick and Mortar 

Click and Mortar 

Clik only 
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Strategi UKM dalam menerapkan e-
marketing 

Brick and Mortar Brick and Mortar 

Click and Mortar Click and Mortar 

Clik only Clik only 

Semua keuntungan  UKM 
berasal dari penjualan offline, 
dan website hanya sebatas 
untuk menampilkan informasi 
tentang produk.  Sedangkan 
untuk pembelian dilakukan 
secara offline 

Strategi UKM dalam menerapkan e-
marketing 

Brick and Mortar Brick and Mortar 

Click and Mortar Click and Mortar 

Clik only Clik only 

Mengkombinasikan penjualan 
offline dengan penjualan 
online.  Secara fleksibel 
menawarkan kepada customer 
untuk membeli produk 
perusahaan baik melalui 
online atau offline. 



6/25/2013 

13 

Strategi UKM dalam menerapkan e-
marketing 

Brick and Mortar Brick and Mortar 

Click and Mortar Click and Mortar 

Clik only Clik only 

Semua traksaksi UKM berasal 
dari penjualan online.  Tidak 
ada toko fisik dalam strategi 
ini. 

Permasalahan Umum e-marketing 

• Permasalahan umum sudah banyak yang 
menerapkan e-marketing akan tetapi tanpa 
perencanaan dan tujuan yang jelas. 

• Sehingga tidak efektif dan tidak mampu 
memberikan pengaruh yang signifikan dalam 
meningkatkan kualitas marketing perusahaan. 
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Model Perencanaan e-marketing Model Perencanaan e-marketing 

SOSTAC 
• Situation analysis (Where Are We Now?) 

• Objectives (where do we want to be?) 

• Strategy Formulation (How do we get there?) 

• Tactics (How Exactly do we get there?) 

• Action (What is our plan?) 

• Control (Did We Get there?) 

 

Situation analysis Situation analysis 

• Menganalisis dan memahami kondisi atau 
tingkat keefektifan dari aktivitas marketing 
yang sekarang berjalan. 

• Hasil analisis digunakan untuk mendefinisikan 
strategi marketing yang baru. 

• Analisis yang dilakukan pada Internal dan 
external 
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Analisis thd Kondisi (SWOT) 

Tabel SWOT 
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Objectives Objectives 

• Menentukan tujuan yang berguna membantu 
mengarahkan UKM supaya tetap fokus pada 
hal yang di capai.  

• Pedoman membuat tujuan : 

SMART  (Specific, Measurable, Actionable, 
Relevant dan Time-Related. 

SMART 

• Specific : tujuan yang dibuat harus cukup 
detail 

• Measurable : Tujuan harus bisa diukur 

• Actionable :  Tujuan harus dapat dilaksanakan 

• Relevant : Tujuan harus sesuai dengan 
masalah yang ingin diselesaikan 

• Time-Related :  Tujuan yang dibuat harus 
dilengkapi Target waktu yg pasti 
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Strategy Formulation Strategy Formulation 

• Menyusun strategi yang tepat agar dapat 
dilakukan. 

• Strategi : merupakan panduan umum untuk 
mencapai tujuan 

• Taktik : cara spesifik yang digunakan mencapai 
tujuan sesuai strategi 

Pedoman membuat strategi 

STOP and SIT 

• Segmentation; pengklasifikasian customer 

• Target Market; segment yang ingin dikuasai 
melalui marketing online 

• Objectives; strategi yg dibuat harus 
difokuskan untuk mencapai objectives (tujuan) 

• Positioning; penentuan pemilihan dari 
produk, harga dll akan menentukan posisi 
perusahaan dibanding dengan pesaing lain. 
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Pedoman membuat strategi 

STOP and SIT  

• Sequence or Stage; penentuan model e-
marketing yang akan dibangun misal Level 2 
dari 5 level. 

• Integration; mengintegrasikan dengan 
database antara channel online dengan 
offline.  

• Tools; alat seperti apa yang dipakai untuk 
mewujudkan  website e-marketing 

Tactics Tactics 

• Detail langkah atau tahap yang akan dilakukan untuk 
pelaksanaan strategi 

Contoh :  
Tujuan: Perusahaan ingin menjaga baik dg customer.   
Strategi : Peningkatan kualitas Komunikasi interaktif 

antara pelanggan dan perusahaan 
Taktik :  1) Menambah fitur testimonial, review product, 

menampung kritik dan saran di e-marketing 
 2) Menghubungakan pelanggan dan perusahaan 

dengan membentuk komunitas (Facebook, 
Twitter, dll)  
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Cara merumuskan Taktik 

RACE 

• Rach; merupakan taktik untuk membangun 
brand 

• Art; merupakan taktik mempengaruhi 
pengunjung website 

• Convert: merupakan taktik untuk menarik 
target customer 

• Engage: menjaga hubungan yg sdh terlajin 

Action Action 

• Menjalankan taktik yang telah dirumuskan 
menjadi rencana kerja yang terstruktur dan 
terjadwal. 
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Control Control 

• Fungi kontrol adalah untuk memonitor dan 
mengevaluasi secara berkala apakah e-
marketing yang diterapkan sudah mencapai 
tujuan apa belum? 

• Jika belum apa kesalahannya?  

• Perlu alat ukur (key performance indicator) 

(cek jml penjualan yg diperoleh, jml pelangan, 
jml pengunjung, jml pertemanan dll) 

TERIMA KASIH 



INOVASI PRODUK DAN KIAT 
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APA INOVASI ???

Menerapkan sentuhan baru (yang belum dilakukan 
sebelumnya oleh kita) dalam setiap aspek usaha yang 
mampu mendatangkan nilai tambah (peningkatan 
pendapatan)
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MENGAPA PERLU INOVASI ???
TANTANGAN YANG DIHADAPI UMK BANYAK 

DAN MEMBUTUHKAN INOVASI :
 selalu berawal dari skala kecil atau mikro.
 harga bahan baku turun-naik
 peka terhadap kenaikan harga bahan bakar. 
 pengembalian modal kerja butuh waktu, 

terutama untuk produk segar (sayuran) atau
produk yg dipasok ke pasar swalayan.
 butuh usaha lebih keras dalam meyakinkan

investor dan kreditor. 
4/17/2013 Hadi K Purwadaria 3



STRATEGI INOVASI

 Inovasi teknologi : keragaman produk dan bahan 
baku, proses, energi, kemasan, pelayanan
 Inovasi pemasaran : perluasan wilayah pasar 

bekerjasama dgn agen distributor, atau dgn 
investor penolong (angel investor)
 Inovasi biaya : mengurangi biaya dgn mutu sama, 

meningkatkan mutu dgn biaya sama
 Inovasi manajemen : meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas SDM, sistem pengelolaan pabrik
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Dari UMK ke UKM

4/17/2013 Hadi K Purwadaria 5

Pasar
Teknologi
(Produksi)

Modal Mana-
jemen



Inovasi dan Strategi Inovasi
Dalam menciptakan inovasi UKM dapat mulai 

dengan menjawab pertanyaan berikut : 
 Barang seperti apa yang akan ditawarkan ?
 Bagaimana barang, produk dan jasa, yang 

ditawarkan akan diproduksi?
 Bagaimana barang dikirim ke pelanggan ?
 Model finansial apa yang akan dipakai ?
 Jejaring dan mitra yang mana akan digunakan ?
 Permintaan pelanggan apa yang akan dipenuhi ?
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Strategi Inovasi
 Tiga bentuk strategi dan inovasi dalam menciptakan 

inovasi : meniru dari hal yang telah ada dan diketahui, 
transformasi teknologi, atau pembuka jalan yang baru 
muncul di pasar.

 Perusahaan  seperti Teh Botol Sosro menerapkan 
strategi pembuka jalan bagi produk baru yang muncul di 
pasar. 

 Nata de Coco pada waktu awal berdiri dapat 
digolongkan ke dalam perusahaan transformasi 
teknologi, walaupun kemudian menciptakan pula produk 
baru dalam perkembangannya kemudian. 

Banyak perusahaan makanan dan minuman yang mulai 
berdiri dengan meniru produk lain : martabak, asinan 
Bogor, tahu bulat, es krim dari es puter.
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CV Graha Industri : nata
de coco products, inwall
incubatee, 10 years after 
graduated from TBI. 
Owner Aprisusi. 
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“mixi” jejaring sosial didirikan Pebr 2004 
memberikan jasa utk pertemanan dgn cara
yang menyenangkan dan asyik. “mixi” 
menyebutkan sekarang pengikutnya
berjumlah 27.1 juta di seluruh dunia (Maret
2012). Sekarang berkembang menjadi suatu
infrastruktur komunikasi. 
mixi voice, mixi photo, mixi diary, mixi
check, mixi appls,  mixi calender

Batara Eto co-founder mixi
dari Indonesia



Dream Bender :
usaha sosial yg menciptakan alat bantu 
belajar bahasa bisu tuli dgn metode
interaktif mandiri.
Melalui perangkat lunak dan kinek dari
Microsoft, orang dapat belajar dari
gerakannya yg terpantau di layar, dan
langsung diberitahukan benar atau salah.
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Desain  baru kemasan bubuk coklat,
program Unggulan Stranas Dikti

Kemasan baru setelah yang lama hanya saset

Tanpa label. 
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Roll 
Brownies

Cheese Roll 
Brownies

Brownies Panggang 
Original
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KIAT MELANGGENGKAN 
USAHA  
 Untung jangan dihabiskan untuk makan. Pakai sebagian

besar untuk tambahan modal. Paling bagus : 90 % untuk
tambahan modal.

 Cari tempat berjualan yang laku banyak, kalau belum
ketemu jangan ragu untuk berpindah-pindah terus.

 Bersikap ramah kepada semua orang : jangan
memandang golongan, agama, kaya – miskin. 

 Terima kritik dengan senyuman. Perhatikan yang baik
untuk kita. Kalau tidak baik tidak usah dilakukan.
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No Hal yang Dapat Dilakukan Sudah/

belum

1 Memilih sasaran segmen pasar

2 Menggandeng budaya lokal tradisional

3 Menambah pilihan flavor dan citarasa

4 Membuat kemasan baru dan cara penyajian yang menarik

5 Menyediakan ukuran kemasan dengan harga yang berbeda-

beda

6 Menyediakan kemasan siap santap untuk dibawa

7 Membuat merek yang menarik

8 Promosi dengan isu hidup sehat dan gairah seks

9 Membuka kios transparan untuk demonstrasi kebersihan 

pengolahan produk

10 Mengiklankan dengan media modern yang menjadi bagian 

hidup remaja

11 Membuat sistem waralaba atau jejaring pasar yang kuat

Apakah masih ada hal yang dapat mendorong jumlah penjualan produk?
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Minuman berbudaya lokal : cendol, dawet
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Daun janggelan (Mesona palastrus)

Daun cincau hijau
(Cystoseira
Barbata Myers)
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No Hal yang Dapat Dilakukan Sudah/

belum

1 Menentukan sasaran segmen pasar √

2 Menggandeng budaya lokal tradisional √

3 Menganekaragamkan flavor dan citarasa √

4 Membuat kemasan dan cara menyajikan yang menarik √

5 Menganekaragamkan ukuran kemasan √

6 Menyediakan kemasan siap santap untuk dibawa

7 Membuat merek yang menjual √

8 Promosi dengan isu hidup sehat dan gairah seks

9 Membuka kios transparan untuk demonstrasi 

kebersihan pengolahan produk

10 Mengiklankan dengan media modern yang menjadi 

bagian hidup remaja

11 Membuat sistem waralaba atau jejaring pasar yang kuat √

Apakah masih ada hal yang dapat mendorong jumlah penjualan cendol?
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No Hal yang Dapat Dilakukan Sudah/

belum

1 Menentukan sasaran segmen pasar

2 Menggandeng budaya lokal tradisional √

3 Menganekaragamkan flavor dan citarasa √

4 Membuat kemasan dan cara menyajikan yang menarik √

5 Menganekaragamkan ukuran kemasan √

6 Menyediakan kemasan siap santap untuk dibawa

7 Membuat merek yang menjual

8 Promosi dengan isu hidup sehat dan gairah seks

9 Membuka kios transparan untuk demonstrasi kebersihan 

pengolahan produk

10 Mengiklankan dengan media modern yang menjadi 

bagian hidup remaja

11 Membuat sistem waralaba atau jejaring pasar yang kuat

Hal yang dapat mendorong jumlah penjualan bandrek dan bajigur?
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Minuman lidah buaya
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No Hal yang Dapat Dilakukan Sudah/

belum

1 Menentukan sasaran segmen pasar √

2 Menggandeng budaya lokal tradisional

3 Menganekaragamkan flavor dan citarasa √

4 Membuat kemasan dan cara menyajikan yang menarik √

5 Menganekaragamkan ukuran kemasan √

6 Menyediakan kemasan siap dibawa √

7 Membuat merek yang menjual √

8 Promosi dengan isu hidup sehat dan gairah seks

9 Membuka kios transparan untuk demonstrasi kebersihan 

pengolahan produk

10 Mengiklankan dengan media modern yang menjadi bagian 

hidup remaja

11 Membuat sistem waralaba atau jejaring pasar yang kuat

Hal yang dapat mendorong jumlah penjualan minuman Rosella 
& minuman ringan lain
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Sirup Jakadu : jahe, 
kayu manis, madu

Sirup Pokak : jahe, 
kayu manis, sereh, 
jeruk purut, cengkeh
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No Hal yang Dapat Dilakukan Sudah/

belum

1 Menentukan sasaran segmen pasar

2 Menggandeng budaya lokal tradisional √

3 Menganekaragamkan flavor dan citarasa √

4 Membuat kemasan dan cara menyajikan yang menarik

5 Menganekaragamkan ukuran kemasan √

6 Menyediakan kemasan siap dibawa √

7 Membuat merek yang menjual

8 Promosi dengan isu hidup sehat dan gairah seks

9 Membuka kios transparan untuk demonstrasi kebersihan 

pengolahan produk

10 Mengiklankan dengan media modern yang menjadi bagian 

hidup remaja

11 Membuat sistem waralaba atau jejaring pasar yang kuat

Hal yang dapat mendorong jumlah penjualan sirup
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Pasar lebih senang produk alami  :
pembotolan madu asli
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Tanpa tambahan gula dan 
pemanasan
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No Hal yang Dapat Dilakukan Sudah/

belum

1 Menentukan sasaran segmen pasar √

2 Menggandeng budaya lokal tradisional √

3 Menganekaragamkan flavor dan citarasa √

4 Membuat kemasan dan cara menyajikan yang menarik √

5 Menganekaragamkan ukuran kemasan √

6 Menyediakan kemasan siap dibawa √

7 Membuat merek yang menjual

8 Promosi dengan isu hidup sehat dan gairah seks √

9 Membuka kios transparan untuk demonstrasi kebersihan 

pengolahan produk

10 Mengiklankan dengan media modern yang menjadi bagian 

hidup remaja

11 Membuat sistem waralaba atau jejaring pasar yang kuat √

Hal yang dapat mendorong jumlah penjualan madu alam
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No Hal yang Dapat Dilakukan Sudah/

belum

1 Menentukan sasaran segmen pasar

2 Menggandeng budaya lokal tradisional

3 Menganekaragamkan flavor dan citarasa

4 Membuat kemasan dan cara menyajikan yang menarik √

5 Menganekaragamkan ukuran kemasan √

6 Menyediakan kemasan siap dibawa √

7 Membuat merek yang menjual

8 Promosi dengan isu hidup sehat dan gairah seks √

9 Membuka kios transparan untuk demonstrasi kebersihan 

pengolahan produk

10 Mengiklankan dengan media modern yang menjadi 

bagian hidup remaja

11 Membuat sistem waralaba atau jejaring pasar yang kuat

Hal yang dapat mendorong jumlah penjualan madu kurma
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Kopi habbat : kayu manis, gula merah, jinten hitam 
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No Hal yang Dapat Dilakukan Sudah/

belum

1 Menentukan sasaran segmen pasar √

2 Menggandeng budaya lokal tradisional √

3 Menganekaragamkan flavor dan citarasa √

4 Membuat kemasan dan cara menyajikan yang menarik √

5 Menganekaragamkan ukuran kemasan √

6 Menyediakan kemasan siap dibawa √

7 Membuat merek yang menjual √

8 Promosi dengan isu hidup sehat dan gairah seks √

9 Membuka kios transparan untuk demonstrasi kebersihan 

pengolahan produk

10 Mengiklankan dengan media modern yang menjadi bagian 

hidup remaja

11 Membuat sistem waralaba atau jejaring pasar yang kuat

Hal yang dapat mendorong jumlah penjualan herba & minuman herba
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No Hal yang Dapat Dilakukan Sudah/

belum

1 Menentukan sasaran segmen pasar √

2 Menggandeng budaya lokal tradisional √

3 Menganekaragamkan flavor dan citarasa √

4 Membuat kemasan dan cara menyajikan yang menarik

5 Menganekaragamkan ukuran kemasan

6 Menyediakan kemasan siap dibawa

7 Membuat merek yang menjual

8 Promosi dengan isu hidup sehat dan gairah seks

9 Membuka kios transparan untuk demonstrasi kebersihan 

pengolahan produk

10 Mengiklankan dengan media modern yang menjadi 

bagian hidup remaja

11 Membuat sistem waralaba atau jejaring pasar yang kuat √

Hal yang dapat mendorong volume penjualan ES PUTER
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Terimakasih
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