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Pengertian E-Commerce

What Is E-Commerce…???



Pengertian E-Commerce

Perdagangan elektronik, E-Commerce atau Electronic
commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan,
pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik
seperti internet, televise atau jaringan komputer lainya.



Pengertian Social Media

What Is Social Media…???



Pengertian Social Media

Social Media atau media social, jika kita mengartikan kata
“sosial” sebagai adanya interaksi antar manusia serta media
sebagai alat komunikasi, maka secara sederhana inilah
sebenarnya yang dimaksud dengan media sosial:

Dengan kata lain Sosial Media adalah alat komunikasi berbasis
web atau aplikasi yang memungkinkan para penggunanya
untuk saling berinteraksi satu sama lain dengan cara berbagi
atau memperoleh informasi yang ada.



Data dan Fakta



Data dan Fakta

• Indonesia masih berada di angka 64 persen dengan
total pengakses kira-kira sebesar 174 juta orang.

• Angka 174 juta orang pengakses internet
menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara
dengan populasi pengguna internet terbesar di
dunia.



Data dan Fakta



Data dan Fakta

• Indonesia berada di peringkat tiga dengan
pertumbuhan populasi yang mengakses internet
sebesar 17 persen dalam satu tahun terakhir.

• Angka ini sama dengan 25,3 juta pengakses internet
baru dalam setahun.
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Data dan Fakta



Paket Kebijakan Ekonomi XIV



Kebijakan E-Commerce

November 2019 pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 (PP
80/2019) tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PMSE).



Kebijakan E-Commerce

Ruang lingkup pengaturan dalam PP 80/2019 dapat
dikatakan cukup luas, karena tidak hanya terfokus pada
kegiatan transaksi e-commerce, tetapi sampai pada
ranah perlindungan data pribadi.

Pengaturan dalam PP 80/2019 tidak hanya terkait jual-
belinya, melainkan juga mencakup mekanisme
pengiriman, payment, iklan, kontrak elektronik, dll.



Kebijakan E-Commerce
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Social Media
Peluang Pemasaran

• Buat akun, hiasi dengan foto & lengkapi profilnya

• Buat post yang menarik untuk mendapatkan
like/retweet

Tidak Cukup !!
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Social Media
Peluang Pemasaran

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan :
1. Waktu
2. Biaya
3. Tenaga Manusia
4. Ilmu

Social media marketing itu tidak sederhana.
Bukan cuma sekedar posting tweet yang lucu
atau upload gambar meme.
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Social Media
Peluang Pemasaran

Pilih sosial media berdasarkan :
1. Ukuran

Lebih besar lebih baik ,tapi belum tentu
2. Audiens :

Tempat mayoritas orang-orang yang
menjadi target pemasaran.

3. Konten :
Tempat yang efektif untuk video ,
gambar/foto , teks tidak sama
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Karakteristik Social Media : Facebook

• Jika tidak mau ambil pusing
• Hampir semua orang ada di Facebook dalam berbagai minat dan

usia. Kemungkinan besar target pasar juga ada di Facebook.
• Tetapi karena volume yang sangat besar, Facebook punya filter

yang ketat. Secara organik, hanya kurang dari 1% dari orang yang
mengikuti Page akan berinteraksi.

• Maka dari itu, mungkin akan sangat mengandalkan iklan.
• Jenis konten di Facebook lebih beragam. Ada banyak pilihan

mulai dari sekedar teks, gambar, video, dan link. Jika
memanfaatkan Facebook, ada baiknya tidak fokus hanya di salah
satu jenis.

• Frekuensi konten di Facebook rendah, tapi kualitasnya harus
tinggi.
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Karakteristik Social Media : Twitter

• Target pasar berusia muda
• Twitter lebih populer di golongan usia 18-35 tahun. Lebih dari

itu, sangat jarang yang menggunakan Twitter.
• Pengguna Twitter Indonesia lebih tertarik dengan konten-konten

singkat dan bersifat santai.
• Banyak pula pengguna Twitter yang lebih suka dengan link ke

website.
• Kalau apa yang anda promosikan bisa dikonsumsi dalam 140

huruf atau bisa menarik orang lain untuk mengunjungi website ,
gunakan Twitter.

• Karena tidak ada filter, menjangkau follower di Twitter lebih
mudah dibandingkan Facebook. Maka dari itu, frekuensi konten
di Twitter sebaiknya lebih tinggi daripada Facebook.
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Karakteristik Social Media : Instagram

• Apa yang anda pasarkan bisa disajikan dalam foto yang indah.
• Golongan usia di Instagram juga saat ini lebih rendah. Pengguna

Instagram di Indonesia yang berusia lebih dari 45 tahun hampir
tidak ada.

• Instagram mudah untuk dikelola bersama Facebook atau Twitter.
• Tingkat interaksi oleh follower di Instagram jauh lebih tinggi.

http://ppttemplate.net/?utm_source=ppt&utm_medium=logo&utm_term=thanksgiving&utm_content=0056&utm_campaign=ppt


Karakteristik Social Media : Linkedln

• B2B, bisnis ke bisnis
• Gunakan LinkedIn kalau target pasar anda adalah bisnis, bukan

perorangan. Ini karena LinkedIn dipenuhi oleh para profesional
dan pemilik bisnis.
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Jenis Post di Social Media : Twitter

Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh Twitter, inilah
jenis tweet yang mendapatkan retweet terbanyak:
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https://blog.twitter.com/2014/what-fuels-a-tweets-engagement


Jenis Post di Social Media : Facebook
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Tema Konten

List-post: 
artikel 
berupa 
daftar
22%

Why-post: 
artikel 

penjelasan 
‘mengapa’

22%
Videos; 
18,94 %

How-to: 
artikel

panduan
18,42 %

What-post: 
artikel

penjelasan
‘apa' 

17,88%
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Tema Konten

• Awe (kagum)
• Laughter (lucu, 

tertawa)
• Amusement (hiburan)
• Joy (bahagia)
• Anger (marah)
• Empathy (empati)

Tapi pada prakteknya, harus anda kombinasikan sendiri. Karena tidak semua industri, target pasar, dan demografi
memiliki ketertarikan yang sama.)
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Frekuensi dan waktu posting

maksimal 2x sehari dan 5-10x semingguF

5x sehari atau lebihT

1x per hari dan 20x per bulanL

maksimal 3x sehariG

1-2x sehari atau lebihI
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Frekuensi dan waktu posting
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Upaya Peningkatan Marketing
Tugas Harian

1. Membalas mention, pesan, dan komentar yang masuk

2. Melakukan monitor kata kunci

3. Menerbitkan/menjadwalkan konten baru

4. Mencari bahan untuk konten baru

5. Mencari orang yang punya banyak follower (influencer)

6. Berinteraksi dengan influencer

7. Berinteraksi dengan follower

8. Membuat gambar untuk konten

9. Membuat konten untuk komunitas
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Upaya Peningkatan Marketing
TUGAS MINGGUAN

1. Analisa konten dalam seminggu terakhir

2. Analisa peningkatan dan penurunan yang terjadi

3. Analisa terhadap goal dan sasaran yang sudah ditentukan

4. Analisa hashtag

5. Mengadakan event (webinar, Twitter chat, dll.)

6. Mencari komunitas baru

7. Optimasi website untuk social media
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Upaya Peningkatan Marketing
Tugas Bulanan

1. Memeriksa goal yang sudah dibuat

2. Membuat goal baru

3. Merencanakan eksperimen baru untuk sebulan depan

4. Update foto profil, deskripsi, bio

5. Melakukan penyesuaian terhadap frekuensi dan jadwal posting
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KEMASAN OLD VS JAMAN NOW








