
BANJIR ORDERAN DARI INSTAGRAM 

BAB 1 

Kenapa Harus Online? 

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan dunia 

bisnis semakin dinamis, makin banyak orang yang 

mengalihkan semua perhatian mereka ke gadget yang 

mereka miliki, kalau diperhatikan dilampu merah, 

dijalan, di warung makan dan lain sebagainya, mereka 

selalu fokus melihat gadgetnya. 

Makanya tidak bisa dipungkiri bahwa bentuk-

bentuk iklan konvensional mulai ditinggalkan. Coba 

perhatikan baliho-baliho dipinggir jalan maupun 

brosur-brosur yang dulu hampir setiap saat kita temui, 

namun sekarang mulai berkurang drastis peredarannya. 

Berikut 5 alasan kenapa KAMU :-D, dalam hal ini 

bisnis kamu harus segera di onlinekan. 

Kalau kita perhatikan dengan seksama di lingkungan kita, 

saya yakin akan banyak sekali kita temukan toko-toko 

maupun tempat makan yang sejak kecil sampai kamu 

baca buku ini pun tampilannya tidak berubah-berubah.   



Benar  demikian?   Ya,  ditempat   saya   di 

Karanganyar puntidakjauh berbeda. Namun coba 

tanyakan pada diri sendiri, ketika kita mencari produk, 

jasa maupun barang, biasanya apa yang kita pakai ?. 

tentunya HP yang setiap saat menemani hari- hari anda. 

Benar ? :-D. Kalau dahulu semua informasi terbatas, 

sehingga membuat kita minim informasi. Namun 

sekarang hampir segala informasi bisa kita dapat dari 

HP kesayangan kita. Betul apa betul?. Sehingga kita 

harus sangat memahami kondisi ini, jadi 

kesimpulannya meskipun tampilan toko tidak jauh 

berubah, namun perilaku KONSUMEN sudah sangat 

berubah.  

Kalau jaman dahulu usaha dikenal karena LAMANYA. 

Kalau sekarang usaha dikenal karena VIRALNYA, 

sehingga sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk 

menggunakan media online untuk memasarkan 

produk  kita. 

Bisnis biasanya mengandalkan MODAL untuk 

memulai maupun percepatan dalam bisnis. Dalam 

kenyataannya tidak semua orang berawal dengan 



ekonomi yang bagus, banyak diantaranya berawal 

dengan kondisi modal yang tidak banyak. 

 

Termasuk saya pun dulu ketika memulai bisnis juga 

gitu, berawal dari ekonomi seadanya. 

Dulu untuk memulai usaha biasanya butuh modal yang 

cukup besar, namun sekarang dengan modal HP + 

KUOTA + GAMBAR PRODUK pun insyallah bisa 

memulai jualan. 

Sekarang eranya RESELLER & DROPSHIPER, 

sehingga jika bisnis kita sudah level produksi, tentunya 

ini merupakan hal yang sangat berpotensi 

untukdipasarkan. 

Dalam belajar internet marketing bukan siapa yang 

duluan belajar, tapi lebih ke siapa yang cepat dalam 

belajar maupun tidak, sehingga tidak ada kata 

terlambat. Entah perusahaan besar, UMKM atau yang 

baru terjun dalam dunia internet marketing, masih 

sangat banyak sekali potensi pasar yang bisa dikejar. 

 



Lalu bagaimana Step by Step jualan di 

Instagram?? 

Yuk sekarang mari kita mulai praktek 

perlahan :-D Banyak sekali yangtanya ke 

saya 

"Mas  bagaimana sih step by step jua/an di lnstagram ?" 

Nah, pasti kamu mikirnya bikin akun dulu kan? HEHEHE 

Padahal untuk mulai JUALAN Dl INSTAGRAM ada 3 

Langkah yang sebaiknya kamu  lakukan 

LANGKAHNYA: 

- Step 1  Menentukan Produk yang ingin kamu jual 

- Step 2 Membuat akun di lnstagram 

- Step 3 Optimasi Penjualan 

 

Menentukan Produk yang Dijual 

Menentukan produk yang dijual di instagram adalah 

langkah awal yang benar-benar harus kamu 

perhatikan karena jika langkah ini kamu asal-asalan 

biasanya kamu akan mengulangi kesalahan yang sama. 

 



Ada 4 cara yang bisa kamu coba  

1. Cari produk lewat marketplace, seperti Tokopedia, 

Shopee, Bukalapak. 

Pastikan mencari toko yang memang pelayanannya  

cepet serta produk yang dijual terbukti laris. 

Logikanya, jika dijual di marketplace saja laris, 

kemungkinan ketika dijual di lnstagramjuga laris :-D. 

 

Pola Banjir Order di Instagram 

Untuk pola banjir orderan ini bisa bermacam-macam, 

kamu tinggal pilih pola yang kamu suka. Disini ada 3 

pola yang biasanya dipakai 

 

1. Pola jualan Langsung (Direct Selling) 

2. Pola  Marketer/Reseller/Dropshiper 

3. Pola Agen & Distributor 

 

Tips Trik Mencari Target Market Di Instagram 

Banyak yang mengatakan bahwa instagram merupak 

sosial media yang cukup berpotensial karena rata-rata 

calon pembeli merupakan kalangan Medium-High 



Class. Saya sepakat dengan persepsi terse but 

dikarenakan salah satu ciri medium-high class biasanya 

foto-foto dan travelling, nah  instagram merupakan 

media untuk menyimpan kenangan-kenangan indah 

mereka. Meskipun demikian, makin kesini loh anak-

anak alay yang menggunakan instagram untuk 

eksistensi dirinya. Hihihi :-D. 

 

5 Kesalahan Pemula Jualan di Isntagram 

Alhamdullilah sampai juga di akhir di BAB 1 ini, 

yaitu 5 kesalahan pemula jualan di instagram. Eits 

kamu ngga perlu minder dengan kata PEMULA ya 

gais, hehe. Semua orang yang saat ini jualan online 

dan sudah besar awalnya juga pemula. SETUJU ??? 

Oleh karena itu dengan mempelajari 5 Kesalahan 

pemula jualan di instagram ini kamu bisa 

meminimalisir kesalahan yang sama. 

 

 

 



BAB 2 

Senjata Jualan Online 

Alhamdulilah kita sudah masuk bab 2 dalam buku ini, nah 

materi- materi selanjutnya akan lebih  

banyak mengupas hal-hal yang sifatnya teknis.Kita 

mulaIdengan "SENJATA JUALAN ONLINE". 

Bisnis tak jauh beda dengan berperang, banyak hal yang 

harus kita siapkan mulai dari 

Strategi perang => Strategi Jualan 

Senjata perang => Alat-alat yang kita butuhkan untuk 

jualan. 

Pasukan perang => Tim Penjualan (Bisa dibilang reseller) 

Tim Inti perang => Tim perusahaan 

 

Ok,sama kan ?.hehehe 

Makanya sudah beruntung banget kamu beli buku ini, 

yang artinya kamu sudah mulai mengambil 1 langkah  



didepan kompetitormu untuk urusan strategi perang. 

Sippp 

OK, untuk strategi perang saya yakin sudah mulai ada 

gambaran, 

Untuk selanjutnya mengenai SENJATA PERANG seperti 

apa sih yang standard untuk melakukanjualan  

online?. 

Yuk simak tips dari saya berikut ini 

2 Tips Senjata Jualan Online 2019 

1. Smartphone  

2. Koneksi Internet 

Perlu dipahami dalam bisnis hampir seiap saat kita akan 

menemukan masalah-masalah yang harus dibereskan, 

mulai dari stok produk, Handle Complain Customer, 

branding, management SDM, mengelola keuangan dll. 

Agar  kita minimal terlepas dari masalah teknis seperi HP 

lemotnya minta ampun, ada baiknya segera berikir untuk 

meminimalisir masalah-masalah seperti itu dengan cara 

membeli HP yang STANDAR. 



3 Jenis Akun Instagram 

Secara umum instagram terbagi atas 3 jenis akun utama 

1. Akun Pribadi 

2. Akun Publik 

3. Akun Bisnis 

Ketiga jenis akun ini memiliki cara tersendiri dalam 

mendapatkan hasilnya. 

Usahakan dalam membuat akun IG bertahap. Bikin akun 

dulu diisi sampe 100 postingan baru lanjut yang kedua, 

lalu lanjut yang ketiga dan seterusnya. (tapi jangan 

diterusin kalau ngga dapet hasil-hasil. Coba mancing di 

kolam lain). 

Karena bagaimanapun ketika pancing kita banyak potensi 

hasilnya pun juga banyak. 

OK, selanjutnya  kita belajar yang lebih teknis ya, biar 

kamu bisa praktek. 

Ada 3 tahap dalam Follow UP Customer: 

 



1. Tahap Mengawali 

2. Tahap Mengingatkan 

3. Tahap Mengiklaskan 

Pahami satu-satu ya agar hasilnya bisa maksimal. 

SOLUSI 

Nah, bagi kamu yang masih tahap awal. Justru usahakan 

mencoba beberapa MEDIA JUALAN dan JENIS 

PRODUK yang kamu jual sehingga akan banyak yang 

mengetahui produk kamu, makin banyak media/toko 

makin bagus. 

Sehingga kamu akan tahu media apa yang berpotensi 

menghasilkan (Menurut versi temen-temen sendiri bukan 

kata si A atau si B), Kamu bisa FOKUS disitu. 

 

Karena setiap orang HASILNYA BEDA-BEDA, jadi 

kamu ngga' perlu banding-bandingin. 

 


