
MARKETPLACE	FACEBOOK	

BAB	I	

Jika	Anda	pengguna	facebook	pada	kisaran	2010,	

pasti	 Anda	 familiar	 dengan	 banyaknya	 group	

facebook	yang	berbau	jual	beli.	Sebutlah	Jual	Beli	

Jogja,	 Jual	 Beli	 Wonosari,	 Jual	 Beli	 Motor	

Semarang,	 Makassar	 Dagang,	 Bubuhan	

Samarinda,	 Jual	 Beli	 Burung	 Purworejo	 dan	 lain	

sebagainya.	

Mark	 Zuckerberg,	 tentu	 tentu	 tahu	 dan	 paham	

dengan	 fenomena	 ini.	 Sesungguhnya	 facebook	

tahun	2017	pernah	merancang	platform	jual	beli	

di	 facebook,	 namun	 gagal	 dipasaran.	 Oktober	

2015,	 facebook	merilis	 fitur	barunya,	yakni	 local	

market.	Inilah	yang	kemudian	menjadi	cikal		bakal	

munculnya	Market	Place	Facebook.	

Apa	itu	marketplace	facebook?	

Era	 yang	 semakin	 maju,	 membuat	 segalanya	

menjadi	 lebih	 mudah	 dan	 masyarakat	 pun	 tak	

mau	susah,	semua	ingin	dimudahkan.	Kemudahan	

itu	didapatkan	dengan	dunia	serba	

cepat,	dunia	online.	Termasuk	dalam	hal	jual	beli.	

Terkait	jual	beli	online,	di	Indonesia	sudah	banyak	

tempatnya	yaitu	marketplace.	



Indonesia	boleh	jadi	dinobatkan	sebagai	surganya	

jual	beli	online.	Ada	jutaan	penjual	online	di	negeri	

+62	ini.	Media	jualan	online	juga	setali	tiga	uang,	

sangat	banyak	bahkan	berjubel.	Termasuk	urusan	

market	 place,	 sebutlah	 kas	 kus,	 berniaga,	 toko	

bagus	 (di	 masa	 lalu),	 olx,	 tokopedia,	 bukalapak,	

shoppe,	 matahari	 mall,	 jualo,	 bli‐bli,	 zilingo	 dan	

yang	terbaru	adalah	market	place	facebook.	

Facebook,	 media	 sosial	 yang	 sudah	 booming	

cukup	 lama,	 juga	 tak	mau	ketinggalan.	Facebook	

mengorbitkan	 new	 fitur	 khusus	 untuk	 online	

marketing,	 facebok	 marketplace.	 Alasan	 utama	

fitur	 ini	 dibuat	 atas	 dasar	 kebutuhan	 pengguna	

facebook.	 Tercatat,	 450	 juta	 lebih	 pengguna	

melakukan	transaksi	jual	beli	per	bulan.	

Marketplace,	 ibarat	 toko	kita	dalam	dunia	maya.	

Prinsipnya	 sama	 dengan	 toko	 konvensional,	

sama‐sama	melakukan	 transaksi	 jual	 beli.	 Selain	

itu,	tetap	butuh	trik	agar	toko	kita	ramai	pembeli.	

Hal	itu,	dapat	dilakukan	dengan	pemanfaatan	fitur	

yang	Facebook	sediakan.	

	



Tidak	semua	produk	dan	jasa	bisa	Anda	jual	di	Market	Place	

Facebook.	Ada	beberapa	produk	yang	memang	secara	tegas	

dilarang	oleh	Facebook.	

	

LANGKAH	II	

Produk	 yang	 Boleh	 dan	 Tidak	 Boleh	 Dijual	 di	

Maeket	Place	Facebook	

Beberapa	 produk	 yang	 	 secara	 	 umum	 dilarang	

tersebut	diantaranya	adalah	seperti	berikut	:	

A. Hewan	
Semua	 jenis	 hewan	 dilarang	 di	 jual	 di	

Facebook,	 baik	 oleh	 Market	 Place	 Facebook	

maupun	 penggunaan	 promosi	 berbayar	 di	

Facebook	Ads	dan	Instagram	Ads.	

Sebenarnya	 aturan	 ini	 berlaku	 untuk	

membatasi	 transaksi	 jual	 beli	 hewan	

dilindungi	 dan	 juga	 hewan	 peliharaan	 di	

Facebook.	Tapi	kebijikan	ini	juga	berlaku	sama	

pada	jenis	hewan	konsumsi	seperti	ayam,	ikan,	

hasil	 laut	 dan	 sejenisnya.	 Bahkan	

menawarakan	jualan	Ayam	Goreng	atau	Fried	

Chicken	pun	sudah	susah	untuk	saat	ini.	

	

Tentu	 ada	 cara	mengakalinya,	 tapi	 ini	 belum	



tentu	 berhasil.	 Tempo	 hari	 saat	 saya	

membantu	adik	sepupu	saya	jualan	ikan		segar	

konsumsi	di	Facebook	memang	ditolak.	Maka	

saya	 coba	 cari	 solusinya,	 saya	 jualan	 ikan	

konsumsi	 tersebut	 dengan	 tidak	

menggunakan	 gambar	 ikannya,	 cukup	 nulis	

namanya	 saja	 dalam	 bentuk	 Image.	 Lalu	

redaksi	copy	writing‐nya	saya	gunakan	bahasa	

daerah.	 Alhamdulillah	 lolos,	 tapi	 percayalah	

tidak	semua	Bahasa	Daerah	akan	lolos.	Bahasa	

Jawa	 dan	 Sunda	 mungkin	 agak	 susah,	 atau	

bahasa	 lain	 yang	 kosa	 kata	 nama	hewannya	

mirip	 atau	 mendekati	 kosa	 kata	 Bahasa	

Indonesianya.	

	
Selamat	mencoba,	resiko	berupa	pemblokiran	

akun	 ditanggung	 sendiri	 yah.	 Kalo	 tidak	

berani,	 cobalah	 posting	 saja	 di	 akun	 pribadi	

Anda,	di	beranda	Anda.	

B. Produk	6	P	
C. Bukan	Barang	Asli,	Buka	Promosi	Jualan	
D. Jasa	atau	tiket	acara:	
E. Deskripsi	dan	foto	tidak	cocok	
F. Perawatan	Kesehatan	
G. Gambar	sebelum	dan	sesudah	
H. Obat‐obatan	ilegal,	resep	dokter,	alkohol	

atau	narkoba	



Dan	sebagainya	akan	diulas	dalam	buku	ini..	

	

LANGKAH	III	

Riset	Produk	Berbasis	Ketersedian	Anda	

A. Identifikasi	Produk	‐	Jasa	

Bisa	 jadi	 saat	 ini	 Anda	 sudah	 memiliki	

produk	 yang	 sudah	 Anda	 jual	 dalam	 beberap	

waktu	 belakangan	 ini.	 Tentu	 saja	 Anda	 boleh	

mengoptimalkan	 penjualan	 produk	 Anda	

tersebut,	 tidak	 harus	mencari	 produk	 baru	 lagi.	

Salah	 satu	 cara	 mengoptimalkannya	 adalah	

dengan	menjualnya	di	Market	Place	Facebook.	

	
Patut	 diperhatikan,	 produk	 yang	 cocok	Anda	

dijual	disini	adalah	produk	yang	memenuhi	syarat	

berikut	ini.	

1. Mampu	 dijual	 skala	 nasional,	 buka	 hanya	

konsumsi	 lokal	 dearah	 tertentu.	 Misalnya	

gudeg	 di	 Jogja,	 nasi	 megono	 di	 Pekalongan,	

pallu	mara	di	Makassar.	Produk	ini		cenderung	

disukai	 oleh	 penduduk	 setempat.	 Meski	 bisa	

juga	 untuk	 orang‐orang	 diluar	 	 kota	 (pernah	

tinggal/dinas	di	kota	itu,	 asal	

usulnya	dari	kota	itu,	pernah	jalan‐jalan	wisata	



ke	 kota	 itu),	 tetapi	 pembeli	 mayoritasnya	

adalah	penduduk	setempat.	

2. Produknya	memungkinkan	untuk	dikirimkan	

lewat	 jasa	 pengiriman.	 Buka	 benda	 yang	

terlarang	 untuk	 dikirim.	 Dijamin	 tidak	 rusak	

atau	basi	dalam	masa	pengirimannya.	

	

BAB		IV	

Riset	Produk	Berbasis	Kota	Domisili	Anda	

Bisa	jadi	Anda	saat	ini	belum	punya	produk	untuk	

Anda	jual.	Jangan	jadikan	itu	sebagai	alasan	Anda	

untuk	 tidak	 jualan.	 Mencari	 ide	 produk	 untuk	

dijual	tentu	sangat	banyak		yang	bisa	Anda	jual.	

Pada	halaman	belakang	buku	ini,	Anda	akan	kami	

sodorkan	 daftar	 produsen,	 distributor	 yang	 bisa	

Anda	 jual	 ulang.	 Silahkan	 hubungi	 langsung	

mereka	 masing‐masing.	 Lakukan	 perjanjian	 dan	

kesepakatan	masing‐masing.	Sementara	jika	Anda	

ingin	mencari	sendiri	barangnya,	bisa	Anda	cari	di	

Market	 Place,	 di	 jaringan	 Anda,	 di	 komuntas	

bisnis,	 atau	 	 bisa	 Anda	 cari	 di	 wilayah	 Anda	

masing‐masing,	

	

	



	

LANGKAH	V	

Riset	Kota	Kecil	Target	Market	Anda	

Seperti	dibahas	pada	awal	di	buku	ini.	Efek	

promosi	Market	 Place	 Facebook	 ini	 akan	 sangat	

maksimal	dalam	jangkauan	2,4	Kilometer	dan	titik	

Nol	 Kilometer	 kota	 tersebut.	 Maka	 diperlukan	

kecermatan	 dan	 kecerdikan	 dalam	 membuat	

penawarannya,	 terutama	 saat	 penentuan	 target	

lokasinya.	

Sangat	 tidak	 disarankan	 jika	 Anda	

mentargetkan	lokasi	dengan	Kota	atau	Kabupaten	

pada	penawaran	Anda.	Karena	luas	sebuah	Kota	/	

Kabupaten	 sangatlah	 luas,	 lebih	 dari	 2,4	

Kilometer.	Padahal	calon	pembeli	Anda	bisa	 jadi	

lebih	banyak	berada	diluar	 radius	2,4	Kilometer	

tersebut.	Jika	ini	dipaksakan	maka	yang	pengguna	

facebook	 diluar	 radius	 tersebut	 tidak	 akan	

dijangkau	oleh	tawaran	Anda.	

	

BAB	VI	

Mengaktifkan	Fitur	Market	Place	Facebook	



Tidak	 semua	 pengguna	 facebook	 memiliki	 hak	

akses	 pada	 fitur	Market	 Place	 Facebook	 (MPFB)	

ini.	 Tapi	 bukan	 berarti	 tidak	 bisa,	 melainkan	

belum	bisa.	Hal	ini	memungkinkan	karena	saat	ini	

fitur	 ini	 masih	 versi	 beta,	 belum	 versi	

sempurnanya.	 Yang	 artinya	 bisa	 diakses	 oleh	

semua	pengguna	facebook.	

Ciri‐ciri	fitur	ini	sudah	aktif	di	akun	facebook	Anda	

adalah	adanya	ikon	market	place	facebook	di	akun	

Anda.	Pada	facebook	versi	laptop	atau	komputer,	

ikon	ini	akan	muncul	di	menu	sebelah	kiri,	bagian	

tengah	 agak	 ketas	 sedikit.	 Sementara	 di	 versi	

handphone	smart	 freen	akan	muncul	di	 sisi	atas	

layar	Anda,	persis	di	bagian	tengah.	

	

	

BAB	VII	

Membuat	Konten	penawaran	untuk	Market	Place	

Facebook	

Tujuan	 Utama	 atau	 tujuan	 akhir	 Anda	 pasang	

iklan	 di	 media	 manapun	 adalah,	 iklan	 Anda	

menghasilkan	 konversi	 transaksi.	 Tapi	 jangan	

lupa	dengan	 tujuan	pertamanya,	 tujuan	pertama	

Anda	pasang	iklan	tentulah	agar	iklan	Anda	dilihat	



calon	 pembeli	 Anda.	 Untuk	 itu	 buatlah	 konten	

iklan	 yang	 menarik.	 Cukup	 sekelebat	 tatapan	

mata,	 maka	 iklan	 Anda	membuat	 calon	 pembeli	

mau	 melihat	 dan	 membacanya.	 Kalau	 perlu,	

mereka	mau	meng‐klik	tulisan	lihat	selengkapnya	

atau	 see	 more,	 yang	 biasnya	 sebagai	 tanda	

penggal	dan	terdapat	pada	iklan	yang	panjang.	

Konten	utama	di	iklan	/	penawaran	market	place	

facebook	adalah;	Judul,	Deskripsi,	Harga;	CTA	dan	

Foto	 Produk.	 Adapun	 yang	 lainnya	 hanyalah	

pelengkap	saja.	

	

BAB	VIII	

Mengenal	dan	Menggunakan	Fitur‐Fitur	Market	Place	

Facebook	

Jika	 Anda	 sudah	 terbiasa	 menjual	 di	 market	 place	

mainstream	seperti	Bukalapak,	Shoope,	Tokopedia,	maka		

akan	 menjadi	 mudah	 bagi	 Anda	 untuk	 menggunakan	

fitur‐fitur	 Market	 Place	 Facebook.	 Fitur	 market	 place	

facebook	 tidaklah	 banyak	 dan	 sekompleks	 fitur	market	

place	mainstream	diatas.	

Di	 market	 place	 facebook	 ada	 4	 kelompok	

produk	 /	 jasa	 yang	 bisa	 Anda	 tawarkan	 yakni;	



Multi	 Produk,	 Kendaraan,	 Property	 dan	

Pekerjaan.	

	

BAB	IX	

Perlakuan	Setelah	Penawaran	Anda	Tayang	

Apa	yang	dapat	Anda	lakukan,	setelah		penawaran	

Anda	tayang	di	Market	Place	Facebook?	

Tentu	banyak	perlakuan	yang	bisa	Anda	lakukan,	

mulai	 dari	 merubah	 materi	 penawaran,	

pengaturan	 penawaran,	 jangkauan	 penawaran,	

hingga	mengiklankan	(fb	ads)	penawaran	Anda.	

Pilihan	 perlakuan	 tersebut	 dapat	 Anda	 akses	

dengan	 meng‐klik	 menu	 market	 place	 facebook	

dibagian	 tengah	 atas,	 lalu	pilih	 akun	profil	 (icon	

kepala	manusia	di	sebelah	kiri)	

	


