
INSTAGRAM BUSINESS ROADMAP PART 1 

 

STEP 1 

MARKET INSTAGRAM 

 

1A. Kategori Insdustri 

Friendster Tutup 

Pada sebuah workshop bisnis, saat itu mentor penulis menanyakan kenapa friendster 

tutup? Meskipun penulis bukanlah pengguna Friendster saat itu, namun dari diskusi tersebut 

mayoritas jawabannya adalah dikarenakan lahir terlalu dini, dimana market belum terlalu 

membutuhkan. Saat itu jika orang mau menggunakan Friendster harus jauh pergi ke warnet 

(warung internet), sehingga pesan yang dikirim saat ini bisa jadi baru dibuka 1 minggu lagi 

bahkan lebih. 

Meskipun saat itu handphone sudah bisa mengakses internet, namun harga pulsa 

internet masih tergolong sangat mahal. Sehingga pengguna Friendster lebih memilih 

menggunakan SMS untuk mengirimkan pesan daripada menggunakan Friendster dimana 

biaya internet masih sangat mahal saat itu. 

Facebook Dirilis 

Berbeda halnya dengan Facebook pada tahun 2005-2009, yang tidak lama kemudian 

dibarengi dengan kemunculan platform Android yang dibeli Google pada tahun 2005 dan 

diluncurkan pada tahun 2007. Kemunculan Facebook diperkuat dengan platform Android 

yang muncul hampir bersamaan. Dengan adanya platform Android ini, internet semakin 

mudah diakses, terlebih operator pulsa internet semakin banyak bermunculan. Sehingga 

Facebook lebih siap dan lebih unggul, serta dalam waktu singkat pengguna Friendster 

berbondong-bondong beralih ke Facebook saat itu. 

Kemunculan Instagram 

Lalu apa hubungannya dengan Instagram? Instagram adalah sosial media yang dirilis pada 

tahun 2010, yang belajar banyak dari peristiwa tersebut. Dimana Instagram muncul sebagai 

sosial media dengan konsep galeri foto, dengan tampilan yang sederhana, ketika kita mau 

mencari foto maupun video maka dengan mudah dapat ditemukan di Instagram. 



 Dengan dominasi market usia 18-35 tahun, yang biasa kita sebut dengan usia 

millennial sebesar 66% Instagram tebukti mampu menarik perhatian pengguna dengan usia 

tersebut. Dimana usia tersebut biasanya sangat suka sekali dengan foto untuk mengabadikan 

momen bersama teman dan keluarga. 

 Penulis mengambil contoh salah satu pengguna Instagram. Sebut saja namanya Putra. 

Putra adalah seorang mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi Yogyakarta. Sebagai 

mahasiswa pada umumnya, Putra sering menghabiskan waktu di luar. Baik untuk 

mengerjakan tugas atau sekedar nongkrong. Pada suatu hari Putra diajak temannya untuk 

mengerjakan tugas di kafe. Setibanya di kafe Putra berfoto-foto dengan temannya untuk 

mengabadikan momen kebersamaan. Selain itu Putra juga sangat memperhatikan 

penampilannya sebagai mahasiswa, sehingga koleksi foto di Instagramnya pun bisa dikatakan 

rapi dan bagus-bagus. Tidak jarang Putra diajak teman-temannya untuk travelling keluar 

kota, untuk melepas penat selama perkuliahan.  

 Dari contoh di atas, kita dapat menganalisa kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh 

Putra, sebagai mahasiswa dengan usia 20 tahun: 

1. Kuliner. Sebagai seorang mahasiswa yang kesehariannya ada di kos-kosan, yang tidak 

mempunyai tempat nyaman untuk makan atau masak, maka kafe dan rumah makan akan 

sangat dicari. Terlebih yang menyediakan wi-fi gratis dan tempat yang luas untuk 

ngobrol berjam-jam dengan temannya.  

2. Fashion. Di usianya yang masih muda, tentunya Putra sangat memperhatikan cara dia 

berpakaian, dimana di usia 18 tahun ke atas cara berpakaian seseorang jauh lebih 

matang, dan mempunyai ciri khas tertentu. 

3. Teknologi. Salah satu sosial media bagi Putra adalah Instagram, selain bisa kepo 

terhadap apa yang baru trending saat ini, Putra juga melihat koleksi foto dan video dari 

teman-temannya. Di usia tersebut biasanya selalu up to date, dimana saja selalu update 

status dan foto. 

4. Teman dan Keluarga. Sebagai mahasiswa yang terbiasa hidup mandiri yang jauh dari 

orang tua dan keluarga, tentunya Putra membutuhkan perlengkapan rumah tangga, 

misalnya pemanas kopi, interior, meja belajar, dll. Untuk memenuhi kebutuhannya, 

selama hidup di kost. 

Dari analisis di atas maka masalah dan kebutuhan pengguna Instagram bukan hanya 

kebutuhan tunggal, melainkan kebutuhan yang saling berkaitan satu sama lain. Maka kita bisa 



memilih satu atau beberapa kategori industri yang terlampir di tabel atas sebagai produk kita 

dalam berjualan dalam Instagram. Tentunya kategori industri ini terus berkembag seiring 

peningkatan kebutuhan pengguna Instagram, khususnya usia millennial, yang mendominasi 

pengguna Instagram. 

Ada data pengguna Instagram menyukai videogram sebesar 60%, maksudnya adalah 

rata-rata pengguna Instagram lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menonton video 

ketimbang foto. Meskipun secara akumulatif jumlah foto yag dilihat lebih banyak, namun 

waktu untuk menonton video yang dihabiskan lebih banyak. Hal tersebut dapat memberikan 

gambaran yang jelas bagi kita, jika kita ingin lebih banyak menarik pengguna Instagram serta 

lebih banyak mendapat engagement, maka sediakan video sebagai content feed dan stories 

Instagram kita. 

 

1B. Market Share 

1B1. Data Pengguna Instagram 

Pengguna Instagram Dunia 

Menurut keterangan Carolyn Everson, Vice President Global Marketing Solution 

Facebook selaku perusahaan induk Instagram, menyebutkan bahwa sekitar 800 juta 

penduduk dunia aktif menggunakan Instagram. 

Hal ini menunjukkan bahwa Instagram menjadi salah satu media sosial paling banyak 

diminati oleh penduduk dunia setelah Facebook. Dari 800 juta penduduk yang menggunakan 

Instagram, 500 juta di antaranya adalah pengguna aktif harian. Pengguna aktif harian ini 

setidaknya mengakses Instagram sekali setiap hari.  

Pengguna Instagram Indonesia 

Indonesia tercatat 53 juta pengguna Instagram. 20% diantaranya adalah pengguna 

aktif yang setidaknya mengakses satu kali setiap harinya untuk mencari beberapa informasi 

seperti berita, jual-beli atau hanya sekedar eksis. Jika dilihat pengguna Instagram dari jenis 

kelamun, ternyata penduduk laki-laki yang justru lebih aktif mengakses Instagram, yakni 

sekitar 51% atau 5,4 juta pengguna, sedangkan sisanya adalah pengguna perempuan yang 

aktif Instagram yakni sekitar 5,2 juta. 



STEP 2 

MAKING PRODUCT 

 

2A. Diferensiasi 

Dulu saat banyak selebgram berbondong-bondong memakai cadar atau niqab, Penulis 

membaca peluang ini, dimana akan terjadi permintaan besar-besaran setelah ini. Benar saja 

produk niqab di Anizah Khimar dapat naik penjualan hingga 100% setiap bulan, dan terjadi 

selama enam bulan berturut-turut. Jadi selama 6 bulan tersebut penjualan Anizah Khimar 

khusus untuk produk cadar mampu naik hingga 600%. Setelah itu penjualan mulai stabil dan 

naik secara perlahan. Terlebih Anizah Khimar habis kontrak Brand Ambassador dengan 

@wardahmaulina_ dan @nattareza. 

Lalu apakah yang dilakukan Anizah Khimar saat itu sehingga produk sangat diterima 

baik oleh pasar. Kemudian kami Scale Up dengan cepat dengan bekerjasama dengan Brand 

Ambassador. 

Saat itu kita mulai rutin mencari brand yang menjual cadar dengan kualitas terbaik 

yang paling viral di Instagram. Maka ketemulah salah satu brand, dan brand tersebut berada 

di Malaysia. Penulis dan tim coba membeli produk dari brand tersebut, maka penulis 

menemui beberapa hambatan yaitu harus pre order dahulu selama 2 minggu, kemudian harga 

yang ditawarkan pun tergolong mahal, yaitu jika dirupiahkan Rp 270.000,- belum lagi 

termasuk ongkir. 

Pencarian kami tidak berhenti di situ. Penulis dan tim mencoba mencari brand 

Indonesia dengan kualitas terbaik, namun sama saja, harus tetap menunggu, dari segi harga 

memang lebih murah, namun dari segi kualitas kalah jauh dengan brand Malaysia. 

Sehingga sudah jelas benang merahnya adalah di kualitas dan harga, yang telah kami 

validasi dengan bertanya ke pelanggan dan tim yang mengenakan cadar. Alhasil kita ketemu 

dengan supplier kain dengan bahan yang lebih bagus, bahkan jika dibanding dengan brand 

Malaysia. Kemudian dari segi harga jauh bisa ditekan. Sehingga kami dapat launching 

produk dengan model serupa dengan harga Rp 113.000,- ditambah kualitas yang jauh lebih 

baik. Maka langsunglah produk @anizahkhimar viral di pasaran, order tiada henti, hingga 

mereka rela PO pada akhirnya untuk mendapatkan produk Anizah Khimar. 

Dari pengalaman inilah yang ingin penulis share, bagaimana dalam membuat 

deferensiasi produk untuk berjualan di Instagram. Maka syarat wajib yang harus dimiliki 

adalah: 

1. Harga murah 



2. Update bahan baku/material 

3. Update model 

4. Stock < Promosi 

Mungkin banyak hal yang menjadikan produk kita berbeda dengan produk yang 

lainnya. Namun untuk berjualan di Instagram kita wajib mengupdate atau menambahkan 

deferensiasi produk kita ke-empat hal tersebut.  

2A1. Harga murah 

Ketika penulis bertanya saat workshop maupun seminar, penulis menanyakan jika di 

tangan kanan penulis memegang uang Rp 100.000,- dan di tangan kiri memegang uang Rp 

50.000,- jika disuruh memilih salah satu, uang yang manakah yang akan kita ambil? 

Tentunya hampir semia di antara kita memilih uang yang Rp 100.000,-. 

Penulis kembali melanjutkan pembicaraan, namun jika uang di tangan kiri penulis 

adalah uang Rp 50.000,- yang berjumlah 200 lembar, manakah uang yang akan kita pilih? 

Langsung semua audience memilih uang yang Rp 50.000,- 

Seperti itulah berjualan di Instagram. Mau jualan harga Rp 100.000,- laku, jual Rp 

50.000,- juga laku. Namun jika berjualan Rp 100.000,- maka jumlah yang kita jual tidaklah 

bisa sebanyak dibanding yang Rp 50.000,- 

2.500 VS 12.000 Invoice 

Pernah penulis mendapatkan data dari Stasiun TV saat itu. Ada 2 brand yang menjual 

produk hampir sama, dengan kualitas yang mirip, namun harganya jauh berbeda. Brand yang 

satu menjual lebih mahal, ketika ditanya ada berapa invoice per hari, maka jawabannya 

adalah 100 invoice perhari, atau kalau dikali 25 hari efektif kerja total 2.500/bulan. Ada satu 

brand lagi yang menjual lebih murah, ketika ditanya berapa invoice perhari? Maka 

jawabannya adalah 6.000 invoice setiap 2 minggu, kalau dikali menjadi 4 minggu atau 1 

bulan maka jumlahnya adalah 12.000 invoice.  

Mau jualan murah ataupun mahal di Instagram keduanya sama-sama laku. Namun 

yang mempunyai daya beli untuk produk yang mahal hanyalah sedikit. Mengingat usia 

millennial daya beli tinggi namun uang saku atau budget terbatas. Tinggal kita hitung untung 

yang mana, jualan mahal atau jualan murah? Namun jika dari penulis pribadi lebih memilih 

jualan murah, karena tidak memerlukan marketing yang jor-joran, alias mahal. Cukup 



dengan sedikit marketing, produk murah sangat mudah, dan terjual habis di Instagram. 

Namun keputusan tetap di tangan teman-teman. Mau yang mana? ^^ 

Cara untuk berjualan dengan harga murah: 

1. Ambil profit/margin kecil 

2. Naikkan produksi secara bertahap 

3. Tekan operasional  

 

Ambil Profit/Margin Kecil 

Pada awalnya diskon untuk distributor Anizah Khimar adalah 20%, kemudian 25%, 

30%, hingga 35%. Diskon ini tidaklah langsung kami berikan dalam jumlah yang besar. 

Namun kami naikkan secara bertahap. Yang terpenting adalah produk kita laku dan habis 

dahulu. Dengan produk habis kita dapat membuat banyak hal untuk membangun persepsi 

pelanggan. Seperti postingan sold, tumpukan stok yang menggunung, live streaming, dan lain 

sebagainya. Dimana kita bisa mengesankan bahwa produk yang kita pasarkan sangatlah laris, 

hingga berebut di pasar. 

Padahal kita hanya berjualan dalam jumlah yang kecil. Yang perlu digaris-bawahi di 

sini kita boleh “membangun persepsi pelanggan”, namun tidak boleh mengatakan, misal 

stok kita hanya ratusan, namun kita bilang ribuan. Itu jika ketahuan akan merusak 

kepercayaan pelanggan, belum lagi bakal dimintai pertanggung jawaban-Nya di akhirat 

kelak. 

 

Naikkan Produksi Secara Bertahap 

Dulu Anizah Khimar berjualan tidaklah langsung banyak, melainkan dari 2 lusin 

khimar, kami jadikan 4 lusin, 100 pcs, 200 pcs, 300 pcs, 400 pcs, hingga 500 pcs. Tentunya 

hal tersebut untuk menjaga cashflow benar-benar lancar. Karena margin kita masih sedikit, 

kalau cashflow terhadap, bisa mati bisnis kita. Hehe  

Dari menaikkan skala produksi sedikit demi sedikit, secara bertahap Anizah Khimar 

dapat menekan ongkos produksi ke vendor, serta harga kain di supplier. Selisih harga inilah 

yang kami buat untuk menaikkan margin. Baik margin Anizah Khimar maupun mitra. Maka 

focus kita adalah menaikkan jumlah produksi untuk tekan biaya. 

 

 

 



STEP 3 

PRA-LAUNCHING 

 

3A. Distribusi 

Secara garis besar, akan kita jumpai dalam bisnis online di media sosial, khususnya 

Instagram, yakni beda saluran distribusi bisnis, akan berbeda pula cara bermainnya, serta 

beda tantangan yang dihadapi. Secara umum yang terjadi di Instagram adalah saluran 

distribusi sebagai berikut: 

1. B to B (Business to Business) 

2. B to C Business to Customer) 

3A1. B TO B (Business to Business) 

Dalam model bisnis ini ada beberapa saluran distribusi, ada yang panjang ada juga 

yang pendek, dimana penulis hampir merasakan semua fase, disebabkan dulu pertama kali 

penulis memasarkan produk pada awalnya adalah B to C (retail), lalu perlahan berubah ke B 

to B atau biasa kami sebut dengan sistem kemitraan.  

Perusahaan > Reseller > Pelanggan 

Untuk menghimpun penjualan yang besar, dalam waktu yang singkat, maka inilah 

yang bisa kita lakukan. Dengan hanya membentuk sistem reseller, kita tidak terlalu besar 

dalam memberikan potongan harga kepada reseller karena hanya 1 tahap saja yang dilalui 

sebelum produk diterima oleh pelanggan. Maka harga jual pun bisa lebih bersaing alias tidak 

telalu tinggi.  

Kelebihan: 

1. Lebih cepat untuk meningkatkan penjualan dalam skala yang besar. 

2. Diskon tidak terlalu besar, sehingga harga jual produk bisa tetap murah atau tidak terlalu 

mahal. 

Kekurangan 

1. Karena diskon yang diberikan terhitung dalam jumlah yang kecil, maka biasanya reseller 

masih menginduk promosi di Instagram kita. Kita yang promosi, reseller yang closing. 

2. Hampir rata-rata menggunakan sistem dropship sehingga kita butuh menyiapkan tim 

Customer Service khusus untuk menghandle penjualan reseller. 



3. Saluran distribusi terpusat, reseller tidak tergerak untuk melakukan stok, sehingga 

4. Perusahaan ditantang untuk membuat produk Fast Moving terus-menerus, kalau tidak 

mau cashflow terhambat. 

 

Sistem distribusi seperti ini sangatlah efektif setelah kita berhasil membuat produk, 

dan sukses mendistribusikan ke pelanggan secara langsung. Hal ini akan berdampak 

bertambahnya jaringan pemasaran yang lebih luas. Namun perlu digarisbawahi, apabila kita 

sudah menentukan saluran distribusi ini, akan sangat sulit untuk kembali ke sistem B to C 

kembali. Karena ada ikatan emosi antara reseller yang kita bina dengan perusahaan. Mereka 

ikut ambil bagian dalam membesarkan perusahaan. 

Tentunya dalam konteks tim maupun reseller akan loyal ketika kita bina dengan baik, 

yang sebelumnya mereka tidak tau apa-apa, perlahan bisa closing, hingga naik menjadi agen 

maupun distributor (jika nantinya mau di update menjadi tingkat selanjutnya). 

Perusahaan > Agen > Reseller > Pelanggan  

Hampir sama dengan Perusahaan > Reseller > Pelanggan, yang membedakan adalah 

target yang diberikan yang lebih tinggi daripada reseller, dengan target yang jauh lebih tinggi  

pula tentunya. Dengan diskon yang tinggi ini akan memicu Agen untuk mulai melakukan 

stok. Tentunya harus ada informasi pendukung dari perusahaan kita, yang bisa 

menginformasikan stok di Agen setiap saat. Sehingga reseller dapat kita bagi, serta wajib 

melakukan pembelian lewat Agen, baru kalau tidak ada agen yang meng-checkout-kan ke 

perusahaan kita. Namun pada banyak praktek di lapangan, sistem ini masih memungkinkan 

Agen untuk melakukan dropship alias langsung dari perusahaan kita. 

Sistem ini adalah perluasan sistem distribusi Perusahaan > Reseller > Pelanggan, 

untuk memotivasi mereka agar terus berkembang dengan memberikan target dan diskon yang 

lebih besar. Dampaknya secara tidak langsung untuk menentukan harga jual ke pelanggan 

ada 3 pilihan yang bisa kita ambil. 

 Harga Tetap 

Dengan pertimbangan target yang diberikan agen lebih besar, sehingga operasional bisa 

tertekan. 

 Harga Dinaikkan 

Langkah yang paling mudah untuk mempertahankan margin, namun perlu diperhatikan 

akan berdampak signifikan di penjualan atau tidak. Kalau keunggulan kita adalah 



harganya di mata pelanggan maka mungkin ini akan berpengaruh pada penurunan 

permintaan. Namun jika keunggulan kita adalah di kualitasnya, kemungkinan tidak akan 

terjadi penurunan yang signifikan. 

 Harga Tetap, Margin Tetap 

Hal ini yang menjadi alternatif yang paling rendah resiko. Dengan menentukan harga 

tetap tidak akan berdampak signifikan di penjualan ke pelanggan, justru relatif akan terus 

meningkat. Namun pertanyaannya, berarti margin kita semakin tipis dong? Hal itu 

mungkin terjadi, mungkin juga tidak. Bagaimana caranya agar margin bisa sama dengan 

sistem sebelumnya? Maka yang paling mudah adalah menekan biaya dan operasional. 

Perusahaan > Distributor > Agen > Reseller > Pelanggan 

Salah satu cara yang paling umum dilakukan, untuk membentuk stockist di seluruh 

Indonesia. Artinya agen, reseller, dan pelanggan tidak harus mengambil produk dari 

perusahaan lagi, melainkan bisa mencarinya ke distributor terlebih dahulu. Jika kosong, 

distributorlah yang bertanggungjawab untuk mencarikan. Baik dengan cara “nyabar” atau 

“nyari barang” ke sesama distributor, atau belanja dulu di perusahaan pusat. Hal ini terbukti 

efektif untuk memacu perputaran cashflow dalam jumlah yang besar, dalam waktu singkat. 

Karena mereka pasti terpacu untuk segera melakukan stok, apalagi margin yang didapat 

besar, produk best seller, dan stok terbatas. Biasanya sistem pembelian yang dipakai adalah 

beli putus. Adapun diperkenankan untuk retur, namun jumlah retur sangat dibatasi mungkin 

hanya sekitar 10% saja. Sehingga hasil pembelian distributor yang masuk bisa kita klaim 

menjadi pendapatan kita dan langsung bisa kita putar untuk produksi selanjutnya. 

Lebih kerennya lagi untuk memperlancar cashflow, uang dari distributor hanya kita 

gunakan untuk keperluan yang benar-benar kita harus mengeluarkan cash saja. Untuk beli 

bahan baku ke supplier, biaya produksi ke vendor, kita bisa ajukan tempo. Karena mereka 

adalah mitra kita, tanpa kita penjualan mereka akan turun. Dan banyak di antara mereka yang 

bermodal besar, apalagi ketika permintaan menurun, berkenan untuk memberikan tempo. 

Tempo yang sudah dikasih, tugas kita adalah melipat gandakan cash untuk kegiatan 

yang lain, misalnya untuk mengoptimasi marketing, sehingga omzet dan profit yang kita 

dapat semakin banyak. Dan perusahaan dapat memperbesar cash dalam waktu singkat, tanpa 

perlu menambah modal.  

Kembali lagi ke pembahasan distributor, berdasarkan pengalaman penulis, ada 2 jenis 

distributor: 



1. Distributor Mandiri (Margin Lebih Besar) 

Distributor mandiri adalah distributor yang secara promosi dan marketing 

melakukannya dengan sendiri terutama di promosi berbayar. Sehingga dengan distributor 

seperti ini kita tidak perlu mengeluarkan budgeting marketing terlalu banyak, alias hanya 

seperlunya saja. Karena budgeting marketing sudah ditanggung oleh distributor yang 

bersangkutan. Karena hal tersebut, kita bisa memberikan margin atau diskon yang lebih 

besar untuk distributor jenis ini. 

Tugas kita sebagai perusahaan hanya menyiapkan support konten marketing atau 

biasa kita sebut marketing kit yang berisi minimal data sebagai berikut: 

a. Gambar produk 

b. Video produk 

c. Caption produk 

d. Manual beriklan 

e. Tutorial beriklan 

f. Website/landing page 

Dan banyak keperluan lainnya, tergantung kita focus mau beriklan di mana saja, 

misalnya Instagram, Instagram ads, facebook ads, marketplace, google adsense, dan lain 

sebagainya. Isi marketing kit tersebut tentunya kita update setiap saat. Kemudian ketika 

kita menemukan pola pemasaran yang menguntungkan, secepat mungkin kita share ke 

distributor. Bagaimana caranya serta seluruh materinya. Sehingga mereka siap kapan saja 

untuk mengeksekusinya. 

2. Distributor Ikut Marketing Perusahaan (Margin Lebih Sedikit) 

Meskipun kita sudah berusaha dengan maksimal, memberikan edukasi, dan 

arahan untuk mulai beriklan yang berbayar, namun tetap saja distributor ini masih sangat 

sering kita temukan. Khususnya lagi untuk distributor yang mempunyai kesibukan lain 

selain berjualan. Misalnya merawat anak, kuliah, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. 

Kalau hal ini masih terjadi di tempat kita, bisa kita tawarkan alternatif untuk iklan dan 

branding perusahaannya kita yang jalankan, mereka tinggal menerima traffic-nya saja. 

Namun dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka margin atau diskon yang kita 

berikan bisa dipotong dengan budgeting iklan yang kita keluarkan. Dengan distributor 

tipe ini kita memerlukan advertiser khusus untuk membantu mereka untuk beriklan. 

Seiring berjalannya waktu kita bisa mentraining step by step agar mereka mau beriklan 

secara mandiri, dengan menjanjikan margin yang didapat lebih besar. 


