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Kata Pengantar
MicroMentor adalah jaringan wirausaha dan relawan mentor bisnis terbesar di
dunia. MicroMentor hadir di Indonesia melalui dukungan dari Mastercard Center
for Inclusive Growth dan Bank Commonwealth. Komunitas MicroMentor Indonesia
telah menjangkau wirausaha dan relawan mentor di seluruh provinsi di Indonesia
dengan lebih dari 13,500 pendaftar dalam satu tahun. Para pengguna platform
berupaya menemukan pasangan mentoring yang tepat, dan bersama-sama
berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah serta tantangan usaha. Para UMKM
telah membuktikan bahwa mentoring bisnis bermanfaat bagi mereka. Dalam satu
tahun tercatat 85% mampu meningkatkan kapasitas bisnis, 91% mampu
mempertahankan usaha yang baru dirintis di tahun pertama, dan 1.158 lapangan
kerja baru tercipta.* 
 
Kini UMKM di Indonesia tengah menghadapi tantangan baru. Pandemi COVID-19
telah berdampak secara signifikan. Dalam survey yang dilakukan oleh MicroMentor
Indonesia terhadap 250 UMKM pengguna, tercatat bahwa 67% pendapatan
mereka telah menurun, 10% menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan
dalam mendapatkan bahan baku, dan 5% menyatakan bahwa cash flow tidak stabil.
 
MicroMentor Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dalam
mendukung keberhasilan UMKM di Indonesia. Selain memberikan akses
pendampingan bisnis gratis bagi UMKM untuk terhubung dengan para relawan
mentor, dalam rangka menciptakan #UMKMKuatLawanCOVID19 MicroMentor
Indonesia menyelenggarakan serangkaian kegiatan seperti kampanye
#BelanjaDiUMKM dan seri webinar untuk UMKM. Kini, dengan dukungan dari para
relawan mentor, MicroMentor Indonesia menyajikan tips praktis untuk UMKM
beradaptasi dalam merespon dampak COVID-19. Tips ini disusun berdasarkan
beragam keahlian bisnis dan industri mentor, sehingga seluruh UMKM di
Indonesia dapat menyesuaikannya dengan model bisnis yang dijalankan. Disajikan
dengan sederhana dan aplikatif, kumpulan tips ini diharapkan dapat langsung
dipraktikan agar usaha yang digeluti dapat bertahan, dan bahkan tetap tumbuh
berkembang dalam menghadapi situasi saat ini. 
 

Tim Penyusun
MicroMentor Indonesia

 

(*) Berdasarkan Business Outcome Survey, Maret 2020 yang dilakukan MicroMentor Indonesia terhadap 182 UMKM pengguna aktif
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5 TIPS MENGHADAPI NEW
NORMAL DALAM KONDISI
PANDEMI COVID-19

Abdullah Umar
MENTOR PEMASARAN

Maksimalkan penggunaan digital marketing, baik itu menggunakan aplikasi
chart seperti WhatsApp, atau media sosial sepeti Instagram atau Facebook.
Untuk mendukung digital marketing, perbaiki foto produk dan konten yang
ada pada digital marketing.

Sesuaikan produk yang diproduksi dengan target market Anda. Jika
terjadi perubahan target market maka langsung sesuaikan produknya
baik itu kualitas maupun harganya.
Produk yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini.

Kembali melakukan penyesuaian siapa target market Anda. Jika dahulu target
market produk yang dijual adalah lingkungan Anda, dengan kondisi saat ini
kemungkinan target market Anda berubah karena beberapa sebab yaitu
berkurangnya daya beli, korban PHK, dsb.

Produk yang Dijual Sesuai dengan Kebutuhan Konsumen

Maksimalkan Digital Marketing Sebagai Strategi Pemasaran

Kembali Lihat Siapa Target Market dari Produk yang Anda Sasar1.

2.

3.

Instagram: @batubagus



Fokus Pada Protokol Kesehatan

Produk yang diproduk harus sesuai dengan keamanan dan kesehatan
yang menjadi syarat utama. Misalnya pergunakan sarung tangan, dsb. 
Kemasan yang digunakan pun harus mampu memberikan kepercayaan
dari para konsumen bahwa tidak terpapar virus.

Fokus Pada Pengiriman Produk

Hal ini akan berhubungan dengan keselamatan dan keamanan produk
untuk mengurangi kekhawatiran para konsumen terhadap produk yang
ada. 

4.

5.



5 STRATEGI “MENOLAK
KALAH” UNTUK UMKM

Alwathan Sofyan
MENTOR PERENCANAAN BISNIS DAN PENGELOLAN SDM

Di tengah pandemi saat ini, segementasi pasar berubah dari gaya hidup
bahkan produk yang berbasis fungsi pun juga beralih. Sekarang kebutuhan
pasar lebih pada kebutuhan dasar yang berhubungan dengan urusan perut
dan kesehatan. Jangan rigid dengan bisnis yang ada sekarang, jangan kaku
bahwa bisnis harus sesuai dengan passion Anda. Beradaptasilah dengan
kebutuhan pasar. Jika harus mengubah haluan bisnis, arahkanlah pada
kebutuhan pokok terutama yang berbasis pada ketahanan pangan dan
ketahanan kesehatan. Dua bidang itu adalah pasar yang sangat luas dan
punya kebutuhan besar saat ini.

Evaluasi pola gaji yang selama ini berjalan. Gunakan sistem penggajian
berbasis kinerja dan berikan bonus lebih berdasarkan target penjualan
daripada gaji pokok yang diterima, sehingga ke depan lebih efisien dalam
pengelolan keuangan. Tim pun akan menjadi lebih proaktif dan produktif. 

Susun kembali struktur tim yang lebih ramping dan segerakanlah melepaskan
karyawan yang memiliki kinerja buruk karena ini memontumnya. Mereka akan
menjadi penghambat pada kemajuan perusahan Anda kedepan.

Ini Saat yang Terbaik Melakukan Efisiensi Penggajian Karyawan

Fleksibel dalam Metode dan Peka Melihat Peluang Saat Ini

Inilah Saat Terbaik untuk Melakukan Evaluasi Tim1.

2.

3.

Instagram: @lalwathan



Memasarkan Sambil Bersedekah 

Jual produk Anda tapi sertakanlah produk pendampingnya sebagai bentuk
kepedulian pada kemanusiaan. Yakin saja setiap perbuatan baik yang
dilakukan dengan ketulusan maka semesta akan bekerja untuk
mempermudah rejeki Anda. Jika Anda ingin menjual bahan pokok misalnya,
maka selipkan masker gratis sebagai bagian dari kepedulian, begitupun
sebaliknya. Gunakan dwitunel pangan dan kesehatan untuk menjadi
pendamping produk dan bersedekahlah dengan sistem silang satu sama lain. 

Maksimalkan Jejaring Sosial Untuk Pemasaran Dan Sedekah Anda

Jangan hiraukan atas penilaian orang seperti “bersedekah kok pamer”.
Niatkan saja Anda tengah menyebarkan “virus inspirasi" bagi yang lain untuk
bersedekah. Itu jauh lebih baik dari mereka yang senang menilai perbuatan
orang lain. Meskipun terkesan “pamer” oleh mereka, itu jauh lebih baik dari
mereka yang menilai buruk namun tidak ikut berbuat baik untuk
kemanusiaan. Namun ingat tetap tuluslah dalam berbuat.

4.

5.



5 STRATEGI PIVOT USAHA
DI MASA PANDEMI

Amarilla Nirmala
MENTOR STRATEGI PEMASARAN

Selain terus berusaha di promo dengan pesan antar, ada baiknya Anda juga
buat promo donasi. Misalnya menjual sepaket produk yang beberapa
persen keuntungannya didonasikan kepada tenaga kesehatan, yayasan,
atau mereka yang membutuhkan. Skema usaha sosial ini terbukti efektif
sekaligus memberi dampak yang lebih besar, karena tidak hanya fokus
pada usaha pribadi tapi juga lingkungan.

Yang tadinya menjual makan yang dimasak fresh, kali ini tambahkan menu
frozen atau bahan baku untuk mereka yang berpuasa atau menyetok
barang. Semisal bulan puasa ini, maka bisa saja buat makanan beku untuk
membantu ibu-ibu atau pembantu rumah tangga, sehingga mereka tidak
perlu memakan waktu lama untuk memasak dini hari. Semisal Anda adalah
seorang writer atau freelance copywriter, maka pivot Anda dapat menjadi
online class workshop, mengajarkan cara penulisan kreatif misalnya.

Ubah Mekanisme Berjualan Anda

Ubah Produk/Jasa Yang Anda Jual1.

2.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anirmala/ 

Jika poin 2 adalah promo donasi, maka poin 3 adalah promo gift card.
Tawarkan melalui email newsletter, SMS blast, Whatsapp blast penawaran
gift card produk Anda. Misalnya pembelian voucher mulai dari 12 Mei
hingga 31 Mei 2020 dapat valid digunakan hingga akhir tahun 2020.

Menawarkan Promo Gift Card3.



Ubah Strategi Margin Anda

Saat-saat di rumah dapat menjadikan Anda lebih produktif berjualan,
walau tidak bertemu langsung kepada calon pembeli. Cek kembali
database, dan kategorikan profil mereka dengan baik berdasarkan
frekuensi pembelian dan barang/jenis yang dibeli. Buat gimmick atau free
goods bertingkat, tergantung dari transaksi yang terjadi.
 
Contoh:
Promo 1: Gratis Paket A (tanpa pembelian apa pun).
Promo 2: Gratis Paket A + C - Jika membeli paket B.
Buat mekanisme harga yang tidak terlalu jauh antara promo (1) dan (2)
sehingga calon pembeli akan tergoda untuk promo (2).
 
Margin ini tidak hanya untuk produk, tetapi juga jasa, misalnya
promosikan jasa ojek Anda yang misalnya 100 ribu mengantar dari poin A
ke poin B, bisa jadi saat ini dari poin A ke poin C/D. 

Pay As You Can - Strategi Bayar Semaunya 

Strategi bayar semaunya merupakan salah satu mekanisme yang bisa
dijalankan. Memang hal ini berdasarkan kemurahan hati pembeli Anda,
tetapi dengan perhitungan margin yang tepat, hal ini dapat dilakukan. Cek
kembali overhead Anda sebelum memutuskan menggunakan promo ini.

4.

5.

Contoh lain misalnya Anda punya toko bunga maka promosikan voucher
kiriman bunga, beli sekarang tapi bisa dipakai hingga masa validitas 5
bulan ke depan misalnya. 



5 KUNCI MENINGKATKAN OMSET
DAN KREATIVITAS PELAKU UMKM
F&B

M. Angga Friandika
MENTOR BISNIS F&B

Bentuk tim dan  job description untuk meringankan pekerjaan dan
meningkatkan pelayanan.

Pahami waktu promosi di media sosial. Anda bisa melakukan promosi di
waktu senggang antara : 07.00-09.00, 11.00-13.00, 17.00-18.00, 21.00-22.00.

Teamwork

Time management 1.

2.

Facebook: Shin Arata

Berikan nilai jual pada setiap produk. Jika produk yang Anda jual sama
seperti produk lainnya, tidak masalah. Namun, value-nya harus berbeda.

Kreatif dan inovatif3.

Database 

Biasakan menyimpan data para pelanggan lama, supaya dapat berbagi
informasi dengan mudah dan meningkatkan relasi dari "mulut ke mulut". 

4.

Price

Berikan promo terbaik, niatkan untuk sedekah maka usaha Anda akan
semakin berkembang.

5.



3 TIPS MEMOTIVASI KARYAWAN
SELAMA COVID-19

Anita Maharani
MENTOR MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Ajak karyawan bertukar pikiran tentang cara-cara kreatif untuk bisa tetap
bisa menjalankan bisnis di tengah pandemi.

Jalin komunikasi yang baik dan berikan keyakinan kepada karyawan, bahwa
Anda memikirkan kelangsungan hidup mereka.

Ajak Karyawan Bertukar Pikiran

Jalin Komunikasi yang Baik 1.

2.

Instagram: @anitamaharani

Lakukan evaluasi dan diskusi setiap saat setelah selesai melakukan kegiatan
usaha dengan karyawan.

Lakukan Evaluasi3.

Dengan kata lain, kunci utama memotivasi karyawan: Komunikasi. 



INSENTIF PPH FINAL UMKM
YANG DITANGGUNG
PEMERINTAH

Antoni
MENTOR AKUNTANSI DAN KEUANGAN

WP (baik yg sudah punya S-Ket PP 23 maupun belum) mengajukan
permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif
kepada Dirjen Pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
(S-Ket tsb akan tetap berlaku sebagai S-Ket PP 23 meskipun jangka
waktu berlakunya insentif sudah selesai).

WP harus menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP melalui saluran
tertentu pada laman www.pajak.go.id meliputi PPh terutang atas
penghasilan yang diterima/diperoleh termasuk transaksi dengan
pemotong/pemungut

Pemotong/pemungut harus membuat SSP/cetakan kode billing yg
dibubuhi dgn cap/tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS
PMK NOMOR 44/PMK.03/2020”

Laporan Realisasi + SSP/cetakan kode billing disampaikan paling lambat:
tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa Pajak berakhir.

 

 

 

Untuk yang seharusnya disetor sendiri menjadi tidak disetor
Untuk yang seharusnya dipotong/dipungut menjadi tidak
dipotong/dipungut

Mekanisme

Jenis Insentif : PPh Final Ditanggung Pemerintah1.

2.

Facebook: Antoni Derasap



Tata cara pengajuan dan penerbitan S-Ket sesuai prosedur S-Ket PP 23

S-Ket harus ada sebelum laporan realisasi karena insentif diberikan
berdasarkan laporan realisasi

Jika Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6)
telah menggunakan aplikasi e-SPT, maka perekaman kode NTPN atas Surat
Setoran 

Pajak atau cetakan kode billing PPh final DTP diisi dengan kode
9999999999999999 dan jumlah Rupiah sebesar nilai PPh final DTP

Jangka Waktu Berlaku : Masa Pajak April 2020 s.d. Masa Pajak September 2020

CATATAN
 

 

 

 

 

 

 



9 STRATEGI KETAHANAN BISNIS BAGI
UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19:
MENGUBAH ANCAMAN MENJADI PELUANG

Arief Budiman
MENTOR PEMASARAN

Mendesain/merencanakan ulang target mingguan dan pola pelaporan
aktivitas bisnis.
Mendefinisikan ulang core business UMKM.

Mengubah Pola Bekerja menjadi Work from Home (WFH) dan
Meminimalisir Interaksi Fisik dan Sosial1.

Instagram: @ariefbudimansholeh

Strategi Internal

Saling memberi perhatian dan semangat dengan menanyakan kondisi
kesehatan, mental dan finansial.
Berdiskusi dengan internal stakeholders (partner, karyawan, investor)
tentang skenario bisnis terbaik di masa pandemi COVID-19.

Bangun Komunikasi dengan Internal Stakeholders (Partner,
Karyawan, Investor) Secara Berkala2.

Berfokus pada cash flow yang sehat diatara lain dengan cara menjual stok
barang di inventory dengan diskon (semi cuci gudang) dan promosi lainnya.
Pangkas anggaran yang dirasa tidak begitu penting di masa pandemi
COVID-19 seperti anggaran BBM. 
Berfokus pada pendapatan internal stakeholders (partner, karyawan,
investor)

Merencanakan Ulang Strategi Keuangan3.



Membuat Produk-Produk Baru/Tambahan yang Relevan dengan Kondisi
Kebutuhan dan Perilaku Pasar di Masa COVID-19 dengan Menggunakan
Sumber Kemampuan/Bahan Baku yang Telah Dimiliki untuk Mendapatkan
Sumber Pendapatan Baru.

Fashion: Menciptakan produk yang berkaitan dengan perlindungan
keselamatan dan kesehatan diri. Contoh: Masker dengan desain unik,
kacamata pelindung, Hijab dengan tambahan fitur masker, sarung tangan,
hand sanitizer, disinfektan, dll. 
F&B : Menciptakan produk makanan yang lebih tahan lama dan dikemas
dengan desain menarik. 
Studio Digital/Desain/Animasi/Content Creator: menciptakan konten-
konten berupa aktivitas positif yang mendukung keselamatan dan
kesehatan terkait COVID-19. Contoh: Menjadi penyedia jasa pengeloaan
media sosial. 
Aplikasi Digital: Aplikasi sederhana yang mensolusikan berbagai
permasalahan yang timbul di masa pandemi COVID-19. Contoh: aplikasi
thermometer digital, aplikasi terlusur jejak perjalanan, aplikasi pengiriman
logistik, dll. 
Event organizer: Menciptakan/ menawarkan jasa meng-organize event
berbasis online seperti acara-acara ceremonial (akad/resepsi online, ulang
tahun, peresmian program kerja, gedung, dll), pameran, bazaar, dll. 
Seni Budaya: menciptakan pertujukan seni online seperti pertunjukan band,
vocal group, kolaborasi seniman lintas bidang.

Memindahkan Anggaran Pemasaran ke Online Channel, namun Tetap
dengan Prinsip "Low Budget-High Impact"

Menggunakan iklan berbayar (Instagram, Facebook, Youtube, Google Adsense,
e-commerce, dll)
Menggunakan influencer berbayar yang relevan dengan produk yang
ditawarkan.

4.

5.



Mengintegrasikan aktivitas bisnis pada website, aplikasi, media sosial, e-
commerce, dan channel lain yang berpotensi. 
Membuat dan meningkatkan interaksi dengan konsumen melalui online
channels. 
Menciptakan konten interaktif seperti, Webinar, Online Talkshow, IG
Live, IG Pooling, IG TV, Quiz, Give away. 
Mem-viral-kan konten positif dengan menggunakan “tag your friends”
atau “Repost to your friends”, dll. 
Menciptakan konten bertemakan fun, social, berita/informasi dalam
mendukung keselamatan dan kesehatan di masa pandemi COVID-19
seperti “Stay at home”, “Physical distancing”, dll.

Mengoptimalkan Omnichannel 1.

Strategi Eksternal

Secara berkala menginformasikan jaminan kepada konsumen bahwa
proses produksi dan delivery produk tersebut dilakukan secara aman
sesuai protokol kesehatan COVID-19. 
Membuka channel komunikasi langsung untuk konsumen melalui email,
Instagram Direct Message, WhastApp, LINE, Telegram, sms, telepon, dll.

Memberikan Informasi Penjaminan (assurance) dan Membuka
Layanan Bantuan kepada Konsumen 2.

Menciptakan cross-promotion/selling. 
Menciptakan product bundling. 
Berkolaborasi dengan UMKM lain dalam menciptakan produk baru. 
Membuat aksi kolektif seperti membuat gerakan sosial membantu
tenaga medis, keluarga terpapar COVID-19, karyawan yang di PHK,
tenaga harian lepas, dan umkm lain yang terdampak buruk akibat
pandemi COVID-19.

Meningkatkan Co-Opetition (cooperative in competition)/Kolaborasi
dengan UMKM Lain. 3.



Mengubah Model Pendapatan 

Menjual sebanyak-banyaknya item produk dengan harga serendah
mungkin untuk merangsang konsumen melakukan pembelian berulang
pada transaksi-transaksi kecil. 
Memberikan diskon, bonus, voucher dan service tambahan lainnya.
Paket harga bundling.  
Menetapkan harga yang fleksibel tergantung jumlah permintaan
(demand) dan waktu-waktu tertentu atau pemanfaatan momentum. 
Menawarkan layanan PayLater dengan menggunakan berbagai platform
yang menawarkan fitur PayLater (Traveloka, OVO, Go-Pay, Shopee,
Kredivo, dll)
Memberikan layanan pay-per-use dimana konsumen hanya membayar
ketika menggunakan produk (jasa) seperti memberikan jasa promosi di
website, blog, akun Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp, LINE,
Telegram, dll.

4.



5 JURUS SAKTI JAGO CLOSING
TANPA JUALAN

Arif Susanto
MENTOR PEMASARAN DIGITAL

Ada empat jenis headline yang bisa Anda gunakan:
 
a. The Question Headline atau teknik membuat headline/ judul dengan
kalimat pertanyaan. Contoh: Apakah Anda....(masalah yang ingin
diselesaikan)...?
 
b. The How to Headline atau teknik membuat headline/ judul dengan
pertanyaan “bagaimana/ cara....” Contoh: Bagaimana ..(janji)..dalam..(time
frame)..tanpa..?
 
Untuk menggunakan time frame, Anda bisa memilih opsi selama mungkin
(Contohnya: “seumur hidup”) atau sesingkat mungkin (Contohnya: “15
Menit”, “1 Hari”)
 
c. The Number Headline atau teknik memasukkan angka dalam headline 
Contoh : Beli 1 Gratis 1, 3 Langkah Mudah Turunkan Berat Badan Tanpa Diet 
 
d. Who Else Headline. Buat judul dengan gunakan “siapa lagi”. Contoh:
“Siapa lagi yang ingin menaikkan penjualan 3x lipat?” 
 
e. The Weird Headline. Buat judul dengan kata-kata aneh yang fantastis
dan bombastis. Contoh: “Beli Kaos Kaki Dapat SURGA”
 

Gunakan Judul yang Membunuh1.

Facebook: Jago Makelar Digital



Ketahui apa yg diyakini calon prospek Anda sekarang. Misalnya dengan
menggunakan kalimat “Mungkin Anda berfikir....” atau “Mungkin Anda
tidak percaya....”
Setujui pendapatnya. Misalnya dengan menggunakan kalimat “Saya
tadinya juga berfikir demikian/begitu....”

Pahami Pikiran Konsumen2.

Anda bisa memberikan “janji” kepada calon konsumen dengan menggunakan
satu kalimat pendek berisikan benefit atau alasan kuat mengapa mereka
harus membeli produk Anda sekarang. 
 
Misalnya: “Saya tidak meminta anda untuk beli sekarang, hanya jika anda
beli sekarang hari ini sebelum jam 18.00 WIB Saya akan beri bonus: ......
(bonus yang memungkinkan Anda berikan tanpa keluar modal tambahan dan
pasti menarik)”

Berikan Janji3.

Berikan Bukti/Data/Fakta

Sertakan beberapa data nyata yang mendukung manfaat dari produk Anda,
sehingga konsumen akan langsung takluk dan berminat membeli, seperti
Testimony, Research/Data, Photo/ Video, Credentials (Penghargaan/Lisensi
dll).

4.

Arahkan Pada Penawaran Dan Katakan Apa Yang Harus Mereka Lakukan

Rayu konsumen Anda dengan singkat, padat dan jelas serta pasti harus benar
menggoda. Contoh : “Miliki ...(produk)... (Spesifikasi) .... Dapatkan (Bonus) ....
(Janji) .... layanan ... (Solusi)”
Akhiri promosi anda dengan pesan action, pesan apa yang harus konsumen anda
lakukan setelah selesai membaca seluruh isi promo/ iklan anda. Contoh :
“Karena ... (Kerugian jika tidak Action/Keuntungan jika Action)...
maka...Sekarang.”
 

5.



5 TIPS DIGITAL BRANDING UNTUK
INVESTASI BISNIS JANGKA
PANJANG

Ayrton Eduardo Aryaprabawa
MENTOR STRATEGIC BRANDING & PEMASARAN ONLINE

Riset perkembangan platform online yang sedang berkembang, termasuk
trendy social media platform. Pelajari bagaimana setiap platform tersebut
bekerja.

Riset Perkembangan Platform Online1.

Instagram: @eduardovolume

Tentukan social media platform mana yang paling cocok untuk
pengembangan citra bisnis Anda. Platform mana yang Anda nyaman untuk
eksplorasi dan gunakan, yang sesuai dengan kepribadian dan visi bisnis
Anda.

Tentukan Social Media Platform yang Paling Cocok2.

Persiapkan ide-ide konten secara strategis untuk jangka waktu mingguan
dan bulanan. Perhatikan juga trend-trend yang sedang berlangsung,
sebagai tambahan inspirasi untuk konten yang market relevant tetapi
masih cocok untuk strategic branding bisnis Anda.

Persiapkan Konten untuk Jangka Panjang3.



Mulailah Sekarang

Mulailah setiap step di atas dan kembangkan strategi digital branding
Anda secara konsisten, sambil melihat hasil yang tampak selama kegiatan
tersebut berjalan. Coba, kerjakan, evaluasi, dan lanjutkan hal-hal yang baik
dan bermanfaat dalam pengembangan citra bisnis Anda.
 

5.

Kolaborasi dengan Influencer, Content Creator, atau Key Opinion
Leader

Lakukan pendekatan kolaborasi dengan influencer, content creator, dan
KOL (Key Opinion Leader) dalam konten-konten branding yang Anda
kembangkan. Pilih promotor yang cocok dengan industri usaha Anda,
yang memiliki pengaruh positif, dan berkepribadian menarik.

4.



5 TIPS KEBERLANJUTAN
USAHA MELALUI RENCANA
KEBERLANJUTAN USAHA

Dr. Ayu Krishna Yuliawati, MM
MENTOR MANAJEMEN PEMASARAN

Menyusun rencana yang mencakup: cara merespon keadaan darurat, operasi
cadangan, dan pemulihan usaha pasca bencana.

Apa, kapan dan di mana ancaman bencana akan mempengaruhi usaha/bisnis
kita. Pahami dulu apa yang menjadi risiko bagi kegagalan bisnis kita. Misalnya
terganggunya pasokan bahan baku dan perubahan perilaku konsumen.

Menyusun Rencana

Melakukan Identifikasi Terhadap Ancaman Usaha1.

2.

Instagram: @ayukrishna99

Merespons potensi ancaman yang dapat terjadi, dengan cara misalnya:
membuat rencana tanggap darurat, prosedur komunikasi dengan pelanggan,
prosedur memitigasi untuk usaha, penilaian dampak bencana terhadap usaha
& kebutuhan usaha untuk pemulihan.

Merespons Potensi Ancaman 3.

Berkomunikasi dengan Konsumen 

Berkomunikasi dengan konsumen Anda, sebelum bencana (informasi usaha
Anda dan konsumen sasaran), saat bencana (informasi yang akurat mengenai
usaha Anda dan mencari tahu perubahan perilaku konsumen serta komunikasi
empathy terhadap keadaan), dan setelah bencana (memberitahu konsumen
bahwa bisnis Anda tetap buka, beritahu media untuk mengakses produk Anda,
dan infokan produk/layanan usaha yang beradaptasi dengan kondisi).

4.



Menyiapkan Rencana Pemulihan Usaha Pasca Bencana

Merancang perubahan strategi bisnis, mengidentifikasi sumber daya, membuat
daftar orang yang akan bertanggungjawab, mengidentifikasi kebutuhan
pendanaan beserta sumbernya  dan mengidentifikasi pihak dapat memberi
dukungan bagi bisnis Anda.

5.



5 CARA EFEKTIF MEMPERSIAPKAN
THE NEXT NORMAL: TETAP POSITIF

Benyamin Ruslan Naba
MENTOR ENTREPRENEURSHIP & PENGEMBANGAN ORGANISASI

Komunikasi yang akrab dengan SDM (Karyawan) kita, karena merekalah
yang sudah berjuang bersama-sama kita sejak mulai berbisnis hingga
berhasil.

Kita harus senantiasa bersyukur sebagai wujud sikap doa kita. Orang yang
selalu bersyukur, tidak pernah merasa rugi atau merasa kalah karena ia
sadar bahwa apapun yang dia miliki atau apapun yang dia hasilkan,
semuanya adalah semata-mata milik Tuhan.

Komunikasi

Bersyukur1.

2.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/benyamin-ruslan-naba/

Bina relasi dengan pelanggan. Jangan pernah melupakan pelanggan karena
mereka lah yang membuat bisnis kita tumbuh dan berkembang.

Bina Relasi3.

Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran tidak boleh diberhentikan meskipun dalam keadaan
sulit. Tetaplah melakukan promosi dengan cerdas dan cermat, agar bisnis
selalu bertumbuh dan dikenal luas oleh target pasar kita.

4.



Berempati

Berempati selalu kepada orang lain, karena sejatinya, berbisnis itu bukan
hanya bertujuan untuk meraih keuntungan tetapi juga untuk berbagi
kepada sesama dan relasi bisnis kita, serta untuk kebaikan lingkungan kita.
People, Planet, Profit.

5.



5 TIPS PENTINGNYA FOTO
PRODUK YANG MENARIK 
UNTUK USAHA ONLINE UMKM
 

Dewi Suryani
MENTOR PEMASARAN DAN KEUANGAN STARTUP

Branding atau merk adalah hal yang sangat penting dalam sebuah usaha.
Branding akan menentukan kualitas, popularitas dan juga citra usaha kita.
Ada banyak faktor yang dapat meningkatkan branding, salah satu faktor
yang dominan adalah foto dari produk yang ditampilkan. Sebagaimana
yang kita ketahui, perusahaan-perusahaan besar bahkan memanfaatkan
semua model pemasaran seperti memasang iklan di TV, radio, internet
bahkan billboard.

Di mata konsumen, produk yang mahal bisa terlihat murah hanya karena
foto produk yang buruk, dan sebaliknya dengan foto produk yang baik,
barang yang murah bisa sangat dihargai konsumen.

Meningkatkan Branding

Mempengaruhi Persepsi Konsumen1.

2.

Instagram: @inotekfoundation

Di dunia bisnis online, yang akan dilakukan konsumen untuk mencari
sebuah produk adalah dengan mengetik Kata Kunci Produk yang mereka
cari. Dari sinilah muncul ratusan foto produk, dan sekali lagi konsumen
hanya akan melihat produk melalui FOTO PRODUK! Bukan nama produk,
harga dan deskripsi produk. Hal ini karena manusia adalah makhluk
visual, mereka lebih tertarik pada foto/gambar daripada tulisan/narasi.
Kalau foto produk Anda hanya biasa-biasa saja, maka produk Anda akan
masuk ke ronde ke-2 yaitu tahap Perang Harga!

Pentingnya Foto Produk sebagai Mesin Penjual3.



 Satu-satunya Alat untuk Menumbuhkan Kepercayaan Konsumen 

Tidak seperti penjualan offline, produk yang Anda tawarkan di dunia
digital tidak dapat dirasakan secara inderawi  oleh kebanyakan panca
indera manusia, misalkan dirasakan dengan lidah, dicium baunya, diraba
teksturnya. Maka foto produk yang baik menjadi satu-satunya “senjata”
bagi pebisnis online untuk memuaskan panca indera konsumen berupa
visual untuk mempromosikan produk mereka, terlebih lagi jika bias
disajikan dalam bentuk video produk.

5.

Tidak Hanya Menarik Pelanggan Baru, Foto Produk juga
Mempertahankan Pelanggan Lama

Salah satu teknik mempertahankan pelanggan adalah dengan tetap meng-
update mereka dengan foto-foto produk terbaru. Dengan rajin
mengupload foto produk, konsumen secara berkala menjadi terus ter-
update dengan produk-produk Anda bahkan mungkin dengan sengaja
akan “Searching” produk terbaru di akun Anda. 

4.

Berikut kami sajikan link tutorial basic “Membuat Foto Produk dengan
Menggunakan Kamera HP”:

 
https://youtu.be/g7my8QRd2ak 

 



5 TIPS MELEK DIGITAL
MARKETING SELAMA
PANDEMI COVID-19

Dika Perkasa
MENTOR PEMASARAN DIGITAL

Anda bisa mengumpulkan database pelanggan berupa email dan nomor
WhatsApp, lalu perkuat hubungan dengan pelanggan Anda dengan
menanyakan kabar mereka.

Di era saat ini banyak orang yangidi rumah. Mereka menghabiskan
waktu di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan mencari
informasi di Google. Anda bisa memanfaatkan pemasaran digital melalui
Facebook Ads dan Google Ads.

Cek Database Pelanggan Anda dan Jalin Komunikasi

Mulailah UMKM Go Digital Sekarang Juga1.

2.

Instagram: @dikaperkasa_

Anda bisa menggunakan data email atau WhatsApp untuk mencari orang
yang serupa dengan pelanggan Anda. Fitur Facebook bisa mencarikan
data seperti karakter pelanggan Anda. Selengkapnya, Anda bisa
mengunjungi channel YouTube: Dika Perkasa.

Carilah Orang yang Serupa Dengan Karakter Database
Pelanggan Anda3.

Buat Promosi Kreatif dan Menarik

Gunakan content, video, copywriting yang kreatif untuk menarik
pelanggan baru Anda, sesuai target market produk Anda.

4.



Stop Berita Negatif Tentang Corona

Berita negatif tentang virus corona mempengaruhi diri Anda, menciptakan
rasa takut dan panik. Tetaplah positif dan produktif berfikirlah ke depan.

5.



4 TIPS MENGUBAH SEGMENTASI
PASAR DI WAKTU PANDEMI COVID-19
UNTUK PENGUSAHA F&B

Dwi Karti Handayani, S.P., M.M
MENTOR PEMASARAN

Dengan adanya pandemi COVID-19 ini terutama adalah menjaga
kesehatan, dengan menerapkan physical distancing, selalu menggunakan
masker ketika terpaksa harus keluar rumah serta sering mencuci tangan
dengan sabun dan hand sanitizer. Modal kesehatan inilah baik kita pribadi
maupun keluarga yang akan menjadi kekuatan dan semangat kita
menghadapi situasi yang tidak normal ini .

Menjaga Kesehatan1.

Facebook: Wedangku Den Bagus

Kalo menurut saya kita mengikuti arus saja, maksudnya sebaiknya kita
bertahan dengan usaha yang ada dan tidak membuat inovasi ataupun
varian baru yang notabene akan lebih susah dipasarkan dalam kondisi
demikian. Pengalaman saya memproduksi belasan varian produk, hanya
satu varian yang benar-benar best seller dan itulah yang saya genjot
promosinya untuk mendongkrak penjualan. Kita sudah mengkuti arus, kita
bertahan.

Bertahan Mengikuti Arus2.

Bagi teman-teman yang biasa melalui saluran distribusi dengan display
produk di toko, dengan adanya kebijakan tutup toko khususnya yang
terkait dengan dunia pariwisata, misalnya toko oleh-oleh, maka kita perlu
mengubah segmen pasar dari pelanggan berbasis toko menjadi pelanggan
berbasis perorangan atau reseller.

Mengubah Segmentasi Pasar3.



Cermati kembali daftar nama di phonebook, dan gali potensi serta motivasi
kawan, sodara kita untuk bisa ikut menjualkan produk kita sebagai reseller.
Dengan usaha ini kita tidak perlu keluar rumah, produsen #DiRumahAja,
konsumen #DiRumahAja, kita memberikan peluang kepada rekan kita di
ojek online dan paket untuk dapat membantu distribusi kita. Maksimalkan
semua media sosial yang dimiliki untuk dapat berinteraksi menawarkan
produk kita.
 
Ada satu ceruk pasar yang menjadi terbuka dengan adanya pandemi
COVID-19 ini. Bagi rekan-rekan yang memproduksi minuman kesehatan,
ada pangsa pasar yang terbuka yaitu di perkantoran. Saya sudah
membuktikan sendiri bahwa ada beberapa perusahaan yang mengganti
konsumsi minuman harian beralih ke produk minuman kesehatan atau
jamu. Pergunakan segala koneksi relasi kita untuk dapat menembus pasar
tersebut.

Menjual Produk Utama yang Dibutuhkan Masyarakat

Buat teman-teman yang produknya tidak terkait langsung dengan
peningkatan imun tubuh terkait pandemi COVID-19 ini, adalah menjadi
reseller produk-produk utama seperti sembako bagi teman-teman yang
Work From Home, Study From Home, dengan meminimalisir pergerakan
individu untuk keluar rumah. Misal membuat kedai sayur/buah online,
kedai sembako online. Pengerjaan distribusi tetap harus dilakukan dengan
kehati-hatian sesuai aturan yang berlaku semacam tidak berkumpul,
berjabat tangan, menjaga jarak, memakai masker dsb.

4.



5 TIPS SIMPEL PENGEMBANGAN
USAHA BIDANG JASA PENDIDIKAN

Erta Purnama Sari
MENTOR USAHA BIDANG PENDIDIKAN

Mungkin saat ini promosi secara langsung kepada konsumen harus
tertunda. Tetapi, dengan adanya media sosial promosi tetap bisa kita
jalankan.

Seorang pengusaha harus selalu berpikir maju dalam keadaan apapun.
Meski aktivitas usaha harus tertunda, memikirkan ide-ide kreatif untuk
usaha yang kita lakukan tidak boleh terhenti.

Promosi

Berpikir Maju1.

2.

Instagram: @erta_tharra

Sebagai pengusaha dalam bidang jasa pendidikan. pelayanan harus tetap
aktif secara online. Seperti membantu menjelaskan materi kepada siswa
jika ada tugas dari pihak sekolah yang belum dimengerti oleh mereka.

Pelayanan Online Maksimal3.

Menjaga Silaturahmi

Menjaga silaturahmi terhadap klien akan menambah ketertarikan klien.
4.

Memperbanyak Jaringan

Lewat media sosial pun kita bisa memperbanyak jaringan agar
mendapatkan klien baru untuk menggunakan produk atau jasa kita.

5.



3 TIPS HUMAN RESOURCES
DALAM MENGHADAPI SITUASI
PENURUAN BISNIS MENDADAK

Fajar Dewantara
PRAKTISI HUMAN RESOURCES 

Misal, dalam situasi perusahaan untung maka selain gaji/upah minimum
yang disepakati, hendaknya perusahaan juga menyisihkan sebagian
keuntungan yang layak atau proporsional untuk diberikan kepada
karyawan, dengan demikian karyawan akan lebih mudah menerima
apabila terpaksa harus mengalami tantangan atau ikut menerima resiko
bisnis seperti halnya dirumahkan, potong gaji, dsb.
 
Contoh lain dapat berupa bantuan perusahaan untuk tetap memenuhi
kebutuhan dasar karyawan sambil menunggu situasi kembali pulih,
sementara karyawan tetap setia dan mau bersama-sama menunggu. Boleh
jadi pengorbanan ini akan terasa berat bagi perusahaan, namun nilai lebih
langkah ini adalah kesiapan perusahaan untuk langsung kembali tancap
gas manakala situasi kembali membaik. Sementara kompetitor yang
memPHK karyawan akan perlu waktu untuk merekrut, melatih, dan
beradaptasi dengan karyawan baru.
 

Lakukan komunikasi yang terbuka mengenai keadaan yang dihadapi.
Semakin terbuka semakin mudah kedua belah pihak memulai
pembicaraan mengenai langkah-langkah ke depan yang dapat diambil.

Berbagi Resiko; Berbagi Keuntungan & Berbagi Tantangan

Komunikasi1.

2.

Instagram: @fdewantara



Profesionalisme dalam membuat perjanjian kerja atau aturan yang jelas,
termasuk klausul manakala terjadi situasi seperti ini tentu adalah hal yang
bagus. Namun demikian ada baiknya pertimbangan kemanusiaan juga
tetap dipakai.
 
Bentuk relasi Hitam putih cenderung dapat membawa karyawan hanya
pada titik optimum, namun sentuhan kemanusiaan dan kepemimpinan
akan mampu membawa karyawan menembus titik maksimum yang
bahkan tak pernah dibayangkan.

Kombinasi Professionalisme dan Kemanusiaan3.



5 TIPS TOTALITAS MELAYANI
PELANGGAN DI MASA PANDEMI

Fandi Rahmadsyah Panggabean
MENTOR SERVICE OPERATIONAL

Keterbatasan pelanggan/konsumen dimasa pandemi dalam memilih
produk dan membeli produk menjadi sebuah nilai lebih kita sebagai
penjual/produsen dalam melayani pelanggan dengan maksimal. Jaga
jumlah ketersediaan barang yang kita sediakan agar apa yang dibutuhkan
pelanggan tetap bisa diperoleh pelanggan. Hal ini bisa menunjang
kelanjutan pembelian dari konsumen, bukan tidak mungkin pelanggan/
konsumen bisa menjadi pemasaran gratis kita untuk merekomendasikan
produk kita kepada kerabat/saudara dikarenakan jumlah stok produk kita
yang masih memadai.

Jaga Service Level1.

Instagram: @fandi.kelingg

Poin ini menjadi sangat diperhatikan oleh pelanggan/ calon pelanggan
dalam menentukan pilihan kepada produk kita. Untuk itu kita selalu
pastikan untuk menjaga sterilisasi produk yang kita tawarkan serta
kualitas produk kita akan tetap sama Ketika sudah dilakukan sterilisasi.
Menjaga kebersihan bukan hanya dilakukan pada produk tersebut.
Mulailah dari anggota tim, peralatan, hingga pengantaran.

Menjaga Kebersihan dan Kualitas Produk2.



Masa Pandemi seperti ini kita tau masa dimana keterbatasan pelanggan
untuk berkunjung memilih produk di toko/outlet kita. Dikarenakan
adanya peraturan wajib dipatuhi seperti PSBB atau yang kita kenal istilah
#DiRumahAja, maka dari itu ini kesempatan kita sebagai pelaku usaha
dalam melayani pelanggan melebihi ekspektasinya yaitu memberikan
layanan pengantaran pesanan lokal dengan memastikan pesanan akan
tiba dengan tepat waktu. Pengantaran bisa memanfaatkan layanan online
si ijo atau memanfaatkan pekerja sendiri untuk meminimalisir terjadi PHK
juga kan?

Ketepatan Distribusi/Delivery3.

Berikan Value Lebih

Siapa yang ga suka GRATISAN? Ini adalah hal manusiawi dari hasrat yang
dimiliki manusia. Di sini kita bisa memberikan nilai lebih berupa
tambahan barang yang berguna bagi pelanggan di masa pandemi seperti
ini. Dan jangan lupa ini bisa jadi peluang lho untuk menambah jumlah
order pelanggan. Apa itu jenis barangnya? Ayo coba mulai pikirkan.
 

4.

Jaga Komunikasi dengan Pelanggan

Ini merupakan bagian yang selalu dijaga untuk keberlangsungan bisnis kita.
Manfaatkan pembelian pelanggan untuk mendapatkan data pelanggan agar
bisa berkomunikasi di kemudian hari. Tujuannya sudah pasti memberikan
informasi/penawaran terbaru mengenai produk dan outlet kita. Bisa
berupa email, WhatsApp, Maupun kontak pelanggan. Masih atau sudah
selesainya pandemi, komunikasi harus tetap jalan supaya usaha tetap
hidup dan dapur tetap ngebul.

5.



5 PLATFORM DIGITAL UNTUK
MENINGKATKAN PENJUALAN

Fariz Harisuddin
MENTOR PEMASARAN

Ada juga bisa menggunakan fitur Facebook Marketplace yang dapat di
akses di facebook.com/marketplace. Penayangannya yang berdasarkan
lokasi akan memudahkan produk Anda dijangkau oleh orang-orang
berlokasi di sekitar Anda, tanpa harus berteman di Facebook terlebih
dahulu.

Tempat jual beli paling aman adalah di platform marketplaces yang
menyediakan fitur rekening bersama. Sebelum Anda melanjutkan ke tips
berikutnya, ada baiknya pastikan Anda lebih dulu meng-upload produk
Anda di marketplaces. Biasanya si calon pembeli yang akan langsung minta
untuk pembeliannya lewat marketplaces. Selain itu juga pembuatan
akunnya sangat mudah dan gratis.

Facebook Marketplace

Marketplace1.

2.

Instagram: @farizharisuddin

Gunakan Google My Business agar mempermudah usaha Anda dideteksi
oleh Google. Semudah mengakses google.com/business, Anda bisa
mendaftarkan lokasi dan kontak usaha Anda secara gratis. Agar lebih
efektif, Anda juga bisa meminta orang-orang terdekat dan pembeli Anda
memberikan rating dan review positif. Dengan begitu, usaha Anda akan
lebih sering tampil menjadi rekomendasi. 

Google My Business3.



Website

Website adalah ibarat rumah bagi bisnis. Memiliki website bisnis juga
menunjukan kredibilitas usaha Anda. Hanya dengan beli domain dan
hosting ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat website Anda tayang
jika Anda bisa design web sendiri. Namuan jika Anda tidak bisa mendesign
sendiri, Anda bisa menggunakan jasa web design dengan biaya bervariasi.
Sesuai dengan fitur yang Anda inginkan.
 
Selain itu juga, dari website sendiri, Anda akan mendapatkan database
pengunjung yang bisa Anda jadi evaluasi dan retargeting iklan selanjutnya.
 

5.

Facebook dan Instagram Ads

Untuk membuat iklan di Facebook/Instagram, yang perlu Anda lakukan
adalah: Membuat Pages di Facebook. Buatlah 1 post, bisa berupa gambar +
text, atau video + text. Kemudian Upload. Setelah berhasil diupload, klik
“Boost Post”. 
 
Namun jika Anda hanya ingin menjalankan iklan di Instagram, pastikan
akun Anda sudah menjadi akun bisnis, kemudian cukup upload post di
Instagram kemudian klik "Boost Post" dan ikuti langkah seperti pada
Facebook Ads.

4.

Selengkapnya di:
 

farizharisuddin.com



5 KUNCI YANG HARUS
DISIAPKAN UMKM UNTUK
MENGHADAPI COVID-19

Fuad Chandra Agustiono
MENTOR PEMASARAN

Siapkan 20 daftar produk yang bisa Anda ciptakan dengan peralatan
yang Anda miliki sekarang.

Produk1.

Facebook: Fuad Chandra Agustiono

Siapkan 20 daftar produk yang bisa Anda ciptakan dengan bahan baku yang
Anda miliki sekarang.

Bahan Baku2.

Siapkan 20 daftar usaha yang bisa Anda jalankan dengan tempat yang Anda
miliki sekarang.

Tempat3.

Produksi

Siapkan 20 daftar mitra usaha yang bisa Anda ajak untuk berkolaborasi di
bidang produksi.

4.

Pemasaran

Siapkan 20 daftar mitra usaha yang bisa Anda ajak untuk berkolaborasi di
bidang pemasaran.

5.



5 TIPS AGAR USAHA TETAP
BERJALAN DENGAN CARA
YANG BERBEDA

Glory Sunarto
MENTOR MANAJEMEN PROYEK DAN PENGEMBANGAN TIM

Gunakan online platform untuk meletakkan semua dokumen yang
diperlukan. Misalnya di Google Drive. Ini untuk memudahkan proses review
atau pemeriksaan.
Persetujuan bisa dilakukan melalui email. Siapkan tanda tangan elektronik,
dan jika perlu, berikan autorisasi bagi anggota tim yang secara
administratif akan melakukan proses “perjalanan” dokumen, agar tidak
terlalu banyak email yang hilir mudik.
Tetap harus pakai kertas, tapi tidak ada yang merapikan? Foto setiap
dokumen (kertas) beri tanggal dan judul yang sesuai lalu simpan pada
folder di komputer atau di handphone jika memorinya cukup banyak
tersedia.

Tergantung pada jenis usaha yang dilakukan, operating process pasti memiliki
alurnya masing-masing. Tetapi, di saat pandemi, yang sebagian besar usaha
mungkin harus merumahkan anggota timnya, alur usaha juga harus
disesuaikan dan dibuat lebih ringkas, walaupun harus tetap transparan dan
bertanggung jawab.

 

Sederhanakan Proses1.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/glorysunarto/

Jika dalam kondisi normal, selalu bisa mencapai output 100% atau bahkan
lebih, turunkan target menjadi lebih realistis. Caranya?

Buat Target dengan Output yang Realistis2.



Komunikasi dengan Tim!

Ketiga hal di atas tidak akan berjalan tanpa seluruh tim mengetahui apa
yang sedang terjadi. Jadi, komunikasikan semua perubahan yang terjadi
kepada tim. Perubahan strategi, SOP, output, anggaran, maupun hal
lainnya harus dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh anggota tim
secara terbuka. 
Agar tidak ada informasi yang bias, lakukan pertemuan dengan tim
setidaknya sekali seminggu (bisa melalui video call) untuk memastikan
rencana kerja dapat dilakukan dan cukup realistis.

4.

Secara internal, selalu buat, review dan update rencana kerja untuk satu
minggu ke depan. Ini terasa agak repot untuk beberapa jenis usaha. Tetapi,
di tengah situasi yang tidak menentu, hal ini menjadi penting agar kita bisa
beradaptasi secara cepat. Apakah itu mengubah target, menyesuaikan
anggaran atau menggunakan sumber daya yang lain.

Update Rencana Mingguan3.

Buat mini survey kepada konsumen, bisa menggunakan media sosial,
WhatsApp, atau telepon survei. Hal ini akan memberi gambaran tentang apa
yang sedang terjadi dengan para pelanggan di luar sana, apa yang mereka
inginkan, dan bagaimana “perasaan” mereka. 
Hasil survei setidaknya dapat memperlihatkan trend saat ini. Maka,
sesuaikan target usaha, misalnya 20%-25% selama tiga bulan ke depan.

Fokus pada Hal yang Bisa Kita Kontrol 

Sematang apapun rencana yang kita buat, akan ada faktor eksternal yang
mungkin menghambat rencana tersebut. Jadi, selalu siap untuk kreatif,
cari alternatif, beradaptasi dan fleksibel untuk melakukan penyesuaian.
Fokus pada kekuatan kita, apa yang saat ini kita miliki dan bisa kita
lakukan. Optimalkan apa yang kita tahu bisa berjalan baik secara internal,
jangan fokus untuk mengubah sesuatu (masalah) yang datang dari luar.

5.



5 KARAKTER YANG PERLU
DIMILIKI PEMIMPIN SEJATI

Glory Sunarto
MENTOR MANAJEMEN PROYEK DAN PENGEMBANGAN TIM

Rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Klise? Mungkin. Tetapi ini
sungguh penting. Di saat situasi sulit, setiap anggota tim tentunya memiliki
masalah dan kesulitannya masing-masing. Sebagai pemimpin, tinggalkan
status Anda sebagai atasan atau manajer, berikan waktu untuk bersama
mereka sebagai manusia. Berikan perhatian dan bantu jika bisa, dan berikan
waktu bagi anggota tim untuk menyelesaikan apapun masalah yang
dihadapinya.

Compassion1.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/glorysunarto/

Selalu bersikap tulus dan tanpa agenda tersembunyi dalam
mengkomunikasikan setiap hal kepada anggota tim. Seringkali pemimpin
merasa gengsi untuk terlihat “halus/lemah” karena takut disalahartikan
sebagai tidak berwibawa. Padahal, tidak ada hubungannya. Ketulusan dalam
setiap ucapan dan tindakan merupakan hasil dari pemikiran yang jernih. Jika
hal ini menjadi kebiasaan, maka rasa hormat dan penghargaan dari tim akan
tumbuh dengan sendirinya dan Anda akan secara otomatis memiliki wibawa.
Pemimpin yang tulus dan jujur dengan perasaannya dan
kelemahannya/kerentanannya sendiri sesungguhnya adalah pemimpin yang
kuat. Karena berbagi kerentanan merupakan hal yang sesungguhnya
menakutkan. Tetapi dengan menunjukkan kerentanan Anda, sebagai
pemimpin Anda akan dihargai sebagai seseorang yang tulus.

Sincerity2.



Integrity

Integritas adalah hal yang terpenting. Tidak perlu dengan selalu
menunjukkan karakter yang keras atau tegas, integritas tetap dapat dan
harus diterapkan dalam setiap hal dalam kehidupan Anda. Bahkan hal yang
terkecil yang Anda lakukan, yang bahkan orang lain tidak ada yang tahu.
Integritas tidak akan bertolak belakang dengan ketulusan dan kasih sayang.
Justru, pemimpin yang berintegritas akan melakukan segala cara untuk
selalu jujur dan tulus melakukan hal yang benar untuk melindungi orang-
orang yang mereka sayangi, termasuk anggota timnya.

4.

Hadir sepenuhnya bagi tim Anda. Saat diperlukan, Anda harus memastikan
memberikan seluruh energi untuk berada di momen tersebut, pada saat itu.
Jika secara fisik Anda hadir namun secara pikiran Anda berada di tempat
lain, hal itu dapat mengurangi kepercayaan tim bahwa Anda dapat
diandalkan. Selain itu, konsistensi dalam menghadirkan pribadi Anda yang
sesungguhnya di dalam tim, bagaimana Anda ingin dilihat oleh tim Anda
adalah bagian dari usaha yang harus Anda lakukan untuk selalu hadir dengan
seutuhnya. Bukan sekedar citra diri yang semu.

Presence3.

Purposefulness

Pemimpin sejati selalu memiliki tujuan dalam hidupnya. Bisa berupa tujuan
pribadi, maupun tujuan yang bersifat profesional. Jika Anda belum
menemukannya, mulailah temukan tujuan Anda. Hal ini penting karena
sesungguhnya seorang pemimpin hadir untuk mengarahkan, membimbing,
membangun, atau mendampingi orang-orang yang ada di sekitarnya kepada
suatu tujuan baik secara berkala, individual, kelompok, maupun secara
organisasi. Sehingga, menjadi penting dan logis jika seorang pemimpin
harus sudah mengenal dirinya dan tujuan hidupnya. 

5.



5 TIPS ‘PIKNIK KEUANGAN’
UNTUK UMKM

Hari Soul Putra
MENTOR & MOTIVATOR KEUANGAN

Aset lancar adalah aset yang langsung bisa kita gunakan. Inti dari aset
lancar ketika panik Keuangan adalah ketersediaan dana darurat
(emergency fund). Misalnya punya Uang di rekening tabungan, begitu kita
ambil di ATM langsung bisa kita belanjakan. Dana darurat disini bisa
diletakkan dalam bentuk: Tabungan yang ada ATMnya, Deposito, Emas
Logam Mulia, atau Kemandirian Pangan di rumah seperti Punya kolam
Lele, Bertanam Hidroponik, Ubi kayu dan lain-lain. Hal inilah yang bisa
membuat kita Survive dalam kondisi ketidakjelasan seperti saat ini.

Cek Aset Lancar1.

Instagram: @harisoulputra

Untuk inilah saatnya kita kembali mengevaluasi, sudah benarkah cara kita
berutang? Idealnya kita tidak punya utang, tetapi jikapun harus berutang
karena memang untuk kebutuhan mendesak atau utang kita kategorinya
utang baik (good debt). Good debt adalah utang yang bisa membiayai
dirinya sendiri. Bisa memudahkan pekerjaannya dan tentunya menjadi
sarana meningkatkan keprofesionalannya di mata konsumen, ujungnya
penghasilan mereka akan tambah banyak. Sehingga, jika pun harus tetap
membayar cicilan, utangnya tersebut tetap bisa membiayai dirinya
sendiri.

Cek Cicilan Utang2.



Kolaborasi Keahlian

Ketika profesi yang menghasilkan uang buat keluarga kita tidak bisa
digunakan lagi karena harus #DiRumahAja, saatnya kita bertransformasi
menjadi makhluk digital. Jika dahulu kita hanya mengandalkan hanya
satu income, saat ini kita bermuhasabah untuk mendapatkan penghasilan
dari mana saja alias multi stream of income. Artinya kita harus kembali
mengecek sumber-sumber penghasilan kita apa saja dan menghitung
ulang, mana yang bisa dikerjakan secara online. Carilah mentor atau
coach yang mau mengajarkan kita untuk sukses di era digital ini.

5.

Gotong Royong dalam Bela dan Beli Produk Saudara Terdekat

Bangsa kita adalah bangsa ramah yang cepat sekali berempati ketika
saudaranya mendapat musibah. Maka, ketika mendapat musibah
bersama-sama pun, tetap tolong menolong dalam kebaikan. Jika hari ini
ada tetangga kita yang lagi berjualan, maka prioritaskanlah untuk
membeli dari tetangga terdekat tersebut. Karena merekalah yang akan
membantu kita, ketika kita mengalami kesulitan.

4.

Selengkapnya di:
 

harisoulputra.com

Kita bisa mulai dari menghitung bujet rumah tangga yang sebenarnya.
Tidak ada salahnya kita coba dengan mulai membongkar lemari pakaian
kita, jika memang sudah kepenuhan, berikan pada yang membutuhkan.
Dari segi kesehatan, hidup semurah mungkin berarti kembali ke alam
(back to nature), misalnya memakan buah-buahan, sayur-sayuran segar,
vitamin, jamu organik, obat-obatan alami dan lainnya. Hidup semurah
mungkin akan membuat kita menjadi happy, karena berkurangnya
keinginan yang macam-macam.

Hidup Semurah Mungkin3.



5 CARA JITU UMKM
PEMULA GO DIGITAL

Harianto Albarr
MENTOR PEMASARAN DAN MANAJEMEN

Segera lakukan inventaris kekuatan usaha anda, terutama uang cash. Ini
penting untuk mengukur kekuatan bertahan hidup usaha seandainya
kemungkinan terburuk terjadi.

Inventaris Kekuatan Usaha1.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/harianto-albarr-a5946455/

Alokasikan 10% dari uang cash yang ada untuk membangun channel usaha
di sosial media. Lakukan penjualan mulai dengan memanfaatkan
WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, bahkan platform E-Commerce.

Membangun Channel Usaha di Media Sosial2.

Arahkan tim Anda untuk memaksimalkan penjualan di media
sosial  dengan melakukan riset kecil-kecilan mengenai channel media
sosial yang paling tepat dengan tujuan dan target pasar Anda.

Implementasi Pemasaran di Media Sosial3.

Optimasi dengan beriklan di Media Sosial

Alokasikan dana Anda minimal 10% untuk iklan dan optimasi sosial
media. Bangun tim dan budaya baru perusahaan bahwa "ruang kerja" dan
"kantor" Anda sekarang berpindah ke media sosial.

4.



Perkuat Hubungan dengan Tim

Yang paling penting adalah menjaga dan memperkuat hubungan dengan
anggota tim. Saling mendukung untuk disiplin, mematuhi himbauan
pihak berwenang. Serta, jangan segan untuk memberi penghargaan
kepada anggota tim yang berprestasi, dan konsekuensi bagi yang tidak
patuh.

5.



5 TIPS BERKOMUNIKASI DENGAN
PELANGGAN SELAMA MASA
PANDEMI COVID-19

Harianto Albarr
MENTOR PEMASARAN DAN MANAJEMEN

Sekecil apapun kepedulian Anda kepada pelanggan, akan terasa sangat
istimewa di tengah pandemi ini. Kepedulian Anda tak harus berupa
bantuan, sekedar menyapa saja sudah sangat luar biasa. Mulai lagi
menanyakan kabar keluarga dan lingkungannya dan tutup dengan
harapan masa krisis ini akan segera berakhir.

Tunjukkan bahwa Anda peduli1.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/harianto-albarr-a5946455/

Berkomunikasi dengan pelanggan sejatinya adalah untuk menyentuh
emosional pelanggan. Berilah mereka informasi yang positif dan
terverifikasi seperti pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa tawarkan
produk Anda yang boleh jadi memberi solusi pada kehidupan mereka di
tengah pandemi ini.

Proaktif Memberikan Informasi2.

Di tengah pandemi COVID-19, daya beli sangat menurun dan pelanggan
cenderung wait and see. Belum ada prediksi kapan akan segera berakhir,
jadi tawarkan kemudahan bertransaksi. Baik berupa cara bayar atau
kemudahan mendaptkan produk, harga spesial atau bentuk kemudahan
lainnya.

Tawarkan Bantuan Kemudahan3.



Buat Metode Transaksi yang Sederhana dan Aman

Dengan #DirumahAja, pelanggan kita tentunya juga banyak
menghabiskan waktu di rumah. Jika selama ini membeli barang Anda
harus dengan datang ke toko. Mulai sekarang Anda sampaikan bahwa
produk Anda sudah bisa didapat dengan transaksi di sosial media anda,
web atau e-commerce serta COD.

5.

Berikan Motivasi Terbaik

Anda harus memposisikan diri sebagai motivator yang menginspirasi.
Saat komunikasi dengan pelanggan, ajak mereka bergairah bersama
untuk tetap sabar dan kuat melewati masa-masa krisis ini. Yakinkan
bahwa pandemi segera berakhir, pemerintah bersama seluruh
masyarakat dunia bahu-membahu mencari solusi.

4.



5 TIPS UMKM MENGHADAPI
KRISIS PANDEMI COVID-19

Henny Pratiwi
MENTOR SOCIOPRENEURSHIP & SEKTOR OWNER INNOVATION BRAND

Tingkatkan skill di bidang marketing online seperti: copywriting, ads-on,
direct service.

Tingkatkan Kemampuan Digital Marketing1.

Instagram: @hpratiwijunoes

Memanfaatkan aplikasi yang menyediakan marketplace untuk penjualan
produk/jasa secara online dan pelayanan pengiriman.

Memanfaatkan Teknologi2.

Gunakan aplikasi create & edit digital untuk memberi background tema
dan gambar susuai produk/jasa pada toko online (gunakan tema
blog/website yang mencerminkan penjualanan produk/pelayanan jasa).

Gunakan Aplikasi Create & Edit3.

Agenda Sosial

Sebagian keuntungan penjualan atau pelayanan disisihkan untuk zakat,
sponsorship dan agenda kemanusiaan.

4.

Produktif Menawarkan Produk

Tetap produktif menawarkan produk/jasa ke target konsumen dan
pelanggan.

5.



5 TIPS DIGITAL STRATEGY
SETELAH ERA COVID-19

Husin Wijaya
COACH DIGITAL MARKETING

Paling tidak hari ini Marketplace seperti Tokopedia, BukaLapak dan
Shopee akan menjadi tujuan orang belanja. Jadi, menjadikan Marketplace
sebagai tempat jualan pertama merupakan langkah strategis. Pelajari cara
kerja Marketplace dan berjualan disana. 

Pemasaran akan Memadukan Offline dan Online. Istilah Omni Marketing
akan Menjadi Makin Dikenal Orang1.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/husin-wijaya-0764708/

Iklan adalah cara tercepat agar toko online kita mendapatkan traffic. Hari
ini hampir di pastikan sangat sulit jika tidak beriklan. Iklan yang terukur
akan memberikan hasil. Pelajari cara beriklan yang baik di Google Think
dan Facebook Blueprint.

Beriklan dengan Bijaksana2.

Perkenalkan konsep dan produk anda melalui diri anda. Konsep Personal
Branding adalah memperkenalkan diri anda menjadi seorang yang ahli di
bidang tertentu merupakan asset masa depan. Hal ini merupakan bentuk
kepercayaan. Jadi, jadilah merk yang dikenal orang. 

Investasikan Budget ke Personal Branding3.



Belajar Cara Memanfaatkan Youtube dan IG Live

Video merupakan sarana penting hari ini. Netflix dan Youtube naik
ratusan persen pemirsa di seluruh dunia bahkan Indonesia. Jadi mengisi
Channel Youtube dan IG Live merupakan cara termurah untuk melakukan
brand awareness.

5.

Main Content Marketing

Webinar sejak PSBB melonjak ratusan persen, Seminar Online, Training
Online, dan Artikel makin banyak bertebaran…ini bukti bahwa Content
Marketing sudah di jalankan. Mulailah untuk belajar membuat konten.
Mulailah dari Canva.com dan ikutilah banyak seminar dan webinar
tentang Content Marketing.

4.



5 CARA TINGKATKAN
PENJUALAN MELALUI
MEDIA SOSIAL

Inad Nadiyah
MENTOR DIGITAL MARKETING

Luangkan waktu untuk cari tahu apa yang disukai dan tidak disukai para
audiens atau followers di media sosial.

Riset Pasar1.

Instagram: @namainajapage

Edukasi audiens dengan konten yang related (terkait) dengan produk kita.
Selain hard selling kita juga bisa melakukan soft selling lewat konten yang
mengedukasi.

Konten Yang Berkualitas2.

Promosikan produk kita secara berkala, agar tidak dilupakan oleh audiens
dan konsumen. Buatlah rencana dan jadwal untuk update konten dan
produk secara konsisten di akun media sosial bisnis kita.

Konsisten3.

Berikan Penawaran Khusus

Cari waktu yang tepat untuk memberikan diskon pada produk kita.
Dengan harga khusus kita bisa meningkatkan engagement di media sosial
dan brand awareness.

4.



Bantuan Teman-Teman

Untuk memperluas jangkauan promosi, kita bisa meminta bantuan
teman-teman yang kita kenal untuk memposting produk kita di akun
media sosial miliknya. Jika kita memiliki budget lebih mungkin kita bisa
menggunakan jasa influencer yang sekarang mudah dicari di beberapa
platform penyedia jasa influencer.

5.



6 PRINSIP HIGIENITAS & SANITASI
PADA PENGOLAHAN MAKANAN

Ivi Anggraeni
MENTOR MANAJEMEN BISNIS

Pentingnya memilih bahan baku merupakan titik awal proses pengolahan
makanan. Bahan baku makanan yang masih segar tentu akan
menghasilkan makanan jadi yang baik. Selain itu, perlindungan terhadap
bahan baku dari bahaya-bahaya bahan kimia atau pertumbuhan
mikroorganisme patogen dan pembentukan toksin selama transportasi
dan penyimpanan bahan baku harus diperhatikan.

Pemilihan Bahan Baku Makanan yang Segar dan Higienis1.

Instagram: @inotekfoundation

Kerusakan bahan makanan dapat terjadi karena tercemar bakteri, karena
alam dan perlakuan manusia. Untuk mencegah terjadinya kerusakan dapat
dikendalikan dengan pencegahan pencemaran bakteri. Salah satunya
dengan cara penyimpanan yang tepat. Penyimpanan makanan yang sesuai
dengan suhunya terbagi menjadi 4 (empat) cara yaitu: 
 
• Penyimpanan sejuk (cooling), 
• Penyimpanan dingin (chilling), 
• Penyimpanan dingin sekali (freezing), 
• Penyimpanan beku (frozen).
 

Penyimpanan Bahan Makanan yang Tepat 2.



Pengolahan makanan adalah proses perubahan bentuk dari bahan
mentah menjadi makanan yang siap saji. Pengolahan makanan yang baik
adalah yang mengikuti kaidah dan prinsip-prinsip hygiene sanitasi
seperti:
 
1. Dapur yang memenuhi persyaratan berdasarkan Kemenkes No.
942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi
Makanan Jajanan
2. Peralatan masak harus mudah dibersihkan, tidak boleh mempunyai
sudut/ berlekuk, tidak boleh digunakan untuk keperluan lain selain
memasak.
3. Wadah penyimpanan makanan harus dalam keadaan bersih.
4. Penggunaan APD seperti Apron, Penutup Rambut, Sarung Tangan,
Masker, dll.

Pengolahan Makanan dengan Empat Prinsip3.

Pengangkutan Makanan yang Sehat

Pengangkutan makanan yang sehat akan sangat berperan dalam
mencegah terjadinya pencemaran makanan. Pencemaran pada
makanan masak lebih tinggi risikonya daripada pencemaran bahan
makanan pada saat pengangkutan makanan.

4.

Penyimpanan Makanan dengan Wadah yang Tepat Sesuai dengan
Karakteristik Makanan

Kontaminasi dapat terjadi sewaktu proses pengolahan makanan maupun
melalui wadah dan atau penjamah makanan yang membiarkan makanan
pada suhu ruangan. Beberapa karakteristik lingkungan yang sesuai
dengan pertumbuhan bakteri antara lain:
 
• Makanan banyak protein 
• Banyak air (moisture), 
• pH normal (6,8 – 7,5), 
• Suhu optimum (100 – 600 C). 

5.



Penyajian Makanan Terpisah dan Tertutup

Prinsip penyajian makanan adalah wadah untuk setiap jenis makanan
harus ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan tertutup.
Tujuannya agar makanan tidak terkontaminasi silang.

6.



5 HAL DASAR MANAJEMEN
USAHA SELAMA COVID-19

Janner Pasaribu
MENTOR MANAJEMEN DAN FINANSIAL

Promosi dan Penjualan: Gunakan media sosial atau marketplace yang
tersedia. Jika masih ada budget untuk iklan, maka gunakan untuk beriklan
di media sosial.
 
Produk:  Pastikan kualitas produk tetap terjaga. Misalnya menggunakan
kemasan yang eye-catching, dan logo atau brand yang menggambarkan
produk anda.
 
Pengiriman on-time: Pastikan proses produksi, inventory, hingga
pengirimannya tepat waktu.
 
Harga: Ambil keputusan yang tepat jika harus menyamakan harga dengan
kompetitor tanpa mengurangi kualitas produk.
 
Pelayanan: Utamakan pelayanan excellent kepada pelanggan.

Atur Ulang Strategi Bisnis1.

Instagram: @pasariboejanner

Hitung ulang budget bisnis Anda secara detil selama setahun kedepan.
Lakukan penghematan terhadap biaya-biaya operasional yang masih bisa
dikurangi. Lakukan pengelolaan keuangan secara ketat. Catat keuangan
secara baik dan benar agar mudah mengontrolnya. Pastikan keuangan
usaha dan pribadi terpisah.

Atur Budget Bisnis Anda2.



Perkuat tim berdasarkan strategi bisnis yang sudah diperbarui. Jika
diperlukan untuk mengubah tim atau struktur organisasi karena efek
perubahan strategi bisnis, maka segera sesuaikan tim menjadi lebih
efektif dan efisien.

Perkuat Tim3.

Riset dan Analisa Kondisi

Lakukan riset dan analisa secara berkesinambungan terhadap kondisi
pasar, ekonomi, dan bisnis saat ini yang begitu cepat mengalami
perubahan. Segera lakukan perubahan jika diperlukan. Jika cara lama
yang selama ini dipakai sudah tidak relevan, maka segera perbarui,
namun dengan analisa yang cermat dan detil.

4.

Memperbaiki Mental

Yang sangat penting untuk dimiliki oleh wirausaha dalam menghadapi
kondisi buruk saat ini adalah memiliki mental seorang pemenang. Apapun
strategi yang Anda gunakan tidak akan berguna jika Anda tidak memiliki
mental pemenang.

5.



5 IDE BISNIS ONLINE
#DIRUMAHAJA DENGAN MODAL
TERJANGKAU

Jordy Wong Sidharta
MENTOR BISNIS ONLINE

Ghost Kitchen merupakan usaha kuliner rumahan yang bisa dimulai dari
dapur rumah sendiri. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk
sewa tempat dan gaji banyak karyawan. Orderannya sendiri bisa
didapatkan dengan bantuan ojek online atau media sosial seperti Facebook
& Instagram. Nah, mumpung sekarang lagi banyak yang cari frozen food,
manfaatkan yuk peluang ini.

Ghost Kitchen1.

Instagram: @jordywong.sidharta

Pandemi Corona menyebabkan pengusaha terpaksa harus beralih ke
dunia online. Masalahnya, masih banyak orang yang belum memiliki
keterampilan yang matang untuk terjun kesini, misalnya tidak bisa desain
flyer promosi, video iklan, konten website, foto produk yang menarik dll.
Jika Anda merasa memiliki keterampilan di atas, jasa Anda sangat
dibutuhkan saat ini.

Jual Jasa Pendukung Bisnis Online2.

Saat ini pasti sudah mulai banyak orang yang merasa bosan dan kurang
produktif saat di rumah aja. Jika Anda memiliki keterampilan seperti
memasak, membuat kue, komunikasi publik, internet marketing,
programming, musik, fotografi, dll. rancanglah pelatihan online dengan
harga yang terjangkau. Anda bisa membuat kontennya dalam bentuk
video atau Ebook. Ide bisnis yang 1 ini memungkinkan Anda untuk kerja
hanya 1 kali, namun produknya bisa dijual berkali-kali. Ditambah lagi
bisnis ini MODALNYA NOL alias modal kuota aja.

Pelatihan Secara Online3.



Event Organizer Pelatihan Online

Buat Anda yang suka dengan dunia pelatihan namun merasa belum siap
untuk membuat modul sendiri, Anda bisa memulainya dulu dengan
menjadi pemasar pelatihan online teman anda yang memiliki konten
menarik. Anda bisa melakukan pembagian hasil misal 60% (Pengajar) &
40% (Anda). Lumayan kan? Anggap saja belajar gratis, bisa dapet duit pula.

4.

Dropship dari Marketplace

Dropship merupakan proses jual beli dimana barang langsung dikirim dari
produsen ke alamat konsumen atas nama anda sebagai penjual. Anda
tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk stok barang & tidak perlu
takut barang tidak terjual. Salah satu cara untuk mencari supplier yakni
lewat marketplace. Meski biasanya profit dari dropship cukup kecil,
namun resikonya pun sangat kecil.

5.



5 SET DIGITALISASI BISNIS
YANG HARUS ANDA TAHU

Justby Haqi
DIGITAL CREATIVE & ICT CONSULTANT

Mindset adalah set di mana Anda harus memiliki pola pikir terbuka,
menerima sekaligus memahami paradigma perubahan yang sudah sedang
dan akan terjadi. Terutama dampak perubahan sosial ekonomi dan bisnis
adanya perkembangan teknologi digital sehingga Anda bisa memetakan
ulang SWOT bisnis yang sudah sedang dan akan Anda lakukan. 

Mindset1.

Instagram: @justbyhaqi

Toolset dalah set di mana Anda harus tahu tools atau perlengkapan apa
saja yang diperlukan dalam implementasi atau penerapan digitalisasi
bisnis baik perlengkapan berupa hardware (perangkat keras) maupun
perlengkapan berupa software (perangkat lunak) untuk bisa Anda
inventarisis sebagai tangible maupun intangible aset bisnis Anda.

Toolset2.

Skillset adalah set di mana Anda harus mampu mengenal, mengerti, dan
menguasai optimalisasi aset tools digitalisasi bisnis yang sudah Anda
miliki, baik dari sisi fitur, fungsi maupun pemakaiannya untuk mendukung
proses bisnis yang Anda lakukan sehingga mampu berakselerasi dengan
baik dalam persaingan bisnis di era digital saat ini.

Skillset3.



Actionset

Actionset adalah set di mana Anda harus memahami berbagai langkah
strategis, taktis, maupun teknis pola manajemen digitalisasi bisnis yang
ideal sesuai dengan produk dan model bisnis milik Anda baik untuk bisnis
itu sendiri, untuk mitra maupun investor, untuk inetrnal tim manajemen,
hingga untuk konsumen pembeli maupun pelanggan Anda.

4.

Teamset

Anda tidak bisa selamanya single fighter atau bekerja sendirian maka dari
itu Anda harus tahu di mana saatnya mulai membangun tim secara
bertahap, bertumbuh, dan berkembang sehingga implementasi digitalisasi
bisnis Anda bisa dikelola secara sehat serta optimal dengan pola delegasi
yang tepat bagi tim. 

5.



5 DIGITAL POSITIONING
STRATEGIS UNTUK BISNIS
ANDA

Justby Haqi
DIGITAL CREATIVE & ICT CONSULTANT

Jika Anda baru memulai berbisnis, belum memiliki brand sendiri, dan tidak
melalukan produksi secara mandiri, namun melakukan metode
dropshipping atau reseller serta termasuk pemula dalam digitalisasi bisnis,
terutama untuk tahapan digitalisasi manajemen marketing, maka Anda
berada dalam tahapan survival di mana Anda tidak perlu menguasai
seluruh skillset yang akan digunakan, cukup sosial media sebagai toolset
utama untuk memulai jualan online Anda.

Survival1.

Instagram: @justbyhaqi

Tahapan ini cocok bagi Anda yang baru memiliki brand sendiri di mana
Anda punya goals utama yaitu memperkenalkan brand Anda hingga para
customer merasa tertarik dan berminat untuk melakukan pembelian dan
membayar produk Anda. Sehingga yang Anda butuhkan adalah skillset
dalam penguasaan serta kepemilikan toolset media sosial dan website
profesional sebagai langkah awal repositioning branding bisnis atau
produk Anda kepada calon konsumen atau user di jagad maya.   

Sales2.



Team

Anda kebanjiran order atau kekurangan order pun Anda perlu tetap
membangun tim dimana tim ini akan membantu Anda dalam mengelola
berbagai digital channel marketing distribution revenue yang sudah Anda
miliki sehingga Anda tidak perlu kualahan mengerjakan segalanya
sendirian namun sudah terkoordinasi, terukur potensi target ekspansi
profitnya, sekaligus menjaga konsumen lama dan akuisisi konsumen baru
untuk menjadi pelanggan setia Anda.

4.

System

Ketika semakin banyak konsumen, produk, dan tim yang harus dikelola,
maka Anda perlu membangun tata kelola manajemen yang tersistem
dengan baik. Tidak cukup dengan SOP konvensional melainkan dengan
mengimplementasikan manajemen digitalisasi bisnis sehingga proses
bisnis dan tata kelola manajemen bisnis Anda akan berjalan secara
sistematis, otomatis dan terkontrol dengan baik.

5.

Pada tahapan profit, bisnis atau produk Anda sudah semakin dikenal dan
diminati namun anda ingin meningkatkan sales sehingga mendapatkan
profit yang lebih besar, maka Anda perlu melakukan ekspansi dengan
menambah digital channel marketing dsitribution revenue Anda melalui
berbagai toolset aplikasi chatting, media sosial, website pribadi, maupun
berbagai marketplace yang bisa Anda manfaatkan untuk mempercepat
akselerasi profit bisnis Anda.

Profit3.



5 TIPS “TERTIB BERAKUNTANSI”
UNTUK UMKM

Muslim Hasan Birga
MENTOR AKUNTANSI & KEUANGAN

Tertib dokumen merupakan komponen paling fundamental bagi siapa pun
yang bertanggungjawab untuk keberlangsungan sebuah entitas, baik itu
entitas bisnis maupun sosial.  UMKM sebagai bagian dari entitas bisnis
harus memastikan tertib dokumen legalitas, tertib dokumen keuangan
dan tertib dokumen lainnya sebagian bagian dari rutinitas operasional.
Tertib dokumen juga merupakan modal penting untuk bisa menyajikan
laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini akan terasa sangat berguna
bagi UMKM bila suatu waktu nanti ingin berekspansi bahkan untuk
“UMKM NAIK KELAS”. Dokumen harus disimpan dengan rapi, aman dan
difiling  sedemikian rupa sehingga akan mudah diambil sewaktu-waktu
diperlukan. Untuk lebih lanjut silahkan baca Undang- Undang Nomor 8
Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Tertib Dokumen1.

Instagram: @muslimhasanbirga

Setelah memiliki dokumen yang lengkap, berikutnya adalah tertib
pencatatan BUKU HARIAN, baik itu BUKU HARIAN KAS KECIL, BUKU
HARIAN BANK maupun BUKU HARIAN NON KAS. Saldo KAS dan BANK
yang ada dipencatatan harus dipastikan selalu sama keadaanya dengan
ketersediaan kas di brangkas (cash box)  dan saldo di BANK. Pencatatan
buku harian yang displin, rapi dan lengkap akan memudahkan langkah
berikutnya dalam penyusunan LAPORAN KEUANGAN, yaitu
PENJURNALAN. 

Tertib Pencatatan Buku Harian2.



Penjurnalan adalah tahap yang menentukan untuk menghasilkan sebuah
laporan keuangan yang handal. Untuk UMKM yang baru memulai usaha,
proses penjurnalan ini bisa dilakukan dengan manual atau lebih bagus
lagi bisa menggunakan Microsoft Excel. Sedapat mungkin penjurnalan ini
juga dilakukan secara harian sehingga pos-pos laporan keuangan bisa
dimonitor setiap saat dan bisa segera diperbaiki bila ada kesalahan
jurnal. Bila UMKM yang skala usahanya memungkinkan, staf yang
mengelola pencatatan harian dan penjurnalan harus orang yang
berbeda. Ini bagian dari check and balance serta membangun
pengendalian internal yang memadai. Pos-pos laporan keuangan hasil
penjurnalan harus direkonsiliasi setiap bulannya sehingga angka-angka 
 yang tersajikan dalam laporan keuangan benar-benar mengambarkan
keadaan yang sebenarnya di lapangan. Untuk UMKM yang jumlah dan
sifat transaksinya sudah sangat komplek, penjurnalan sangat dianjurkan
diproses dengan menggunakan software akuntansi. Apalagi sekarang
banyak ragam software tersedia untuk UMKM dari berbagai provider,
baik yang offline maupun yang sudah online bahkan terintegrasi dengan
android.   

Tertib Penjurnalan3.

Dalam setiap pencatatan harian penerimaan dan pengeluaran baik itu kas
maupun non kas, harus dipastikan berbasis dokumen pendukung yang
memadai, seperti lembaran otorisasi (voucher), internal memo, bon,
kwitansi, faktur, bukti dari pihak eksternal, maupun dokumen pelengkap
lainnya yang menyertai sebuah transaksi. Pencatatan harian benar-benar
harus dilakukan secara harian, jangan ditunda-tunda untuk dikerjakan
sekaligus di akhir pekan apalagi di akhir bulan. Pencatatan buku harian
yang akurat, disiplin dan penyimpanan dokumen yang aman dan rapi
akan memudahkan para pihak yang berkepentingan untuk memeriksa dan
menelusurinya.



Laporan keuangan sebagai resume perjalanan sebuah usaha, organisasi
termasuk UMKM dalam satu periode pembukaan itu ibarat radar dalam
penerbangan sebuah terbang. Tanpa laporan keuangan yang tersaji
secara berkala, bulanan, quartal, semester dan tahunan, maka mustahil
usaha itu bisa berkembang, bertahan lama bahkan bisa naik kelas
menjadi world class company. Laporan keuangan yang transparan  adalah
cerminan kondisi usaha saat itu. Para pihak yang berkepentingan
terhadap sebuah usaha, apakah itu buyer, supplier, debitur, kreditur,
investor dan pihak lain yang akan mengambilkan keputusan strategis
terhadap usaha itu, pasti akan menjadikan informasi yang tersajikan di
laporan keuangan  sebagai pijakan utama. Disamping informasi dan data
lainnya yang dirasakan cukup berpengaruh. Maka bila UMKM ingin
berkembang dan naik kelas, mulailah dengan secara berkala menyajikan
laporan keuangan. Dan alangkah baiknya setiap tahun laporan keuangan
di audit oleh KANTOR AKUNTAN PUBLIK. Sehingga meningkatkan
keyakinan pihak ekternal untuk memantu dan bekerjasama.   

Tertib Pelaporan 4.

Tahap akhir dari perjalanan sebuah entitas, termasuk UMKM
didalamnya, adalah pertanggungjawaban. Bila usaha itu dijalankan atas
amanah pihak lain selaku pemilik modal, maka laporan keuangan yang
akuntabel menjadi media pertanggungjawaban kepada pemilik modal.
Pemilik modal bisa menambah atau bahkan menarik kembali investasinya
diusaha tersebut sangat tergantung dari keyakinannya terhadap angka-
angka yang ada di laporan keuangan tersebut. Pertanggungjawaban
selain ke pemilik modal juga  ke pemerintah dalam bentuk pembayaran
pajak dan kepada Sang Maha Pencipta dalam bentuk pembayaran zakat
dan alokasi dana sosial. Bisa dibayangkan bila laporan keuangan tidak
disajikan sebagaimana mestinya, maka banyak pihak yang ikut
merasakan dampak negatifnya.  

Tertib Pertanggungjawaban5.



5 CARA UMKM TETAP
BERTAHAN SELAMA PANDEMI

Rika Puspa Ayu
MENTOR MANAJAMEN

Pertama, di masa penjualan tatap muka sedang down, maka penjualan
secara online adalah satu satunya solusi saat ini. 

Get Online1.

Instagram: @r.phuspaa

Makin perkecil jenis produk. Saat ini konsumen membeli berdasarkan
kebutuhan bukan lagi berdasarkan impulsive buying, karena konsumen
cenderung berhati-hati mengeluarkan uang karena keadaan ekonomi
yang belum jelas sampai kapan.

 Get Specialized2.

Struktrisasi bisnis anda, saat ini dengan pembatasan jam buka usaha
maka otomatis kita tidak bisa memperkerjakan banyak SDM.

Get Structurized3.

Improve Your Administration

Saat dimana penjualan sedang agak sepi adalah masa terbaik untuk
"merunut" sistem administrasi kita selama ini. Benahi, temukan dimana
kekurangan and build system. 

4.



Get Efficient

Kita belum tahu sampai kapan wabah ini berlangsung, bisa 3,6 atau
bahkan setahun. Oleh karena itu efisiensi ketat harus diterapkan dan
jaga agar Cash Money anda tersedia.

5.



3 STRATEGI BISNIS KESEHATAN
DI MASA PANDEMI COVID-19

Suratmo
MENTOR BISNIS KESEHATAN

Negosiasi dengan para pemasok, bank, lakukan negosiasi untuk
pembayaran yang jatuh tempo, dapat meminta perpanjangan waktu dan
merubah cara pembayarannya.

Negosiasi1.

Instagram: @suratmo

Hitung ulang pengeluaran rutin yang dapat di efisiensikan, pada saat
kondisi normal biaya tersebut buka sebuah masalah, tetapi pada masa
pandemi COVID-19 dimana kunjungan pasien turun/income turun
sangat diperlukan efisiensi.

Efisiensi2.

Di era pandemi COVID-19 tatanan dunia berubah, maka diperlukan
inovasi dalam bisnis kesehatan/klinik dapat bekerjasama dengan starup
bidang kesehatan dengan pendaftaran online, konsultasi online,
pengiriman obat oleh jasa pengirim.
 
Memanfaatkan data pasien sebagai aset klinik untuk berbagai program.

Inovasi3.



5 TIPS ADAPTASI PERUBAHAN
UMKM DALAM SISI BISNIS

Temmy
MENTOR PENGEMBANGAN BISNIS

Apabila saat ini produk Anda sebelumnya sudah ada packaging, ada
baiknya packaging diubah dan ditambahkan manfaat yang berhubungan
untuk melawan COVID-19.

Lakukan Perubahan pada Packaging Produk Anda1.

Instagram: @deboratemmy

Mulailah membuat media sosial seperti Instagram dan WhatsApp for
Business, dan alokasikanlah budget untuk menggunakan influencer. 

Lakukan Perubahan Alokasi Budget Marketing untuk Produk dari
Offline ke Online2.

Sesuaikan kembali target market Anda. Berkolaborasilah dengan pihak
lain sebanyak-banyaknya.

Lakukan Perubahan Target Market3.

Lakukan Perubahan Cara Jualmu

Buatlah perubahan cara jual, misalkan dari offline ke online, dari
makanan fresh ke makanan beku, dari pakaian ke masker kain.

4.

Lakukan Perubahan Mindset Anda, dari Melihat Kendala Menjadi
Lihat Opportunity

Lihatlah bahwa tetap ada kesempatan ditengah-tengah pandemi ini.

5.



5 LANGKAH MEMULAI
PEMASARAN DIGITAL SELAMA
COVID-19

Tika Annisa Lestari Koeswandi S.S., MM
MENTOR PEMASARAN

Dalam menaati kebijakan physical distancing, pola masyarakat dalam
melakukan transaksi jual beli pun akan mengalami perubahan. Lakukan
survey pada target konsumen atau pelanggan untuk mengetahui lebih
mendalam tentang apa yang konsumen butuhkan dan apakah produk kita
berada dalam list tersebut.

Survey1.

Instagram: @tikakoeswandi

Setelah mengetahui hasil survey konsumen, lakukan inovasi produk.
Inovasi bisa berupa desain, motif dan juga layanan. Misalnya, jika produk
Anda adalah kerudung, maka kerudung yang multi fungsi dengan masker
bisa menjadi sebuah inovasi baru di tengah pandemi ini. Pun inovasi
layanan, bisa dilakukan sehingga konsumen dapat tertarik pada produk
inovasi yang kita buat.

Inovasi Produk2.

Mungkin ini saat yang tepat untuk melakukan kolaborasi dengan brand
lain. Langkah ini bisa dilakukan pada jenis usaha apapun sehingga
permintaan produksi akan senantiasa berjalan. Jenis kolaborasi yang
ditunggu konsumen tentunya yang memiliki manfaat dan berkaitan
dengan pencegahan COVID-19.

Kolaborasi3.



Strategi Digital Marketing

Pada saat-saat seperti ini, konsumen akan banyak menghabiskan banyak
waktunya untuk melakukan self-isolation di rumah dan menggunakan
media sosial. Inilah saatnya kita mengalihkan kegiatan promosi pada
media sosial yang banyak digunakan oleh para konsumen. Kenali tipe
media yang paling cocok untuk target konsumen Anda.

4.

Keep Updating

Terakhir, keep updating! Para UMKM tentunya harus terus mau untuk
mencari informasi terbaru dari COVID-19 ini. Terutama tentang sejauh
mana situasi ini berkembang. Berilah motivasi bagi para karyawan untuk
tetap selalu semangat, berfikir positif dan menjaga kesehatan agar
#UMKMKuatLawanCOVID19.

5.



5 LANGKAH MEMAHAMI
PERILAKU KONSUMEN F&B DI
ERA COVID-19

Tika Annisa Lestari Koeswandi S.S., MM
MENTOR PEMASARAN

Dampak yang paling dapat dirasakan saat adanya pandemi COVID-19 di
Indonesia ini adalah perubahan perilaku pembelian konsumen. Untuk
memahami bagaimana perubahan perilaku, kita dapat melakukan survey
pada pelanggan maupun target konsumen. Survey dapat dilakukan secara
online dengan mengajukan pertanyaan seputar apa preferensi produk
yang masih diminati, bagaimana sikap kognitif/brand trust & emosi
konsumen di era COVID-19 dan faktor-faktor internal & eksternail lainya.
Survey yang mencakup analisis yang lebih detail seperti jenis kelamin,
usia, pekerjaan dan pengasilan semasa COVID-19, akan memberikan data
dan hasil survey yang lebih akurat.

Melakukan Survey1.

Instagram: @tikakoeswandi

One thing for sure, melakukan social distancing selama COVID-19
berlangsung mampu membuat perubahan pada gaya hidup konsumen.
Konsumen akan lebih banyak waktu untuk menggunakan internet baik itu
dalam bekerja, bersosialisasi bahkan melakukan pembelian. Waktu luang
yang dimiliki oleh konsumen akan dihabiskan lebih banyak dibanding
sebelumnya. Pengetahuan konsumen akan healthy living and cleanliness
pun akan semakin meningkat begitu pula dengan permintaan jasa
kurir/pengiriman.

Lifestyle Changing2.



Safety and Cleanliness

Kesadaran akan kebersihan dan keamanan yang tinggi dalam
pengiriminan akan menjadi the new consumer behaviour di era COVID-19.
Kita bisa memulai dengan mendesain paket pengiriman yg aman & steril
juga dengan memberikan informasi data kurir & cara pembungkusan
diluar kemasan.

4.

Marketing Campaign dalam Strategi Digital Marketing

Terakhir, banyaknya waktu luang saat WFH (work from home) atau SFH
(school from home) memotivasi para konsumen untuk menggunakan
internet dan sosial media lebih sering dari biasanya. Pada kondisi ini,
konsumen akan sangat senang untuk mencoba hal baru dan
mempostingnya di media sosial. Ini saatnya bagi kita untuk melakukan
marketing campaign pada produk F&B. Salah satu contohnya yaitu
campaign Dalgona Coffee yang populer saat pandemi Covid-19
berlangsung.

5.

Bagi industri F&B, mungkin inilah saatnya untuk melakukan inovasi frozen
food & beverages. Hal ini dianggap mampu menjadi akomodatif pada
perubahan perilaku konsumen di era COVID-19. Konsumen masih bisa
melakukan pembelian dan menikmati produk yang ditawarkan tanpa
melanggar peraturan pemerintah. Pengalaman baru & kemudahan dalam
frozen food & beverages akan menambah nilai (value added) pada produk-
produk yang ditawarkan.

Frozen Food and Beverages (Frozen F&B)3.



5 CARA KREATIF BERBISNIS
DI KALA PANDEMI

Tri Harianto
MENTOR PEMASARAN

Amati perilaku tiap orang disekitar kita, apa yang mereka keluhkan apa
yang mereka cari dan apa yang mereka butuhkan. Dari setiap keluhan dan
kebutuhan itulah ada peluang yang bisa kita perolah untuk memenuhi
setiap permintaan dan kebutuhan disekitar kita. Gak usah jauh-jauh atau
muluk-muluk, yang penting bisnis bisa jalan dan perut bisa diisi dulu.
 
Contohnya: Saat ini orang butuh masker, sembako dan akses online untuk
belajar dan beraktivitas. Jadi kita bisa bisnis sesuai permintaan sekitar
yang dengan modal kecil namun bisa memberikan keuntungan yang
setidaknya bisa untuk bertahan.

Amati Perilaku Sekitar1.

Instagram: @menggambaritugampang

Pola pikir jangan sampai terpenjara oleh kecemasan dan kegelisahan,
justru kita harus fokus dengan hal-hal positif yang bisa jadi adalah salah
satu solusi usaha kita agar bisa berjalan kembali. Cemas dengan keadaan
boleh namun jangan sampai mempengaruhi semangat kita untuk merintis
usaha.

Selalu Berpikir Positif dan Visioner2.



Manfaatkan Segala Daya Upaya

Bagi yang punya tabungan bisa menggunakannya untuk modal usaha
baru, bagi yang punya koneksi bisa mencari informasi apa saja yang bisa
dibantu untuk diperdagangkan, karena saat ini sudah lumrah sistem
dropship sehingga kita tidak perlu menimbun stok, cukup mencari
pelanggan dan mengkoneksikan dengan para produsen. Jika kita selalu
aktif dan berpikir positif pasti ada jalan untuk terus hidup dan bertahan.

4.

Jangan Lupa Berdoa Dan Berbagi

Cara ini sebenarnya tidak rasional dan belum ada yang bisa membuktikan
kaitan bersedekah dan lancarnya usaha. Namun sebagai orang yang taat
agama sebaiknya kita selalu menebar kebaikan karena dengan selalu
menebar kebaikan maka kita juga akan mendapatkan kebaikan dan
ketenangan hati. Setidaknya rasa empati bisa membantu usaha kita untuk
bisa diterima oleh lingkungan.

5.

Jika di saat normal kita sudah memiliki lini usaha yang berjalan cukup
bagus, namun disaat pandemi usaha tersebut harus berhenti maka saatnya
untuk segera berganti profesi. Buang jauh-jauh rasa gengsi karena lapar
tak bisa menunggu, keluarga juga harus tetap dinafkahi. Jika kemarin
usaha kuliner dan resto terpaksa harus tutup maka bisa saja mencoba
untuk usaha sembako misalnya jualan beras atau kebutuhan pokok
lainnya. Yang terpenting adalah kegiatan bisnis harus tetap berjalan dan
kebutuhan keluarga bisa terpenuhi.

Jangan Gengsi 3.



5 CARA MEMBANGUN
ENGAGEMENT DENGAN
KARYAWAN SELAMA COVID-19

Tuti Nurhaningsih Santoso
MENTOR SUMBER DAYA MANUSIA

Mengoptimalkan fungsi dan manfaat teknologi berupa aplikasi yang
mendukung kinerja administratif kepegawaian. Misalnya absensi,
timetable kegiatan karyawan, performance management, dsb.

Techful1.

Instagram: @insightshr.id

Meningkatkan bonding yang kuat dengan mempertahankan komunikasi
yang intensif dengan karyawan agar mereka tetap termotivasi bekerja
dan optimis di tengah wabah COVID-19.

Embraceful2.

Memastikan dan melakukan pengecekan kesehatan karyawan secara
berkala selama wabah, serta mengupayakan tindakan penanganan
terhadap karyawan yang terdampak COVID-19.

Careness3.

Resourceful

Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti berbagai
pelatihan kompetensi berbasis online untuk mengisi waktu luang di saat
sistem Work From Home diberlakukan.

4.

Healing

Memberikan konseling kepada karyawan yang membutuhkan agar
terhindar dari dampak psikomatik yang menghambat kinerja mereka.

5.



4 LANGKAH SIKAP TANGGAP
CEPAT DAGANG DI KALA
PANDEMI COVID-19

Umi Zaenah
MENTOR BISNIS F&B DAN PERLENGKAPAN UMROH HAJI

Cara dagang di masa pandemi COVID-19, perubahan yang cepat membuat
Anda cepat pula mengatur siasat bukan? Dagang ala produk UMKM,
banyak kawan dalam komunitas Anda, makin kaya dengan silaturahim dan
relasi. Itu modal yang utama. Buka daftar kawan-kawan Anda, hubungi
satu-satu dan konfimasikan kesehatannya, pastikan kabar baik-baik saja.
Selanjutnya mulailah tanyakan daftar dagangan terlebih dahulu. Anda buat
daftar barang, daftar kontak, daftar lokasi/area. 

Menghubungi Relasi1.

Instagram: @umizaenah

Siapkan gadget. Mulailah Anda buat konten yang menarik daya jual, apa
yang kira-kira dibutuhkan banyak orang saat-saat seperti ini tanpa harus
keluar rumah. Misalnya Anda menjual Makanan siap saji, Layanan Ikan
Bakar/Ikan Goreng, Nasi Kotak Ayam Goreng Lalapan, Menu Catering,
atau kebutuhan Pokok. Anda foto, lalu di-post atau share ke group dengan
konten menarik dan harga eceran. Ingat Anda juga siapkan harga
resellernya.

Manfaatkan Gadget2.

Misalnya pengantaran diberikan Free Ongkir untuk jarak area 3 km, atau bisa
COD. Kalau bisa pelayanan seluwes mungkin, sampai di tempat dan aman
dalam transaksi. Cepat, tepat dan menyenangkan pembeli. Anda juga sisihkan
keuntungan agar tidak tekor dan bisa untuk belanja lagi. Jualan lagi.

Pelayanan yang Luwes3.



Praktekkan Protokol Kesehatan

Anda tetap mempraktekkan protokol kesehatan. Cuci tangan, gunakan
masker, dan menjemur uang jika ada kembalian. Selamat berdagang.
Ikhtiar yang maksimal dan tentu lengkapi dengan doa, semoga laris manis
dan berkah.

4.



5 TIPS MENGHADAPI COVID-19
BAGI ANDA YANG BERGERAK
DALAM BIDANG JASA

Wahyu Dewanto, S.IP., M.M.
MENTOR BISNIS JASA

Siapapun Anda, apapun profesinya baik sebagai karyawan atau pelaku
usaha jasa maka ketenangan adalah hal yang paling utama. Dengan
ketenangan, Anda akan bisa berpikir dengan jernih sehingga bisa memilah
dan memilih apa yang akan bisa dilakukan dimasa sulit ini yang menimpa
banyak manusia di dunia.

Menjaga Ketenangan1.

Instagram: @pringsemi_pro

Data semua aset yang masih bisa menghasilkan pendapatan, maksimalkan
kerjanya dan likuidasi semua aset yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Mendata Aset2.

Keluarkan dana hanya untuk hal-hal yang memang diperlukan untuk bisa
bertahan (survive) dimasa pandemi ini. Tunda dan pikirkan ulang
pengeluaran dana untuk hal-hal sekunder dan berpotensi pemborosan.

Prioritaskan Dana untuk Kebutuhan Di Masa Pandemi3.

Manajemen Diri

Masa tidak ada job begini ada baiknya Anda melakukan bersih-bersih,
perencanaan-perencanaan ulang, penataan tempat, cara kerja dan lain
sebagainya sehingga ketika pandemi ini berakhir Anda sudah siap dan
menjadi pemenang.

4.



Melakukan Marketing

Tetap melakukan fungsi marketing (rancang ulang produk, harga, tempat,
iklan dll) sesuai dengan kemampuan. Saat ini kita bisa mencari alternatif
iklan secara gratis baik melalui media sosial ataupun lainnya. 

5.



5 TIPS AMAN MENJUAL
PRODUK SELAMA COVID-19

Zaenal Arifin
MENTOR PEMASARAN

Memastikan produk yang Anda jual saat ini produk yang sangat
dibutuhkan. Misalnya masker, APD, alat kebersihan diri dan lingkungan,
makanan higienis, makanan atau minuman penambah imun tubuh dll.

Tentukan dengan Cepat Produk yang akan Dijual1.

Instagram: @zaen.alarifin

Jika memang sudah ada produk yang Anda jual saat ini makanan, bisa
dimodifikasi dengan menjual sayuran yang bervitamin tinggi yang
dibutuhkan untuk imunitas tubuh. Contoh lain, jika Anda usaha jahit maka
bisa membuat masker dan APD, atau memodifikasi masker menjadi lebih
bagus tampilannya tanpa mengurangi fungsinya.

Modifikasi Produk dengan Kebutuhan Pelanggan2.

Melihat kondisi wabah COVID-19 ini yang berdampak juga bagi
perekonomian masyarakat sehingga membuat daya beli turun, membuat
kita perlu untuk menjual produk dengan harga sedikit lebih murah.
Dengan ini, produk Anda akan tetap terjangkau walaupun daya beli
masyarakat yang sedang turun atau melemah.

Buat Harga yang “Spesial” agar lebih Terjangkau3.



Pastikan Produk yang Dijual Bebas dari Virus COVID-19

Memastikan dan memberikan pelanggan kepercayaan bahwa barang yang
kita jual sudah melewati standar bebas virus COVID-19, misal dengan
melengkapi diri dengan pakaian dan peralatan yang bersih saat melayani
pelanggan, menampilkan foto produk saat pengolahan/produksi,
pengemasan sampai proses delivery kepada pelanggan. Hal ini bisa dibuat
dalam format video atau gambar foto. Anda juga bisa share melalui media
sosial. Dengan ini, Anda membangun brand awareness dan trust
pelanggan kepada produk Anda. Ini bisa dilakukan dengan sangat simpel
dan biaya yang murah.

5.

Bundling Aksi Menjual dengan Aksi Sosial

Anda bisa menyisihkan separuh keuntungan kita untuk donasi. Melakukan
upaya menjual produk Anda dengan berkampanye atau mengajak warga
lainnya yang mampu untuk berdonasi, sehingga menarik simpati bahwa
usaha Anda tidak hanya mementingkan laba tetapi ada misi sosial di
dalamnya. Misal setiap pembelian produk, maka pelanggan sudah
berdonasi sebesar sekian rupiah.

4.
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