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Mengadakan Lokakarya Pelatihan 
Pemasaran Digital untuk UKM yang 
Dipimpin Perempuan

UKM yang dipimpin perempuan dapat mengambil manfaat dari pemahaman yang lebih 

luas tentang alat dan teknik pemasaran digital untuk mendukung dan memperluas 

bisnis mereka

Latar Belakang 
Laporan TPSA berjudul Membuka Dunia 
Perdagangan bagi Perempuan: Bagaimana Gender 
Mempengaruhi Manfaat Perdagangan untuk UKM 
Indonesia mengungkapkan bahwa mengakses 
pasar, baik domestik maupun asing, adalah salah 

satu tantangan utama yang dihadapi UKM yang 
dipimpin perempuan ketika mencoba memperluas 
bisnis mereka. Sejumlah faktor berkontribusi terha-
dap tantangan ini, termasuk hambatan yang ditemui 
perempuan untuk terlibat dalam kegiatan bisnis 
di luar rumah karena beban ganda dan kewajiban 

Peserta di lokakarya pelatihan pemasaran digital.
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memperoleh izin dari suami. Bagi sejumlah UKM 
milik perempuan, pemasaran digital telah terbukti 
menjadi faktor penting, karena memungkinkan 
mereka menjangkau pasar lebih luas meski bekerja 
dari rumah.

The Financial Times mendefinisikan pemasaran 
digital sebagai “pemasaran produk atau jasa 
menggunakan saluran digital untuk menjangkau 
konsumen. Tujuan utamanya adalah mempromosi-
kan merek melalui berbagai bentuk media digital. 
Pemasaran digital melampaui pemasaran internet 
untuk mencakup saluran yang tidak memerlukan 
penggunaan internet. Ini termasuk ponsel (baik 
SMS dan MMS), pemasaran media sosial, pajangan 
iklan, pemasaran mesin pencari, dan segala bentuk 
media digital lainnya.”1

Bisnis semakin ditransaksikan secara digital. 
Laporan TPSA menunjukkan beberapa UKM milik 
perempuan, terutama mereka yang berada di 
industri alas kaki yang melayani ceruk pasar kelas 
atas, sudah menggunakan pemasaran digital 
dalam bisnis mereka.

Upaya TPSA Mengatasi Kendala 
dalam Mengakses Pasar 
TPSA menilai penggunaan pemasaran digital 
menguntungkan bagi perempuan pemilik UKM, 
dan bertujuan menciptakan peluang bagi lebih 
banyak UKM milik perempuan di industri pakaian 
jadi dan alas kaki untuk menggunakan dan men-
dapat manfaat dari pemasaran digital dengan 
memberi mereka pelatihan. TPSA bermitra dengan 
Angel Investment Network Indonesia (ANGIN)2 
untuk mengadakan lokakarya pelatihan satu sete-
ngah hari mengenai pemasaran digital.

Lokakarya diadakan pada tanggal 19–20 Maret 
2019, di Holiday Inn Pasteur di Bandung. Tiga 
puluh tiga UKM yang dipimpin perempuan 
(26 dari industri pakaian jadi dan tujuh dari indus-
tri alas kaki)  berpartisipasi. Perwakilan dari Ikatan 
Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jawa Barat 
serta dari pemerintah pusat dan daerah, ter-
masuk Kementerian Perdagangan serta Dinas 
Perindustrian dan Dinas UKM dan Koperasi 
Bandung, juga menghadiri dan menyatakan 
dukungan mereka. Dua media di Jawa Barat meli-
put acara tersebut.

Tujuan 
Tujuan lokakarya ini adalah setelah selesai, UKM 
yang dipimpin perempuan yang berpartisipasi dari 
industri pakaian jadi dan alas kaki harus mengalami:

 • peningkatan pengetahuan tentang 
berbagai bentuk pemasaran digital dan 
bagaimana menggunakannya;

 • peningkatan pengetahuan dan keterampilan 
tentang cara mengoptimalkan penggunaan 
pemasaran digital untuk bisnis mereka;

 • peningkatan kesadaran akan tantangan berbasis 
gender dan bagaimana penggunaan pemasaran 
digital dapat mengurangi tantangan ini.

Lokakarya Pelatihan 
Yonathan, Kepala Seksi Perdagangan Amerika-
Eropa dari Direktorat Jenderal Pengembangan 
Ekspor Nasional (Ditjen PEN) di Kementerian 
Perdagangan, memberikan sambutan pembu-
kaan. Ia menunjukkan pentingnya meningkatkan 
daya saing digital, karena saat ini Indonesia terting-
gal dari negara lain. Dalam Peringkat Daya Saing 
Dunia IMD terbaru, Indonesia berada di posisi 62 
dari 63 negara, posisi yang sangat rendah diban-
ding negara-negara ASEAN: Singapura di nomor 
dua, Malaysia di 27, dan Thailand di 39. Ia mengha-
rapkan lokakarya ini akan membantu usaha mikro, 
kecil dan menengah (UMKM) meningkatkan kapa-
sitas mereka untuk melakukan bisnis daring (online) 
dan menjangkau pasar lebih besar.

Said Baabud, staf perdagangan TPSA untuk indus-
tri kopi, menjelaskan tujuan proyek TPSA dan 
pentingnya memahami masalah ketidaksetaraan 
gender dalam perdagangan. Ia menyatakan TPSA 

Dati Fatimah memimpin sesi tentang gender dan perdagangan. 
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berkomitmen mendukung UKM yang dipimpin 
perempuan dan lokakarya seperti ini adalah salah 
satu cara TPSA membantu meningkatkan akses 
mereka ke pasar.

Sesi 1: Gender dan Perdagangan 
Sesi pertama ini difasilitasi Dati Fatimah, Penasihat 
Kesetaraan Gender TPSA. Ia mulai dengan menilai 
pengetahuan dan pengalaman peserta dalam bis-
nis dan menggunakan pemasaran digital. Latihan 
ini menunjukkan hal-hal berikut:

 • 85% peserta perempuan memiliki bisnis mereka; 
9% memiliki bisnis yang dimiliki bersama; dan 
6% bekerja untuk bisnis milik laki-laki.

 • 70% peserta secara aktif menggunakan 
media sosial dalam bisnis mereka, khususnya 
Instagram dan Facebook; 22% menggunakan 
media sosial tetapi tidak aktif; dan 8% tidak 
menggunakan media sosial sama sekali.

 • 32% berpartisipasi aktif dalam e-commerce 
melalui platform seperti Lazada, Alibaba, 
dan Tokopedia; 56% berpartisipasi dalam 
e-commerce tetapi tidak secara aktif; dan 
12% tidak berpartisipasi dalam e-commerce 
sama sekali.

Peserta menyatakan menggunakan media sosial 
melalui ponsel dan tablet adalah bentuk pema-
saran digital yang mereka sukai, ketimbang plat-
form pasar, karena mereka memiliki kontrol lebih 
besar atas iklan dan penjualan barang dagangan 
mereka di media sosial. Persyaratan setoran kea-
manan dan biaya layanan juga dapat menjadi 

faktor yang menghalangi UKM menggunakan plat-
form pasar.

Peserta diperkenalkan dengan konsep dasar gen-
der, yang kemudian diperluas ke konsep terkait 
gender lainnya seperti maskulinitas dan feminitas, 
kesetaraan gender, stereotip peran gender, pem-
bagian kerja berbasis gender, dan beban ganda. 
Diskusi ini dikaitkan dengan mengapa gender 
penting dalam perdagangan dan mengapa par-
tisipasi dan manfaat dari perdagangan harus adil 
gender. Temuan dari industri alas kaki dan pakaian 
jadi dalam laporan gender dan perdagangan TPSA 
disajikan. Sesi ditutup dengan peserta dibagi 
menjadi beberapa kelompok kecil yang masing- 
masing menganalisis studi kasus tentang gender 
dan pemasaran digital. Setiap kelompok kemudian 
mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan 
cara kreatif, seperti sandiwara, jingle, atau meng-
gunakan media visual.

Sesi 2: Pelatihan Pemasaran Digital Bagian 1 
Segmen pertama pelatihan pemasaran digi-
tal ini mencakup tiga presentasi: Media Sosial 
untuk  Bisnis Anda, oleh Nurdini Prihastiti dari 
Google Womenwill, Pemasaran Konten dan 
Copywriting3 untuk Bisnis Anda, oleh Inayatulloh 
dari Gapura Digital.4

Dalam presentasinya, Prihastiti membahas pen-
tingnya media sosial dalam bisnis, bagaimana 
memilih platform media sosial yang tepat, keku-
atan media sosial, mengidentifikasi target pasar, 
menciptakan konten yang efektif, interaksi pelang-
gan, dan tips tentang cara memanfaatkan sosial 

Presentasi kelompok tentang jingle yang menggambarkan 
pemasaran gender dan digital. 

Nurdini Prihastiti membahas pentingnya media sosial untuk 
kesuksesan bisnis. 



• 4 •

media untuk bisnis. Ia menunjukkan hampir sete-
ngah dari seluruh penduduk Indonesia mengguna-
kan media sosial, dengan platform paling populer 
adalah Facebook, YouTube, dan Instagram. Media 
sosial lain yang tersedia tetapi jarang digunakan 
dalam bisnis adalah blogging.

Prihastiti menggambarkan fitur umum platform 
media sosial, menjelaskan cara menggunakan-
nya, dan memberikan contoh penggunaannya 
dalam bisnis, yang meliputi mempromosikan dan 
menjual produk dan layanan, berinteraksi dengan 
dan mendidik pelanggan, membangun kesadaran 
merek, memberikan informasi tentang acara, dan 
menanggapi masukan dan keluhan. Ia menyoroti 
pentingnya mengidentifikasi target audiens dan 
mengembangkan konten yang kuat menggu-
nakan foto yang menarik dan pesan singkat tapi 
mencolok. Di akhir presentasinya, ia memandu 
peserta berlatih menggunakan berbagai bentuk  
media sosial.

Inayatulloh dari Gapura Digital memberikan tin-
jauan umum tentang pemasaran konten, men-
jelaskan mengapa ini penting untuk bisnis dan 
bagaimana hal itu dilakukan, dan menawarkan 
beberapa alat yang bermanfaat. Ia menggambar-
kan berbagai jenis pemasaran konten, termasuk 
foto di media sosial, posting blog, infografis, dan 
video. Ia menjelaskan pemasaran konten menun-
jukkan keunggulan atau fitur dari suatu produk atau 
layanan, membantu menciptakan hubungan antara 
bisnis dan pelanggannya, meningkatkan kesadaran 
dan pengakuan produk atau layanan, mengem-

bangkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, 
dan membantu pelanggan membuat keputusan 
cepat tentang produk atau layanan.

Selanjutnya, copywriting digunakan untuk mening-
katkan kesadaran dan mempromosikan merek dan 
menarik pelanggan terhadap suatu merek. Jika 
fokus pemasaran konten adalah memberikan infor-
masi tentang suatu produk atau layanan, tujuan 
utama copywriting adalah menjualnya.

Inayatulloh berbagi beberapa tips tentang bagai-
mana mengembangkan pemasaran konten 
dan keterampilan copywriting, dan memimpin 
peserta dalam latihan praktik untuk tiga produk—
makanan, minuman, dan mode—serta layanan 
pilihan peserta.

Sesi 3: Gelar Wicara—Memaksimalkan 
Platform Digital dan Media Sosial untuk Bisnis 
Pakaian Jadi dan Alas Kaki 
Presentasi dan latihan tentang berbagai bentuk 
pemasaran digital diikuti sesi gelar wicara dengan 
tiga praktisi atau pegiat pemasaran digital berbagi 
pengalaman dan wawasan.

Laras Anggraini, pendiri dan pemilik Smitten by 
Pattern, sebuah bisnis pakaian jadi yang didi-
rikan pada tahun 2017, berbagi pengalaman 
tentang  pemasaran digital. Perusahaan ini mem-
produksi pakaian warna-warni, syal, dan selendang 
dengan desain rumit dan menarik yang membuat 
pelanggan “smitten” (kepincut)—sesuai nama per-
usahaan ini.

Laras Anggraini berbagi pengalamannya menggunakan media 
digital dalam bisnisnya. 

Stephanie Sekar berbicara tentang menjamurnya media sosial 
untuk bisnis. 
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Smitten menggunakan pemasaran daring dan 
luring (offline). Untuk daring mereka menggunakan 
Instagram dan Tokopedia; sedangkan luring mela-
lui distributor mereka yakni beberapa toko butik di 
Bandung dan satu di New York.

Anggraini menekankan pentingnya berbagi kisah 
tentang bisnis dan produknya dengan pelanggan 
potensial. Ceritanya harus:

 • unik, untuk membantu pelanggan mengenali 
dan mengingat bisnis atau produk sehingga 
mereka dapat menggambarkannya dengan 
kata-kata mereka sendiri dan memberi tahu 
orang lain tentang hal itu;

 • responsif terhadap karakteristik, tren, dan 
kebutuhan pasar sasaran;

 • kuat dan menarik, karena pembeli internasional 
lebih suka produk unik, berkualitas 
tinggi dengan kisah yang menarik atau 
bernilai tambah.

Stephanie Sekar, ahli strategi media sosial untuk 
beberapa perusahaan internasional, mencatat 
bahwa menjamurnya berbagai jenis media mem-
buat upaya merebut perhatian pasar lebih sulit dari 
sebelumnya. Ia menyoroti Instagram Stories yang 
saat ini populer, yang memungkinkan merek dan 
influencer menyediakan akses yang akrab, di bela-
kang layar.

Sekar mengatakan kepada peserta bahwa kian 
umum bagi bisnis untuk menggunakan pemasaran 
influencer ketika mempromosikan merek baru.5 
Bisnis lebih besar umumnya memiliki program 
influencer sendiri sambil mengandalkan agensi 

untuk kampanye volume tinggi. Jika influencer 
mendapatkan kredibilitas dengan audiensi mereka, 
merek akan terus bergantung pada mereka untuk 
mempertahankan komunitas penggemar setia. 
Saat mencari influencer, merek biasanya ditujukan 
untuk orang dengan 100.000 atau lebih pengikut 
di media sosial.

La juga menggambarkan Popular Chips6 dan 
Viralstat.com,7 dua alat media resmi yang sering 
digunakan untuk pemasaran influencer.

Andre Tan memulai karirnya sebagai desainer furni-
tur dan kemudian mendirikan XOPO Design, sebuah 
perusahaan yang berspesialisasi dalam membantu 
bisnis, terutama para pemula, mengembang-
kan dan mempromosikan merek mereka. Moto 
Tan adalah “Desain adalah solusi.” Ia menekankan 
pentingnya mendedikasikan waktu yang cukup 
untuk merancang dan meluncurkan produk atau 
layanan, dan menunjukkan video sejumlah lokasi 
yang dikembangkan oleh perusahaan desain-
nya untuk membantu meluncurkan suatu produk 
atau layanan.

Ide-ide praktis yang disajikan para pembicara 
dalam gelar wicara terbukti menjadi pembuka 
mata bagi para peserta. Meski sebagian besar UKM 
telah menggunakan media sosial dalam pema-
saran mereka, masih ada banyak aspek yang tidak 
mereka ketahui dan belum dimanfaatkan.

Sesi 4: Pelatihan Pemasaran Digital Bagian 2 
Dua topik lebih maju dalam pemasaran digital disa-
jikan dan dibahas dalam segmen kedua ini.

Arya Ardhita Doddyoutra dari Gapura Digital ber-
bicara tentang manfaat menggunakan video untuk 
mengembangkan merek, potensi bisnis YouTube, 
strategi mengembangkan merek menggunakan 
YouTube, dan kiat membuat video YouTube, terma-
suk cara bekerja dengan produser video. Ia menje-
laskan video adalah media yang cocok ketika suatu 
produk atau layanan melibatkan informasi visual 
atau detail. Video membuat cerita yang bagus: 
Video dapat meningkatkan interaksi pelanggan, 
memudahkan pelanggan mengingat suatu merek, 
dan memiliki potensi untuk dibagikan secara luas. 
Doddyoutra menyampaikan sejumlah data untuk 
mendukung poin-poin ini:

Andre Tan menekankan pentingnya desain yang baik. 
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 • 21% orang Indonesia menonton video daring 
setiap hari.

 • 43% orang Indonesia menonton video di 
ponsel mereka.

 • 79% orang Indonesia menonton video 
melalui Wi-Fi.

Doddyoutra menekankan YouTube menawarkan 
potensi besar untuk meningkatkan jangkauan 
pasar bisnis. Ia mengutip sebuah penelitian Google 
yang mengungkapkan ada 63 juta pengguna 
internet aktif di Indonesia yang menonton setara 
dengan 15  miliar video YouTube setiap bulan. Ia 
menunjukkan angka ini konsisten dengan data 
yang menunjukkan bahwa 9 dari 10 pengguna 
internet Indonesia menonton YouTube, dan lebih 
dari setengahnya melakukannya setiap hari. Ponsel 
sebagian besar telah menggantikan komputer dan 
televisi untuk menonton video.

La menambahkan demografis terbesar pengguna 
YouTube berusia 18 hingga 34 tahun, sehingga 
penting bagi bisnis untuk menargetkan grup ini 
karena mereka juga konsumen yang paling aktif.

Membuat saluran YouTube dan mengunggah video 
tentang produk atau layanan dapat memudahkan 
calon pelanggan menemukan informasi tentang 
suatu bisnis. YouTube juga menawarkan peluang 
bisnis berinteraksi dengan pelanggan di bagian 
komentar dari tiap video.

Seperti halnya pembicara lain, Doddyoutra 
menunjukkan video untuk menggambarkan jenis 
video apa yang perlu dikembangkan dan bagai-
mana membuat dan mengunggahnya ke YouTube. 
Ia juga menunjukkan cara menggunakan Google 
Trends,8 alat gratis yang membantu menemukan 
istilah yang dicari pelanggan yang mungkin terkait 
dengan suatu bisnis.

Prihastiti dari Google Womenwill kemudian 
memandu peserta dalam sebuah diskusi tentang 
keterampilan pengembangan bisnis yang pen-
ting, termasuk manajemen dasar (perencanaan, 
pengelolaan, pengoperasian), kepemimpinan yang 
efektif, sumber daya manusia, pemasaran, dan 
manajemen keuangan. Ia juga memberikan contoh 
kepemimpinan bisnis yang efektif oleh perempuan 

dan memandu peserta melakukan analisis SWOT 
atas bisnis mereka.

Mengacu kembali pada sesi gender dan perda-
gangan di awal lokakarya, Prihastiti membantu 
peserta mengingat beberapa tantangan terkait 
gender yang dihadapi perempuan sebagai pemim-
pin dan pemilik bisnis:

 • Perempuan yang dinilai lebih memprioritaskan 
bisnis ketimbang keluarga mereka, tidak 
dianggap serius oleh pengusaha laki-
laki, dan dianggap emosional serta tidak 
dapat memisahkan masalah pribadi dari 
masalah bisnis.

 • Perempuan kurang percaya diri, ragu 
menyampaikan pandangannya secara terbuka 
di depan umum, dan membutuhkan jaminan 
sebelum membuat keputusan besar.

Terlepas dari tantangan ini, Prihastiti menyimpul-
kan dengan pesan bahwa perempuan dapat ber-
hasil mengelola bisnis dan pemasaran digital dapat 
membantu mendorong bisnis mereka lebih maju.

Umpan Balik Peserta 
Dalam kuesioner pasca pelatihan, peserta meng-
aku keterampilan dan pengetahuan mereka telah 
meningkat sebagai hasil dari menghadiri loka-
karya ini. Tujuh puluh tiga persen mengatakan 
mereka akan menggunakan pengetahuan yang 
diperoleh selama pelatihan sangat sering dan 
27% mengatakan mereka akan sering mengguna-
kannya. Delapan puluh tiga persen melaporkan 
tingkat kepercayaan baru mereka dalam mene-
rapkan pengetahuan itu berkisar dari sangat 
baik hingga sangat baik. Para peserta melapor-
kan kepuasan keseluruhan yang tinggi terhadap 
pelatihan: 87% memberikan peringkat kepuasan 
sangat baik atau luar biasa dan 23% memberikan  
peringkat baik.

Tim ANGIN 
Anggota tim ANGIN yang membantu merancang, 
mempersiapkan, dan melakukan pelatihan ada-
lah: Nadia Fadhila (ketua tim), Feby Ramadhani, 
Susan Septyarini, Gema Minang, Atin Dewi Irianti, 
Atika Benedikta, Katia Poenigk, Valencia Dea, dan 
David Soukhasing.
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Mengenai Proyek TPSA
TPSA merupakan proyek lima tahun senilai  
C$12 juta yang didanai oleh Pemerintah  
Kanada melalui Global Affairs Canada. Proyek 
ini dilaksanakan oleh The Conference Board 
of Canada, dengan mitra implementasi utama 
yaitu Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor 
Nasional, Kementerian Perdagangan.

TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, 
penelitian dan bantuan teknis bagi instansi peme-
rintah Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha 
kecil dan menengah (UKM)—akademisi, dan  
organisasi masyarakat madani untuk informasi 
 terkait perdagangan, analisis kebijakan perda-
gangan, refomasi regulasi dan promosi dagang 
dan investasi oleh Kanada, Indonesia dan tenaga 
ahli dari organisasi pemerintah maupun swasta.

Tujuan utama TPSA adalah untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih 
baik lagi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia 
melalui peningkatan perdagangan dan investasi 
penunjang perdagangan antara Indonesia dan 
Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkatkan 
perdagangan berkelanjutan dan sadar-gender 
serta kesempatan investasi, terutama untuk UKM 
Indonesia, sekaligus untuk meningkatkan peng-
gunaan analisis perdagangan dan investasi oleh 
pemangku kepentingan Indonesia demi kemitraan 
perdagangan dan investasi yang lebih luas lagi 
antara Indonesia dan Kanada.

Hasil langsung yang diharapkan dengan adanya 
TPSA adalah:

• Arus informasi perdagangan dan investasi 
yang lebih baik antara Indonesia dan Kanada, 
terutama untuk sektor swasta, UKM, dan  
para pengusaha perempuan, termasuk risiko 
dan peluang lingkungan hidup yang terkait 
dengan perdagangan;

• Tautan jaringan usaha sektor swasta yang lebih 
kuat antara Indonesia dan Kanada, terutama 
untuk UKM;

• Keterampilan dan pengetahuan analisis 
yang lebih mantap dikalangan pemangku 
kepentingan Indonesia mengenai cara 
meningkatkan perdagangan dan investasi 
antara Indonesia dan Kanada;

• Pemahaman yang lebih baik mengenai 
peraturan perundang undangan dan  
praktik praktik terbaik dalam perdagangan  
dan investasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 
Kantor TPSA di Jakarta, Indonesia:
Mr. Gregory A. Elms, Direktur
Proyek TPSA (Canada–Indonesia Trade and Private 
Sector Assistance)
Canada Centre, World Trade Centre 5, Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav 29–31 Jakarta 12190, 
Indonesia
Telepon: +62-21-5296-0376, atau 5296-0389
Fax: +62-21-5296-0385
E-mail: greg@tpsaproject.com

CATATAN AKHIR

1 Financial Times, “Definisi Pemasaran Digital,” diakses pada tanggal 3 April 2019, http://lexicon.ft.com/
Term?term=digital-marketing.

2 ANGIN (www.angin.id) adalah jaringan berbasis keanggotaan dari individu bernilai tinggi Indonesia (angel investor) yang 
berkomitmen berinvestasi dan membimbing perusahaan tahap awal (perusahaan teknologi dan sosial) yang beroperasi di 
Indonesia. Sejak didirikan pada 2013, jaringan ini telah menarik 72 investor malaikat, memfasilitasi investasi di 33 perusahaan, 
dan membantu 40 perusahaan mengumpulkan dana melalui bimbingan dan jejaring.

3 Womenwill adalah inisiatif yang dipelopori Google untuk membantu mengatasi kesenjangan gender dengan memungkinkan 
perempuan mendapatkan keterampilan digital yang dapat mereka gunakan dalam pekerjaan, kewirausahaan, dan 
kepemimpinan.

4. Pemasaran konten berfokus pada membuat, menerbitkan, dan mendistribusikan konten untuk audiens tertentu secara daring. 
Copywriting adalah konten yang dikirimkan melalui media daring dan materi cetak dengan tujuan iklan dan promosi, yang 
digunakan untuk menarik perhatian target pasar bisnis.

5 Pemasaran influencer (juga influencer media sosial) adalah bentuk pemasaran yang berfokus pada orang-orang berpengaruh 
di media sosial, ketimbang pada target pasar secara keseluruhan.

6 Popular Chips adalah platform pemasaran influencer yang menunjukkan distribusi demografis dari pengikut influencer. 
Platform ini juga memberikan laporan untuk membantu meningkatkan kemampuan bisnis belajar dari strategi pesaing, 
mencari tahu siapa yang menggunakan tagar bisnis, dan menandainya.

7 Viralstat.com adalah analitik video sosial yang melacak, menganalisis, dan membandingkan video atau profil apa pun di 
YouTube, Facebook, dan Instagram. Analitik ini memonitor semua video dan profil pesaing untuk mengidentifikasi strategi 
pemasaran video mereka.

8 https://trends.google.com.
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