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Assalamualaikum , 

Terimakasih saya ucapkan kepada Anda yang sudah mendowload ebook 

ini. Ebook ini saya buat berdasarkan pengalaman dan pembelajaran saya 

bermain instagram. 

Ebook ini boleh anda bagikan dan share kepada teman anda, keluarga anda 

dan lainnya yang sedang belajar berjualan di instagram. Selagi ebook ini 

bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu anda tentang instagram 

silahkan share dan bagikan secara gratis. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ebook ini akan membahas tentang cara cantik berjualan di instagram. 

Dilihat dari judulnya pasti anda sudah tahu dan pastikan kalau anda akan 

mendapatkan materi mengenai cara berjualan di instagram, tapi kenapa 

ada kata “Cantik”?? 

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Cantik itu pasti mewakili 

seorang perempuan.hehehe 

Kebanyakan yang berjualan bahkan membeli produk di instagram 80% nya 

didominasi perempuan. Mungkin anda salah satunya ya.hehehhe 

Perempuan adalah Target Market yang sangat powerful. 

Bisa dilihat kebanyakan produk yang dijual di instagram, rata-rata adalah 

produk perempuan, mulai dari produk kecantikan, hijab, produk 

kesehatan, fashion, aksesoris dan lain sebagainya. 

Dan produk tersebut mendominasi pangsa pasar di instagram jadi pastinya 

ini adalah peluang bisnis yang bisa anda ambil dan manfaatkan. 
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Banyak yang bertanya kepada saya bagaimana cara berjualan di instagram? 

Sebenarnya simple saja, anda harus punya akun di instagram, produk 

jualan dan konsisten. 

 

Ok... lansung saja 
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CARA CANTIK BERJUALAN DI INSTAGRAM 

Banyak cara sebenarnya yang bisa anda lakukan jika ingin berjualan di 

instagram. 

Di ebook ini saya berasumsi jika anda sudah memiliki akun instagram. Jika 

anda yang belum memiliki akun instagram silahkan anda membuat nya 

terlebih dahulu. Usahakan akun bisnis ini terpisah dari akun personal 

instagram anda . Saya tidak akan membahas mengenai membuat akun 

instagram karena di Google banyak sekali yang membahas megenai 

pembuatan akun instagram. 

Setelah anda sudah mempunyai akun jualan instagram, tentunya anda 

bingung produk apa yang ingin anda jual. Gimana cara buat produknya 

sementara modal anda minim. hehhe 

Tenang anda tidak usah khawatir jika anda belum mempunyai produk 

sendiri, Anda bisa menjadi reseller atau dropship. 

Pengertian apa itu reseller dan dropship bisa anda cari di Google.hehehe 

Tinggal anda ketikan saja reseller dan dropship. 

Menurut saya lebih enak menjadi dropship khususnya bagi anda yang tidak 

mau repot-repot ingin stok barang dan modal anda minim.. 

Berikut cara cantik berjualan di instagram :  

1. Bedakan Akun Personal anda dengan akun bisnis. 

Jika anda ingin berjualan sebaiknya anda membuat akun khusus bisnis 

jualan anda. Hal ini dikarenakan sekarang peraturan di instagram 

mengharuskan kita untuk membedakan akun personal dengan akun bisnis. 

Di akun bisnis ini kita harus menghubungkan dengan fanspage facebook. 

Jika belum ada silahkan buat terlebih dahulu. Akun bisnis ini diusahakan 

anda membuat 3-5 akun bisnis. Walaupun jualan nya sama tapi bedakan 

akunnya.  

Akun ini ibaratnya seperti toko online jadi jika anda membuat banyak akun 

maka anda otomatis sedang membuka banyak toko milik anda. Mungkin 

anda pernah liat di instagram, facebook atau marketplace tokonya berbeda 



Cara Cantik Bermain Instagram 

 
 

tapi barang jualannya sama. Nah begitulah yang harusnya anda lakukan 

juga, jangan hanya membuka 1 toko saja tapi banyakin. 

Di profile akun kita kita harus memperhatikan : 

 
 

No. 1 : ini adalah Username. Username bisa nama toko online anda 

ataupun hal-hal yang berkaitan dengan produk jualan anda. 

No.2 : NAMA dan deskripsi toko anda. Nama ini harus ada berkaitan 

dengan username yang anda pilih. Jangan sampai username toko 

anak tapi NAMA toko roti , pasti aneh dan tidak berhubungan 

bukan..hehe usahakan antara NAMA dan username saling 

berhubungan agar calon pembeli nantinya gampang menemukan 

toko instagram anda. Mengenai deskripsi , anda bisa menjabarkan 

tentang informasi apa yang anda jual, alamat toko anda, nomor 

rekening dan nomor yang bisa dihubungi jika ada orang yang ingin 

memesan. 

Saran saya jangan terlalu panjang karena ada batasan huruf, 

usahakan ada contact informasi biar mudah untuk melakukan 

pemesanan produk anda. 
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2. Posting – Caption – Hastag 

Posting gambar jualan anda secara rutin, usahakan dalam sehari 20-40 

postingan gambar. Posting gambar ini jangan sesering mungkin tapi 

berikan jeda dalam sekali posting karena jika anda keseringan posting bisa-

bisa akun instagram anda kena Banned. Heheh pasti nya anda tidak mau 

bukan. Saya dulu pernah terkena banned dan tentunya sangat merugikan 

karena banned yang saya terima. 

Usahakan posting di jam Prime time. Jam-jamnya adalah  Pagi jam 06.00 

wib – 09.00 wib , siang jam 12.00 wib -14.00 wib , sore jam 17.00 wib - 

18.00 wib dan malam jam 19.00 - 21.00 . untuk anda yang tinggal di luar 

waktu indonesia barat bisa menyesuaikan. 

Ketika anda posting gambar produk anda jangan lupa anda berikan sebuah 

Caption.Caption ini berupa deskripsi tentang apa produk anda, manfaat 

produk anda, keunggulan produk anda, bisa juga anda berikan diskon atau 

promo di bagian caption ini , semuanya tergantung postingan  anda. Setelah 

caption jangan lupakan hastag #. 

Hastag ini sangatlah powerfull karena orang mencari sesuatu berdasarkan 

hastag #. Usahakan hastag yang ingin anda tampilkan sesuai dengan 

produk yang anda jual. Contohnya : 
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 Anda bisa lihat hastag yang dipakai #, sesuai dengan produk 

jualannya. Jual jilbab menggunakan hastag # yang berkaitan dengan jilbab. 

Jangan memakai hastag tentang kosmetik. Pasti aneh bukan. Hehehe 

Dalam membuat hastag ini anda bisa membuat 10-15 hastag, jangan 

berlebihan dalam memakai hastag karena bisa akan membuat postingan 

anda tidak terbaca jika kebanyakan mencantumkan hastag. 

 

3. Kumpulkan follower 

Follower ini sangat penting, karena follower ini adalah calon prospek anda 

yang wajib anda punya. jangan mudah terpancing dengan jasa tambah 

follower karena itu akan sangat merugikan anda. Untuk awal carilah 

follower secara manual. 

Contohnya : 

Anda adalah berjualan Hijab. nah cari artis atau tokoh figure yang memakai 

hijab. Follow akun-akun yang menfollow artis tersebut. Sama halnya 

seperti posting, follow orang ini juga ada jedanya jangan dilakukan secara 

brutal. 1 kali anda follow kasih jeda 10 menit baru follow akun lainnya. 

kuncinya sabar...hehehe 
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Setelah anda sudah mendapatkan minimal 100 follower maka untuk 

mempercepat dalam mendapatkan follower kunci akun jualan anda. Untuk 

pertama-tama boleh anda kunci menjadi private akun anda.. Tentunya anda 

tetap follow akun orang terlebih dahulu 

Mengapa akun anda dijadikan private?? 

Dengan anda mengunci akun anda , setelah anda menfollow orang lain 

maka orang tersebut akan lebih cepat follow back akun anda dibandingkan 

anda tidak menjadikannya akun private.  hal ini dikarenakan orang 

tersebut akan penasaran dengan akun anda yang di private. 

Untuk menambahkan follower ini anda harus mencari sesuai dengan 

segmen produk yang anda jual. Misalkan anda jual hijab usahakan cari 

follower perempuan, walaupun terkadang tidak menutup kemungkinan 

ada juga follower pria.hehehe mungkin pria ini ingin membelikan hijab 

untuk pacar atau keluarganya.hehehe 

 

4. Teknik jualan 

hal inilah yang perlu ada ketahui selanjutnya setelah anda sudah punya 

akun bisnis instagram dan follower yang lumayan. 

Bagaimana teknik jualan di instagram? 

Sebenarnya teknik ini tidak jauh berbeda dengan teknik jualan di media 

sosial lainnya. sebenarnya sama saja tapi saya akan memberikan sebuah 

teknik yang mungkin ada diantara anda yang belum mengetahuinya. 

1. Gunakan picture atau gambar yang terang dan jelas. 

Sudah tahukan kalau untuk posting di instagram kita harus 

mempunyai gambar dengan resolusi yang baik dan tidak pecah 

karena disaat ada calon pembeli yang mengunjungi akun 

instagram kita , mereka akan berlama-lama melihat katalog 

produk yang ada di instagram. nah inilah yang mengharuskan 

anda memposting produk anda secara konsisten karena dengan 

ada banyaknya gambar jualan anda di instagram menandakan jika 

toko online anda beneran ada dan orang yang melihat akan betah 

berlama-lama scroll..hehehehe 
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Ingat instagram itu lebih menonjolkan gambar daripada tulisan 

 

2. Jual Murah dulu 

Jika anda sudah memiliki produk hasil karya anda sendiri, untuk 

awalnya anda menjual ke konsumen dengan harga yang murah 

terlebih dahulu. murah disini bukan berarti murahan. Murah 

disini dimaksudkan akan konsumen tersebut merasakan terlebih 

dahulu kegunaan dan manfaat dari produk anda. ibaratnya 

pengenalan terlebih dahulu. Jika anda seorang reseller atau 

dropship bagaimana?? 

Nah anda jangan mengambil keuntungan besar dulu, ambil sedikit 

saja keuntungannya biar anda dapat calon konsumen terlebih 

dahulu. Dengan kita sudah mendapatkan calon konsumen 

tersebut maka produk kita sudah dikenal dan pastinya jika kita 

suatu saat menaikkan harga untuk memperbesar keuntungan kita 

itu tidak akan menjadi masalah bagi konsumen karena konsumen 

tersbut sebelumnya sudah merasakan manfaat produk kita. 

 

3. Follow up 

Diawal awal saya membuat akun bisnis instagram, jika ada orang 

yang like gambar jualan saya maka saya akan langsung DM atau 

inbox orang tersebut untuk menanyakan apa yang bisa dibantu , 

perkenalan diri kita atau menawarkan produk model apa yang dia 

cari.  Dengan kita mengirimkan DM ini berarti kita sedang follow 

up calon prospek kita untuk menjadi pembeli.  

Pembeli itu dibedakan menjadi 3 jenis,  COLD – WARM – HOT 

Nah yang like itu disebut COLD. karena kita belum mengenal dia 

dan begitu juga sebaliknya. Untuk membuat menjadi COLD 

menjadi WARM inilah kita DM atau inbox. 

Setelah WARM maka kita harus merubahnya menjadi HOT. HOT 

ini adalah calon prospek yang saya inbox tersebut setelah saya 

follow up akhirnya memutuskan membeli produk saya. 

 

4. Berikan diskon atau promo 

Pemberian diskon atau promo ini sebaiknya disesuaikan dengan 

hari-hari tertentu. misalkan hari kemerdekaan diberi promo 
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kemerdekaan. Diskon dan promo ini disesuaikan dengan 

momentum yang ada. Tapi ingat jangan terlalu sering memberikan 

diskon atau promo karena nantinya konsumen anda HANYA akan 

membeli disaat  ada diskon atau promo saja.. bahaya 

bukan,hehehehe 

 

5. Action , Berdoa dan Sedekah 

Lakukan postingan secara konsisten. Jangan malas untuk 

menunda-nunda postingan anda. Bikin semenarik mungkin 

tampilan instagram anda agar betah konsumen menscroll akun 

instagram anda . Cari kompetitor anda dan anda bisa AMATI, TIRU 

dan MODIFIKASI jangan TIRU PLEK saja... tunjukan kreatifitas 

anda. 

 

Sekian sharing saya mengenai cara cantik bermain instagram. Semoga anda 

mendapat pencerahan atau ide untuk lebih optimalkan akun bisnis 

instagram anda. 

Berikut pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya : 

 Kenapa kita harus merubah menjadi akun bisnis?? 

Sekarang instagram sangat ketat, sehingga jika kita ingin jualan maka 

akun instagram kita harus kita rubah ke akun bisnis karena jika tidak 

maka akan kena banned dari instagram sendiri. instagram ingin 

membedakan mana akun personal dan akun bisnis.  

 

 Mana yang powerfull membuat akun di kunci atau tidak? 

Kita harus melihat lagi apa tujuan kita mengunci akun.. Jika anda 

ingin menambah follower maka lebih cepat menjadikan akun anda 

dikunci, tapi jika anda ingin murni jualan ya jangan dikunci. 

Bagaimana orang lain melihat produk jualan anda jika akun bisnis 

anda dikunci. Jadi dua-duanya powerfull.hehehe 

 

 Apakah pengaruh jumlah follower dengan penjualan?? 

Sebenarnya jumlah follower tidak mempengaruhi jualan anda, 

banyak juga akun jualan bisnis yang jumlah followernya sedikit tapi 
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penjualan lancar. Menurut saya yang mempengaruhi adalah Hastag # 

karena orang yang mencari produk anda berdasarkan hastag. inilah 

yang disebut the power of hastag. 

 

 Lebih enak cara manual apa Tools?? 

Untuk pertama kali anda harus manual dulu, follow secara manual 

satu persatu. Posting secara manual. pelan-pelan saja. Dengan anda 

mengerjakan secara manual maka anda akan merasakan betapa 

perjuangannya bisa pecah telor.hehehe Jika sudah merasakan secara 

manual maka silahkan pake tools optimasi instagram 

 

 

 

 

 

Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya di 

 

Facebook : https://www.facebook.com/alvas.insomnia 

Group Sharing Facebook : 

https://www.facebook.com/groups/1124309234327628/ 

Whatpapp : 081991820182 

 

 

Sampai jumpa di lain ebook berikutnya. 

Terimakasih atas perhatian Anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salam Hangat 

 

Alvas 

https://www.facebook.com/alvas.insomnia
https://www.facebook.com/groups/1124309234327628/

