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ENTERPRENE
UR 

PROGRAME 

DEVELOP A 
MARKETING 
STRATEGY 

AND 
COORDINATE 

SALES 
ACTIVITIES 

DEVELOP NEW 
PRODUCTS 

AND SERVICES 

PROMOTE 
PRODUCTS 

AND SERVICES 
TO 

CUSTOMERS 
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DEVELOP A MARKETING 
STRATEGY AND COORDINATE 
SALES ACTIVITIES 
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CLASS X ACTIVITIES 



DEVELOP NEW PRODUCTS 
AND SERVICES 

Sumber : CATC /Common ASEAN Tourism Curiculum 



CLASS XI ACTIVITIES 





PROMOTE PRODUCTS AND 
SERVICES TO CUSTOMERS 

Develop 
product & 
service 

knowledge 

Develop 
market 

knowledge 

Promote 
products & 
services 

Apply selling 
skills. 

Sumber : CATC /Common ASEAN Tourism Curiculum 



MANAGEMENT & LEADERSHIP 
DEVELOPMENT RECORD 

Action Plan 

What sessions will 
you attend? 

Description 

What did you learn? 

Feelings 

How are you feeling 
and what are your 

thoughts on what your 
have learn? 

Evaluation 

What did you enjoy 
and what did you 

learn? 

Analysis 

What can you put into 
practice right away? 

Conclusion 

What else are you 
going to do 



 

 

 

BISNIS DARING / 

ONLINE 

Kegiatan bisnis yang dilakukan di 

dunia maya dengan bantuan internet 

Media Online sebagai wahana 

berbisnis 

Bisnis Daring / Online adalah bisnis potensial yag 

dapat diaplikasikan pada setiap usaha 

Sumber : Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Erlangga 2019 



• Egelah  PROMOSI 

Segala macam bentuk komunikasi persuasif yang 

dirancang untuk menginformasikan pelanggan tentang 

produk atau jasa dan mempengaruhi mereka agar 

membeli barang atau jasa tersebut. 

Komunikasi persuasif adalah komunikasi 

yang bertujuan untuk mengubah atau 

memengaruhi kepercayaan, sikap, dan 

perilaku seseorang sehingga bertindak 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

komunikator  

Sumber : Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Erlangga 2019 



 

 

Konatif : 

Perilaku yang sudah sampai tahap 

hingga individu melakukan 

sesuatu tindakan terhadap objek.  

 

 

 

Afektif : 

Perilaku di mana individu 

mempunyai kecenderungan 

untuk suka atau tidak suka 

pada objek. 

 

Komunikasi Persuasif 

Pada sikap-sikap individu/ kelompok 

yang hendak dipengaruhi ini terdiri 

dari tiga komponen 

 

Kognitif : 

Perilaku di mana individu mencapai 

tingkat "tahu" pada objek yang 

diperkenalkan. 

www..wikipedia.com 



Kesimpulan :  

Komunikasi Persuasif 

Kepercayaan / pengetahuan seseorang tentang sesuatu 
dipercaya dapat memengaruhi sikap mereka dan pada 
akhirnya memengaruhi perilaku dan tindakan mereka 

terhadap sesuatu. Mengubah pengetahuan seseorang akan 
sesuatu dipercaya dapat mengubah perilaku mereka. 

Walaupun ada kaitan antara kognitif, afektif, dan konatif - 
keterkaitan ini tidak selalu berlaku lurus atau langsung. 

www.libera.id.blogspot.com 



Promosi adalah segala macam bentuk komunikasi persuasi 
yang dirancang untuk menginformasikan pelanggan 

tentang produk atau jasa dan memengaruhi mereka agar 
membeli barang atau jasa tersebut 



Tujuan 
Promosi 

Menyebarluaskan 

informasi mengenai 

suatu produk 

(barang/jasa) 

kepada masyarakat 

atau calon 

konsumen potensial 

Menjangkau dan 

mendapatkan 

konsumen baru 

serta menjaga 

loyalitas mereka. 

Membantu 

meningkatkan 

angka penjualan 

sekaligus 

meningkatkan 

keuntungan. 

Membantu 

mengangkat 

keunggulan dan 

membedakan suatu 

produk dengan 

produk pesaing. . 

Menciptakan citra 

suatu produk di mata 

konsumen sesuai 

keinginan 

perusahaan 

Memengaruhi 

pendapat dan 

perilaku konsumen 

terhadap suatu 

produk.  
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Media 
Promosi 

Blog/Website Market Place 

Media Sosial Youtube 

Sumber : Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Erlangga 2019 



T 

O 

Media Promosi Media Sosial 

facebook Twitter 

Instagram Line/ 

WhatsApp 

Sumber : Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Erlangga 2019 







Media Promosi  Marketplace 



Hak & Kewajiban Penjual Barang/Jasa Secara Online 

Pasal 7 Undang-Undang No. 8/1999 

tentang Perlindungan Konsumen (UU 

Perlindungan Konsumen) juga mengatur 

bahwa seorang penjual sebagai pelaku 

usaha wajib memberikan ganti rugi 

kepada pembeli atau konsumen apabila 

barang yang diterima tidak sesuai dengan 

yang diperjanjikan. Hal ini dilakukan agar 

pembeli dapat menuntut haknya apabila 

terjadi penipuan atas produk yang 

dilakukan oleh penjual. 

www.libera.id.blogspot.com 



Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen 

1. Menentukan dan menerima harga pembayaran atas 

penjualan barang sesuai dengan kesepakatan antara 

penjual dan pembeli. 

2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 

pembeli yang beriktikad tidak baik. 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam 

penyelesaian sengketa. 

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti 

secara hukum merugikan konsumen yang tidak 

diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang 

diperdagangkan. 

www.libera.id.blogspot.com 



Hak & Kewajiban 

Pembeli Barang/Jasa 

Secara Online 

Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen  

1. Membaca informasi dan mengikuti prosedur atau petunjuk tentang 

penggunaan dan atau jasa yang dibelinya. 

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa 

tersebut. 

3. Membayar harga pembelian sesuai dengan yang telah disepakati. 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut apabila timbul 

sengketa dari proses jual beli tersebut. 

www.libera.id.blogspot.com 
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