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Bisnis online semakin  booming  di tahun ini. 

Banyak orang yang mulai menjalankan bisnis online, tapi tidak sedikit dari mereka yang             
kebingungan. 

Apa yang mereka bingungkan? 

Biasanya pada tahap awal bisnis online, orang yang sudah menentukan target suka            
kebingungan mendapatkan produknya serta platform mana yang bagus untuk digunakan. 

Anda salah satunya? 

Kalau begitu, Anda berada di artikel yang tepat! 

Kali ini kita akan membahas mengenai berbagai macam marketplaces dan platform online            
terbaik di dunia. 

 



Tujuannya dari artikel ini? 

Sudah pasti untuk membantu dan memudahkan Anda dalam menentukan mana yang paling            
cocok serta bisa memenuhi kebutuhan kegiatan E-Commerce Anda. 

Mari kita bahas. 

Bisnis Online? Ketahui 32 Marketplaces dan Platform Berikut Ini untuk Membantu Anda! 

Seperti yang sudah dibilang pada bagian pembuka tadi. 

Kebanyakan orang yang sudah punya ide dan menentukan target untuk bisnis online suka             
terhambat karena bingung untuk mencari produk dan memilih platform yang cocok. 

Kalau sudah seperti itu dan terus dibiarkan, sebagian dari mereka malah tidak akan             
menjalankan bisnis online mereka. 

Bahaya kalau rasa malas muncul dan mulut sudah keluar kalimat “ya sudahlah nanti saja.” 

Karena ujung-ujungnya tidak jadi! 

Yah, ide dan rencana di awal jadi gagal dijalankan… 

Tentunya Anda tidak ingin hal itu terjadi kan? 

Kalau bingung soal menemukan produk dan memilih platform online yang cocok, cek list di              
bawah ini! 

● eBay 

Anda mungkin pernah mendengar tentang eBay. 

Yes, dalam marketplace, eBay unggul dan merupakan leader di C2C dan B2C e-Commerce             
sales. 

Di sini, Anda bisa menemukan semua yang mungkin Anda cari. 

Mulai dari elektronik dan mobil, sampai pakaian. 



Ada yang dalam kondisi baru dan ada juga yang second. 

Sebagai penjual, Anda bisa meminta pembeli untuk menawar barang. 

● Amazon 

Kalau yang satu ini, masyarakat luas sudah pada tahu ya? 

Amazon merupakan pemain terbesar di online marketplace. 

Awalnya Amazon yang menjual buku, sekarang beralih menjadi penjual retail. 

Di situsnya, Amazon menawarkan jutaan produk yang berbeda ke pengunjungnya. 

Bukan hanya itu saja, toko online ini sudah menjadi salah satu tempat yang menjual kebutuhan               
sehari-hari. 

● Etsy 

 

Etsy mirip dengan eBay, tapi focus produk yang dijual itu kebanyakan buatan tangan dan              
vintage. 



Cocok untuk Anda yang ingin menjual sesuatu yang memiliki nilai seni dan hasil karya sendiri. 

Oh iya, sebagai info, pendapatan gross dari penjualan barang di Etsy mencapai $ 1,93 juta               
pada tahun 2014. 

● Shopify 

Nah, kalau yang satu ini, kebanyakan orang menggunakan Shopify untuk bisnis dropshipping            
berskala internasional. 

Tapi misalkan Anda ingin menggunakannya untuk bisnis local, tidak masalah. 

Simple dan mudah untuk diatur, Anda bisa membangun toko online sesuai keinginan Anda             
sendiri. 

Banyak fitur bagus yang bisa Anda gunakan sesuai kebutuhan bisnis online Anda. 

● Bigcommerce 

Kalau Anda mencari platform yang  full hosted dan punya rencana untuk tumbuh menjadi lebih              
besar, Anda bisa coba Bigcommerce. 

● Volusion 

Volusion adalah solusi all-in-one untuk membangun dan menjalankan toko e-Commerce. 

Platform ini memiliki 400 ribu lebih store, 450 karyawan dan penjualan dari merchantnya             
mencapai lebih dari $ 18 miliar. 

 

 

 



● WooCommerce 

 

Ini merupakan platform eCommerce yang open-source. 

Artinya, Anda akan memiliki banyak fleksibilitas dan bisa mengakses banyak plugins. 

Tapi Anda harus menjaga keamanan dan hosting Anda sendiri. 

● Weebly 

Membangun website, toko online dan blog akan menjadi lebih simple dan terjangkau dengan             
Weebly. 

Anda bisa memilih theme, mendownload aplikasi mobile, dan memulai blog serta bisnis online. 

 

 

 



● Zibbet 

Kalau Anda menjual barang yang buatan tangan, Zibbet bisa jadi platform yang bagus. 

Ini merupakan tempat yang tepat untuk barang yang memiliki nilai seni, dan karya-karya             
vintage. 

Tidak ada fee transaksi sampai 10 produk tertentu. 

Jadi kalau Anda baru mulai menjual karya Anda dan ingin tahu apakah platform ini bekerja               
untuk Anda, gunakan Zibbet. 

● Selz 

Anda bisa fokus pada penjualan dan Selz akan membantu Anda dalam mengurus sisanya. 

Mudah diatur dan semua payment dihandle oleh platform. 

Tidak ada biaya bulanan, cuma biaya transaksi saat Anda melakukan penjualan. 

● LemonStand 

Ini merupakan platform design, Anda bisa mengkustom dan mengoptimasikan toko eCommerce           
Anda dengan mudah. 

Kalau punya ide dan ingin mengembangkannya, cobalah service dari platform ini. 

 

 

 

 



● Tictail 

 

Untuk awal-awal membangun bisnis online, Anda bisa mencoba Tictail. 

Di sini Anda bisa mengatur campaign untuk Facebook, memanage channel social media, dan             
menciptakan newsletter yang bagus. 

● Squarespace 

Website yang satu ini indah! Bangun toko online Anda dengan menggunakan jutaan stok             
gambar yang menarik. 

Anda juga bisa merancang logo dengan database ikon Squarespace. 

Bukan hanya itu, Anda bisa mendapatkan akses untuk analytics, mobile apps, dan platform             
developer. 

 

 



● Cratejoy 

Box berlangganan merupakan salah satu tren yang muncul di 2017. 

Jadi kalau Anda punya ide untuk box berlanggan, CrateJoy hadir untuk membantu Anda             
mewujudkannya. 

● Symphony Commerce 

Platform ini akan secara otomatis akan meng-scale pertumbuhan bisnis online Anda. 

Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang kapabilitas server dan cost tambahan. 

● Magento 

 

Magento dimiliki oleh eBay, jadi Anda tidak perlu khawatir, karena mereka pasti tahu tentang              
eCommerce. 

Magento akan memberikan Anda control atas sales channel dan juga meng-scale bisnis Anda             
dengan berfokus pada fleksibilitas dan fungsional. 

Magento juga punya beberapa apps yang keren! 



● Alibaba 

Perusahaan dari China ini membuat Amazon jaddi terlihat kecil karena hasil dari penjualannya             
mencapai ratusan miliar dolar setiap tahun. 

Alibaba mengoperasikan banyak online marketplaces, yang terbesar ada Alibaba dan Taobao. 

Di situs ini, penjual bukan hanya bisa mencantumkan produk tapi service juga bisa. 

Alibaba sedang pada tahap berkembang sampai ke US. 

● Jet 

 

Jet merupakan salah satu online marketplace yang baru di dunia eCommerce. 

Mulai dilaunching pada spring 2015. 

Tujuan dari Jet adalah menyediakan marketplace yang low-cost dengan menggunakan biaya           
shipping yang optimal dan model membershipnya mirip dengan Costco. 

Jet hanya menyediakan produk yang bermerk. 

Tapi untuk penjual tertentu ini merupakan platform yang bagus guna menjangkau konsumen. 



● eBid 

Perusahaan ini beroperasi di 23 negara di seluruh dunia. 

Service listing produk yang gratis dan cost keseluruhan yang murah (berdasarkan dari harga             
final dari barang) menjadikan eBid sebagai tempat yang bagus untuk me-list produk Anda. 

● Bonanza 

Marketplace besar yang bagus selanjutnya ada Bonanza. 

Website yang sangat shopper-friendly dimana fee yang rendah adalah standarnya. 

Situs ini punya produk yang cukup lengkap. 

Mulai dari fashion dan perhiasan sampai art dan furniture rumah. 

Mereka menggunakan Google Shopping untuk memasarkan produk yang ditawarkan oleh          
penjual. 

Yang menariknya adalah Bonanza akan membayar semua cost advertising Anda sampai Anda            
berhasil membuat penjualan. 

● Depop 

Kalau Anda ingin mencari marketplace yang lebih optimal di mobile, Depop bisa Anda coba. 

Yang bisa Anda lakukan adalah ambil foto dan share linknya ke platform yang Anda mau. 

Depop bisa menangani penjualan secara mandiri dan hanya mengambil potongan kecil saja. 

 

 



● Folksy 

 

Folksy merupakan platform untuk produk yang memiliki nilai seni dan hasil yang kreatif. 

Platform ini merupakan alternative yang low-cost untuk Anda yang ingin menjual produk dengan             
jumlah banyak. 

Bukan hanya itu saja, Anda bisa mengumpulkan user base. 

Tapi sayangnya Anda hanya bisa berjualan si Folksy kalau Anda tinggal di U.K. (walaupun              
produk dikirimkan secara internasional). 

● Rakuten 

Fokus Rakuten pada penjualan elektronik. 

Mereka menekankan shopping sebagai bentuk dari hiburan, konsepnya juga membeli dari           
orang lain bukan dari internet. 

Di sini juga Anda bisa mengumpulkan point reward. 



● Vide Dressing 

Kalau Anda berminat pada fashion, Anda bisa ke Vide Dressing untuk menjual produk fashion              
Anda. 

Ini merupakan sebuah situs yang akan memudahkan penjualan Anda. 

● Move Loot 

 

Anda punya furniture rumah yang ingin dijual? Move Loot adalah tempat yang cocok. 

Masukkan foto-foto furniture Anda dan nanti perusahaan akan mengambilnya serta menjualnya           
untuk Anda. 

Jadi Anda tidak perlu pusing-pusing lagi untuk proses penjualan dan pengantarannya ke            
customer. 

Untuk saat ini, Move Loot baru ada di beberapa wilayah di US. 

 



● Flipkart 

Ini adalah marketplace yang terkenal di India. 

Kalau Anda berencana untuk mengembangkan bisnis online, Anda harus mempertimbangkan          
platform ini. 

● eCRATER 

Perusahaan ini menawarkan hal yang menarik. 

Anda bisa membangun toko online gratis dan mengelompokkan jutaan pasar online di Google             
Shopping. 

● Sears 

Sears menawarkan marketplace bagi para penjual untuk membuat list produk dan mengekspos            
diri mereka ke audience yang sangat besar. 

Ada biaya bulanannya, tapi ini bisa jadi pilihan yang bagus untuk seller yang akan menjual               
produknya dalam jumlah banyak. 

 

 

 

 

 

 

 



● Big Cartel 

 

Tempat untuk para artist, designer, pengrajin untuk memulai bisnis online kreatif mereka. 

Platform ini ada biaya bulanannya, tapi ada juga pilihan yang gratisnya. 

Anda bebas mendesign toko, tapi kalau Anda tidak memiliki follower dalam jumlah besar dari              
social media, Anda akan kesulitan mendapatkan traffic untuk platform Big Cartel Anda. 

● Craigslist 

Craigslist memang kurang tepat kalau disebut sebagai platform eCommerce. 

Tapi Anda masih bisa berjualan di sini karena mudah dijangkau oleh orang dari usia berapa               
pun. 

Yang perlu Anda lakukan juga simple, list barang, tentukan harga dan upload foto. 

Bukan tempat yang efisien untuk menjual barang secara massal tapi lebih cocok untuk kegiatan              
tawar menawar barang. 



● Style Lend 

Lemari yang penuh dengan gaun rancangan desainer bisa dijadikan uang. 

Style Lend akan memungkinkan Anda untuk menyewakan gaun yang Anda miliki seharga 10%             
dari harga eceran. 

Jadi Anda bisa mendapatkan penghasilan tambahan. 

● CustomMade 

Anda membuat produk sendiri seperti perhiasan dari kerajinan dari kayu? 

Jual hasil karya Anda di CustomMade, sebuah online marketplace. 

Karya Anda bisa dijual dengan harga tinggi. 

Waktunya Bergerak! 

Banyak sekali marketplace dan platform yang kita bahas pada e-book kali ini. 

Dan Anda sudah mendapat informasi yang bagus untuk memulai bisnis online. 

Sudah waktunya Anda untuk bergerak! 

Jangan biarkan ide-ide memulai bisnis online Anda tenggelam begitu saja karena Anda bingung             
untuk memilih marketplace dan platform! 

Ingin panduan dalam membangun bisnis e-commerce yang bisa bersaing di Marketplace dan            
sustainable (bertahan lama)? Yuk bergabung di platform belajar online  DM Labs , dimana Anda             
akan diberikan panduan mencapai Goal Anda lewat materi digital marketing dari International            
Dropshipping, Marketplace, dan sebagainya. Kami tunggu Anda di dalam!  

 


