
Nitip Beli Barang di Luar Negeri? Di Airfrov Bisa Banget 
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Tren belanja online telah mengubah gaya belanja masyarakat modern. Berbekal perangkat komputer dan 

koneksi internet, siapapun sudah bisa memesan barang yang mereka inginkan. Bahkan dengan 

smartphonepun belanja online sudah bisa dilakukan. 

Namun dalam beberapa situasi, belanja online bisa jauh lebih mahal dibanding belanja biasa, apalagi jika 

barang yang dibeli diimpor langsung dari luar negeri. Bisa dipastikan, pajak dan bea cukai akan membuat 

harga barang tersebut melambung tinggi. 

Kalau ingin beli barang impor, sebenarnya masih ada alternatif lain. Alih-alih belanja di toko online luar 

negeri, kenapa tidak titip saja? Indonesia memiliki jumlah traveler luar negeri yang cukup besar. Dengan 

titip ke traveler, kamu bisa memperoleh barang impor dengan harga yang relatif lebih murah.  

Tapi di mana bisa titip beli barang secara mudah dan aman? Bagi kamu yang doyan belanja, kini sudah 

ada platform titip barang impor yang bisa dipercaya, yakni Airfrov. 

Mudah Nitip Beli Barang di Luar Negeri 

Sebelum ada platform titip beli barang seperti Airfrov, konsumen tidak memiliki banyak pilihan untuk 

membeli barang impor. Kamu harus membeli ke toko barang impor yang tentu saja harus ditebus dengan 

harga yang cukup tinggi. Kalau kamu cukup beruntung punya kerabat atau teman yang hendak pergi ke 

luar negeri, kamu baru bisa nitip beli barang ke mereka. Tapi tentu saja, kerabat atau teman tidak selalu 

pergi ke luar negeri bukan? 



Di Airfrov, beli barang impor menjadi jauh lebih mudah. Kamu cukup membuat akun di Airfrov, post 

requestmu dan tunggu traveler yang sesuai. Pengiriman barang juga akan ditangani oleh Airfrov dengan 

menggunakan popbox yang kini telah tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Depok. Jika kamu 

berada di luar kota-kota tersebut, Airfrov bisa juga lho kirim pesananmu via jasa pengiriman barang. 

Semakin Aman dengan Garansi Uang Kembali 
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Salah satu isu yang kerap dikhawatirkan saat hendak titip beli barang impor adalah keamanan. Apakah 

uang yang mereka titipkan dijamin aman? Apakah ada jaminan orang yang kamu titipi benar-benar 

membeli barang yang kamu inginkan? Di Airfrov, semua itu terjamin.  

Uang yang kamu bayarkan tidak langsung diserahkan ke traveler. Sebelum barang diterima, uangmu 

akan ditampung oleh Airfrov dengan sistem excrow (rekening bersama). Khawatir barang titipanmu 

rusak? Airfrov menjamin hal tersebut dengan sistem refund. Jika barang yang kamu terima tidak sesuai 

atau mengalami kerusakan, kamu bisa meminta uangmu kembali. 

Tak Perlu Bayar Mahal untuk Titip Beli Barang di Airfrov 

Apa yang membuat titip beli barang begitu menarik dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan 

impor barang secara langsung? Harga dan biayanya yang lebih murah, itulah keuntungan yang bisa 

kamu peroleh. Saat ini kamu memang bisa belanja online dan membeli barang dari luar negeri dengan 

mudah. Tapi tahukah kamu komponen apa saja yang harus kamu tanggung? 

Selain komponen harga barang itu sendiri, masih ada pajak, bea cukai dan ongkos kirim yang harus 

kamu tanggung. Jarak yang jauh pastinya juga berdampak pada ongkos kirim yang tidak murah. Bahkan 

bukan tidak mungkin, biaya-biaya tersebut hampir menyamai harga barang yang kamu beli. 



Dengan nitip beli barang di Airfrov, kamu bisa menekan beberapa komponen seperti ongkos kirim yang 

tinggi dan bea cukai. Di beberapa negara, kamu bahkan tidak perlu membayar pajak sama sekali. Jadi 

bisa dibayangkan berapa keuntungan yang bisa kamu peroleh. 

Titip Barang lebih Murah dengan Potongan Belanja 
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Apa lagi yang lebih menarik dari nitip beli barang ke traveler yang gemar berkeliling dunia selain 

memperoleh harga yang lebih murah dan mendapatkan teman baru? Tenang, masih ada lagi keuntungan 

yang bisa kamu dapat di sini. Jika harga yang lebih murah masih belum cukup, Airfrov masih memiliki 

tawaran lain yang lebih menarik lagi. Ya, itu adalah potongan belanja tambahan. 

Sudah dapat harga murah, masih bisa dapat yang lebih murah lagi? Di Airfrov, semua itu bukan hanya 

sekedar janji. Kamu bisa tukar kode AIRIT untuk memperoleh potongan harga sebesar Rp 150.000. 

Promo ini memang tidak berlaku selamanya. Tapi setidaknya saat ini kamu bisa belanja barang impor 

dengan harga yang jauh lebih murah lagi. 

 

* Artikel untuk Airfrov (Startup titip beli barang di luar negeri) 


