
5 Keahlian Yang Harus Dimiliki Untuk Menjalankan Bisnis Online

Apa saja keahlian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis online? Apakah Anda harus bisa 

membuat rencana bisnis yang hebat dan membuat desain grafis yang luar biasa? Itu semua 

tergantung sifat bisnis Anda. Ada keterampilan-keterampilan yang layak dikuasai, tapi tidak semua 

wajib dikuasai.

Jika Anda ingin menjalankan bisnis online, Anda wajib menguasai lima keterampilan berikut ini.

1. Teknis

Bisnis online akan sangat menguji kemampuan teknis Anda. Mendaftarkan domain dan membeli 

paket hosting mungkin cukup mudah dilakukan. Bahkan, banyak hosting menyediakan fasilitas 

untuk menginstal WordPress dengan satu klik.

Tapi setelah itu Anda akan menghadapi beberapa hal yang bisa jadi sangat rumit. Bagaimana jika 

situs WordPress Anda diserang hacker, dan Anda ingin mendapatkannya kembali dan 

menjalankannya secepat mungkin? Bagaimana jika Anda perlu menginstal script atau memperbaiki 

kolom dalam database MySQL?

2. SEO

Bagi kebanyakan situs, pencarian organik merupakan sumber traffic nomor satu. Jika Anda tidak 

melakukan penelitian keyword, tidak membuat konten yang dioptimasi, dan tidak memperbarui situs

Anda secara konstan untuk meningkatkan SEO-nya, bisnis online Anda tidak akan bisa terus 

kompetitif.

3. Pembuatan Konten

Kemampuan untuk membuat konten yang berkualitas, bermanfaat, dan teroptimasi SEO adalah 

kunci untuk menjalankan bisnis online yang sukses. Konten akan mendatangkan traffic, 

membangun kepercayaan, dan menarik pelanggan baru untuk bisnis Anda.

Konten membangun kredibilitas dengan pengunjung yang datang ke website Anda, dan konsumen 

lebih cenderung memercayai bisnis yang menyediakan konten yang bermanfaat. Jangan lupa untuk 

menerapkan strategi untuk membuat pengunjung tercantum ke dalam daftar email Anda.

4. Pengetahuan mumpuni dalam niche yang digeluti

Apakah Anda memiliki pengetahuan mumpuni dalam niche yang akan Anda jadikan bisnis online? 

Jika tidak, Anda mungkin harus memikirkan kembali pilihan Anda. Dalam rangka membangun 



kepercayaan dengan audiens Anda, Anda harus bisa menunjukkan bahwa Anda memiliki 

pengetahuan dan pengalaman dalam industri yang Anda jalankan.

5. Iklan berbayar

Meskipun konten dapat menarik banyak traffic organik, traffic berbayar juga sangat penting. Iklan 

memungkinkan Anda untuk menjangkau lebih banyak target pelanggan Anda.

Tetapi harus diingat bahwa iklan tidak selalu menjadi solusi sekali jalan. Membuat iklan yang 

efektif dan menyempurnakan penargetan Anda bisa menjadi tantangan berat kecuali Anda memiliki 

pengalaman sebelumnya. Optimasi konversi merupakan hal yang paling penting ketika Anda 

menghabiskan uang untuk mendatangkan orang ke website Anda.

Sekarang Anda dapat belajar dan mengembangkan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses di 

bisnis online. Berita baiknya, Anda tidak harus menjalankan itu semua sendirian. Anda dapat 

menyewa freelancer untuk melakukan beberapa pekerjaan, tapi sebaiknya Anda mengetahui 

bagaimana keahlian itu bekerja. Pengetahuan yang Anda peroleh tidak akan sia-sia, karena Anda 

juga akan dapat memverifikasi kualitas pekerjaan outsourcing atau mengatasi keadaan darurat.


