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Tentang jasuda.net

JaSuDa (Jaringan Sumber Daya) adalah sebuah project 
yang dikelolah oleh yayasan SEAPlant.net
(www.seaplant.net) yang kegiatan intinya mengumpulkan
data jumlah produksi dan harga rumput laut di beberapa
wilayah pertanian rumput laut di Indonesia.

Kegiatan lainnya adalah membantu meningkatkan
produktifitas para petani rumput laut melalui pelatihan, 
pembimbingan, bantuan akses finansial dan pemasaran.
Kegiatan tersebut juga ditunjang dengan penyajian
informasi/berita umum mengenai dunia rumput laut serta
pelaksanaan penelitian dan pengembangan

Fokus JaSuDa lebih mengarah ke penggunaan TSI 
dalam pelaksanaan kegiatannya.

TSI = Teknologi Sistem Informasi

http://www.seaplant.net/


Teknologi & Sistem Informasi jasuda.net

JaSuDa membentuk sebuah jaringan data dan informasi sederhana dalam bentuk
penempatan terminal-terminal komputer (terminal jasuda) di beberapa lokasi sentra
produksi rumput laut dan sebuah website (www.jasuda.net) sebagai media manajemen
data dan informasi.

Setiap terminal jasuda dikelola oleh seorang operator khususnya untuk input data dan
lebih dari itu sebagai pusat data dan informasi rumput laut untuk umum.

http://www.jasuda.net/


eCommerce jasuda.net

Salah satu layanan yang terdapat pada jasuda.net adalah
penjualan produk seperti data trading, peta GIS, buku-buku dan
modul-modul.

Tahap-tahap dalam melukan pembelian antara lain:

1. Pilih kategori produk kemudian pilih item produk yang akan
dibeli



eCommerce jasuda.net

2. Setelah item-item produk yang akan dibeli
masuk ke list pembelian (keranjang
belanja) lanjutkan dengan click tombol
‘pesan sekarang’ maka form permintaan
alamat email akan digunakan sebagai
alamat pengiriman. Proses pemesanan
dengan click ‘proses’.

3. Form selanjutnya adalah konfirmasi item 
produk yang dibeli dan alamat email 
pengiriman. Click Setuju untuk lanjut.



eCommerce jasuda.net

4. Form selanjutnya adalah invoice beserta
penjelasannya. Pada tahapan ini pula 
sebuah email konfirmasi telah terkirim ke
alamat email yang didaftarkan.

5. Setelah pembayaran dilakukan, perlu
melakukan konfirmasi pembayaran. 
Selanjutnya sebuah email yang berisi link 
untuk download dikirimkan ke alamat email 
yang didaftarkan.



Manajemen Pemasaran jasuda.net

Manajemen pemasaran yang dilakukan jasuda.net antara lain:

- Mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui aktifitas di lapangan
khususnya saat pelatihan dan pembimbingan, serta melalui sarana konsultasi dan
tanya/jawab.

- Merealisasikan kebutuhan tersebut yaitu
dengan membuat dan menyediakan buku-
buku dan modul-modul untuk pelatihan, buku
dan jurnal penelitian, peta GIS dan lainnya.

- Menentukan harga, dalam hal ini beberapa
produk disesuaikan dengan kemampuan
kalangan petani pada umumnya.

- Melakukan promosi, untuk segmen pasar
kalangan petani dilakukan pada saat
pelatihan dan pembimbingan, sedangkan
untuk segment umum dilakukan melalui
informasi di milis anggota dan pertemuan-
pertemuan tingkat non-petani.

- Melakukan distribusi/ penjualan, dapat
dilakukan via website atau membeli langsung
di kantor pengelolah.



Manajemen Pemasaran jasuda.net

Dari hasil quesioner yang dikumpulkan untuk mengetahui kwalitas website 
www.jasuda.net dapat disimpulkan:

1 2 3 4 5
Fast 
(Kecepatan) 0 0 0 1 9
Interesting 
(Menarik) 0 0 0 4 6
Useful 
(Berguna) 0 0 0 5 5

1 Sangat tidak setuju
2 Tidak setuju

3 Cenderung tidak setuju
4 Cenderung setuju
5 Setuju
6 Sangat setuju

http://www.jasuda.net/


Kesimpulan

Jasuda.net dalam salah satu kegiatannya adalah melakukan manajemen
pemasaran khususnya berbasis web.
Unsur-unsur pelaksanaan pemasaran telah dilakukan secara menyeluruh, 
tetapi masih memerlukan banyak peningkatan terutama pada promosi.


