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AKUN EMAIL 

Buatlah 1 akun SUREL (email) baru dengan ketentuan 
sebagai berikut 
nama pengguna : 
reselleromegafresh.nama_Anda@email.com 

password : OmegaFresh#2021! 

Keterangan : 
- nama_Anda boleh ditulis nama panggilan 
- platform email yang digunakan bebas (google, 

yahoo dsb) 
- password wajib sama dengan di atas 
- Tuliskan Username dan Password pada lembar 

jawaban, 
- Kesalahan penulisan email maupun password 

yang mengakibatkan gagal login 
dinilai TIDAK KOMPETEN 

 
 
 
MEMBUAT LAPORAN IDENTIFIKASI TREND 
PRODUK 

Lakukan identifikasi trend produk yang akan dipasarkan 
dengan cara 
membandingkan 3 buah kata kunci sebagai berikut: 

- sabun cuci piring 
- sabun cuci krim 
- sabun cuci cair 
- trend pencarian dalam kurun 3 tahun 

- wilayah pencarian terbanyak 

- jumah pencarian kata kunci berdasarkan trend 
tertinggi 

- temukan 5 kata kunci terkait dari berdasarkan 
keyword trend tertinggi, lengkap 

dengan jumlah volume pencarian 
Laporan data disajikan dalam bentuk Dokumen PDF 

dilengkapi dengan keterangan 
singkat dari data yang didapat.  
Upload laporan pada lembar jawab Google Classroom 
dan kirimkan ke penguji riadi060871@gmail.com 

menggunakan akun email yang telah 
dibuat pada no 1 
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ADELLIA AGUSTIN WANDIRA 
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AKUN EMAIL 

Buatlah 1 akun SUREL (email) baru dengan ketentuan sebagai 
berikut 
nama pengguna : 
reselleromegafresh.nama_Anda@email.com 

password : OmegaFresh#2021! 

Keterangan : 
- nama_Anda boleh ditulis nama panggilan 
- platform email yang digunakan bebas (google, yahoo dsb) 
- password wajib sama dengan di atas 
- Tuliskan Username dan Password pada lembar jawaban, 
- Kesalahan penulisan email maupun password yang 

mengakibatkan gagal login dinilai TIDAK KOMPETEN 
 
 
 
SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) 

Buatlah setting iklan di mesin pencari dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

- Tujuan Iklan : Mendapat Lebih Banyak Kunjungan 
- Pemilihan Kata Kunci: Sabun Cuci Piring 
- Penempatan Iklan : Listing Pencarian 
- Anggaran Harian : Rp 30.000,- (tidak termasuk pajak) 

Jawaban dikumpulkan dalam bentuk file PDF proses 
pembuatan iklan. 

 


