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Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta ysng timbul secara otomatis berdasarkna prinsip deklaratif suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 
nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana
Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf I 
untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidanan denda paling banyak Rp 
100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa Hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta  melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta 
rupiah).
(3 Setiap Orang yang dengan tanpa Hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta  melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1000.000.000 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah)
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DIGITAL MARKETING



Buku Digital Marketing karya Arie Wibowo Irawan, Enok Rusmanah  dan 
Fredi Andria, merupakan buku panduan  bisnis dan pemasaran dengan 
aplikasi digital. Buku ini disusun dengan Bahasa yang sederhana dan mu-
dah dipahami sehingga dapat dipahami dengan mudah.

Didalam buku ini dijelaskan mengenai perubahan cara pandang indivi-
du terhadap asset, motif melakukan proses pembelian, harapan penjual, 
peran media pesan, serta peran media sosial. Buku ini dilengkapi dengan 
gambar-gambar pendukung informasi yang didesain secara menarik seh-
ingga memudahkan pembaca untuk memahami isi buku. 

Terbitnya buku ini sebagai bagian untuk menginspirasi masyarakat Indo-
nesia untuk mengembangkan bisnisnya diera digital ini.  Akhir kata, kami 
ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu ter-
bitnya buku ini, semoga buku ini banyak memberi manfaat bagi khalayak.

Bogor, 24 Oktober 2019
      Penerbit Roda Publika Kreasi
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Segala puji kami panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan 
karunia-Nya kami dapat melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Mas-
yarakat di desa Galuga. Shalawat serta salam juga semoga selalu tercurah 
kepada baginda tercinta, Nabi Muhammad SAW. Kami juga bersyukur 
karena dengan limpahan nikmat sehat-Nya kami dapat menyajikan se-
buah buku ajar sebagai salah satu luaran kegiatan PkM dengan judul “Dig-
ital Marketing”. Buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan 
bagi pembaca mengenai dunia bisnis dan pemasarannya dengan meng-
gunakan aplikasi digital. Buku ini disusun dengan bahasa yang sederha-
na dan mudah dipahami sehingga masyarakat awam pun dapat mema-
haminya dengan mudah. 

Tidak lupa pada kesempatan ini juga, ijinkan kami untuk mengucapkan 
terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu kelancar-
an kegiatan ini, tanpa mereka mungkin kami tidak dapat menyelesaikan 
pengabdian dan buku ini dengan baik, yaitu: Rektor Universitas Pakuan, 
Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua LPPM Universitas Pakuan, Kepala Desa 
Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Rekan-rekan dosen 
yang terlibat dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Mas-
yarakat dan Mahasiswa yang turut membantu terlaksananya kegiatan 
Pengabdian kepada Masyarakat. Kami pun menyadari buku ini masih 
memiliki kekurangan, oleh karena kami sangat menghargai jika terdapat 
saran dan masukan.

Bogor, 20 Juli 2019
      Tim Penulis
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Arie wibowo irawanFredi Andria

Rusmanah Enok

Fakultas Ekonomi 
Universitas Pakuan



1. PERUBAHAN
2. MOTIF PEMBELI
3. HARAPAN PENJUAL
4. MEDIA PESAN
5. MEDIA SOSIAL
6. WEBSITE

OVERVIEW



BAGIAN 1

PERUBAHAN



#1  CARA MEMANDANG ASET

Faktor Usia



ABY BOOMER & GEN X

Asetnya berupa “Kebendaan”

GENERASI Y DAN Z 
(MILLENIALS)

Aset bukan kebendaan namun 
“sesuatu yang melekat pada dirinya 
(asyik dan bukan beban)” 

n Ikut banyak pelatihan
n Traveling ke berbagai tempat
n beli buku baru
n beli camera keren
n beli hp mahal
n laptop bagus



KOMUNITAS

#2  ZAMAN KOLABORASI

Komunal
Bukan

Individual



#3  PASAR BERUBAH



BAGIAN 2

MOTIF 
PEMBELI



Zaman dimana lebih mu-
dah mencari barang

dibandingkan mencari 
Ide.

- Zaman Now

“Seseorang membeli barang bukan karena faktor logika semata,
namun karena faktor emosi yang dibenarkan oleh logika”



#1  ANCAMAN

“ RASA MALU ” 
TIDAK MEMILIKI BARANG TERTENTU

“ RASA TAKUT ”
KEHILANGAN PELUANG



#2  IMING-IMING

“ KEBAIKAN ” 
BELAS KASIHAN

“ KEUNTUNGAN ” 
EFISIENSI



BAGIAN 3

HARAPAN 
PENJUAL



Jual Lebih Banyak

Jual Lebih Cepat

Jual Lebih Mahal



(A) 
Jual Ke Penjual

(B)
Media Pesan

& Media Sosial

Perlu “Pengungkit”

“Reseller atau Dropshipper”



BAGIAN 4

MEDIA 
PESAN



MEDIA 
PESAN



Penyampaian pada media pesan 

lebih cepat
dibandingkan media sosial

-Kelebihan Media Pesan

“Jumlah WA aktif di dunia sebanyak 

1,5 Miliar pengguna
& ada 2,7 juta transaksi 
per harinya”



1. Pengguna banyak
2. Fitur jualan relatif lengkap

• Status WA: Durasi 24 Jam
• Whatsapp Group(WAG): 256 Anggota
• Broadcast (BC): 256 orang per BC

3. Murah bahkan Gratis

KEUNTUNGAN 
WHATSAPP

TIPS WHATSAPP
UNTUK JUALAN

Semakin banyak 
jumlah kontak

=
Semakin banyak

pembeli

#1



Orang yang membantu
menjualkan produk kita
(Reseller/Dropshipper)

Semua kontak yang ada di WA

Sudah pernah chat (WA/WAG)

Sudah membeli produk

KLASIFIKASI NOMOR KONTAK WA

Chat Rutin
(Interaksi)

=
Wajib 

Hukumnya

#2

TEKNIK MAGNET 
KONSUMEN

• Video tutorial GRATIS
• E-book GRATIS
• Tips-tips GRATIS
• Pertanyaan via WA Status



Teknik 
Closing

=
Deal, Terjual !

#3



“Halo Pak/Bu/Bro/Sis, barangnya mau
yang merah atau biru?”

“Pembayarannya mau ditransfer via Bank 
Mandiri atau Bank BCA??”

PILIHAN BARANG

PILIHAN PEMBAYARAN



• Barang ingin kami via JNE dengan 
service Reguler atau YES?

• Barangnya mau dikirim hari ini 
bersama selusin pesanan kami yang 
lain? atau besok bersama sekodi 
pesanan yang lain lagi?”

“Bagaimana Pak/Bu, apakah jadi membeli 
atau TIDAK?”

PILIHAN PENGIRIMAN

PILIHAN PENGIRIMAN



BAGIAN 5

MEDIA 
SOSIAL



MEDIA 
SOSIAL

Online itu salah satu cara untuk mendukung/memaksimalkan offline
- Online & Offline



YOUTUBER & SELEBGRAM



Alat Panggil
“Anda Beli, Kami Jual”

Perbandingan 5 Kata Kunci
Penelusuran Permintaan (Waktu & Tempat)

Gali kreativitas dulu (paksakan) dan jangan mengandalkan software
- Mentalitas



#1 Padanan kata

#2 Fungsi atau Manfaat

#3 Kata Kunci Aktif (Buying Keyword)

• Turunan kata, contoh “Busana” 
(Pakaian, Baju, Dress, Fashion, 
Fesyen, Atasan, Gamis)

• Persaman Kata, contoh 
“Muslim” (Muslimah, Moslem, 
islam, islami, syar’i, sharee, 
akhwat)

Cari fungsi/manfaat dari barang, Contoh:
“Suplemen makanan”:

• Penambah nafsu makan
• Meningkatkan Imunitas Tubuh

• Produksi
• Agen
• Grosir
• Sedia 
• Importir
• Pengepul

• Tengkulak
• Bandar
• Beli
• Jual
• Sewa
• Jasa



CONTOH KK: “JUAL IKAN BEKU BOGOR”

1. Jual:
• Delivery
• Reseller
• Pesan
• Antar

2. Ikan:
• Fish
• Iwak

3. Beku:
• Frozen
• Segar
• Higienis
• Fillet

4. Bogor:
• Jabodetabek
• Bodetabek
• Bocimi
• Bogor Jakarta











BAGIAN 6

WEBSITE



WEBSITE



Sistem informasi Desa (SID) dibuat 
untuk menciptakan transaparansi data, 

program kerja dan pencapaian desa (ada 
74.000 lebih desa di Indonesia) dapat 
diakses dan dikembangkan bersama.

- OpenSID 
(https://github.com/OpenSID/OpenSID)

(A) WEBSITE DESA

http://desalamahu.com





(B) WEBSITE KABUPATEN
http://sukabumiupdate.com
http://sukabumikab.go.id
https://dpmptsp.sukabumikab.go.id





(C) KERJASAMA ABG
Triple Helix



KEBUTUHAN DATA DESA

PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)

• Sejarah
• Data wilayah administratif
• Data pendidikan warga
• Data pekerjaan warga
• Data Agama
• Data Jenis Kelamin
• Data Warga negara
• Visi dan Misi
• Aparat Desa
• Badan Permusyawaratan 

Desa

Pembuatan website & biaya hosting tahun pertama GRATIS

Proses pembuatan:
3-4 minggu

Idch footer, support by:
idcloudhost & Unpak



TERIMA KASIH


