
 
 

IKUTI DM - DIGITAL MARKETING LESSON 

8 TRIK AMPUH DIGITAL MARKETING 2019 
 

 

Perkenalan 

Halo! Sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Daniel Sastra Amidjaja. Saya adalah certified 

coach Digital Marketing dan saya telah menggeluti dunia Digital Marketing (DM) sejak tahun 

2012. Saya pernah jualan online pada tahun 2012 - 2015, dan mendapatkan omzet hingga 

ratusan juta per bulan, di saat digital marketing belum se-booming sekarang. 

Pada tahun 2015 - 2016, saya bekerja di sebuah perusahaan distributor smartphone di Bandung, 

dan berhasil meningkatkan penjualan online mereka dari 20 juta / bulan hingga 14 M / bulan 

dalam waktu 11 bulan. 

Domisili saya saat ini di Bali, dan sedang membantu beberapa bisnis di pulau dewata agar 

Digital Marketing yang dilakukan menjadi efektif dan maksimal, tanpa membuang energi dan 

waktu. 

Demikianlah perkenalan dari saya. Mari kita mulai!   
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Pembuka 

Ketika kita memikirkan strategi marketing, pikiran kita mungkin langsung menuju teknik 

langsung — pesan dikirim langsung ke calon klien yang telah menjadi target kita. Meskipun 

bisa berhasil, tapi cara tersebut tidak selalu menjadi cara terbaik untuk mendatangkan klien 

baru. 

Sekarang, jangan salah paham, teknik semacam ini tentu saja masih dapat digunakan oleh 

bisnis kita, tetapi kita hidup di dunia digital yang terus berkembang. Jika kita ingin sukses 

dalam marketing kita, harus ada penyesuaian dengan tren dan kebutuhan bisnis di era digital. 

Sederhananya, kita membutuhkan digital marketing yang kuat dan solid. Dunia marketing 

telah berubah. Lagipula, klien lebih cenderung mencari di “search engine” atau media sosial 

untuk menemukan solusi masalah mereka, daripada menunggu. Melalui digital marketing, 

tugas kita adalah untuk menjadi solusi proaktif bukan hanya berjualan. 

Memiliki strategi yang terencana dengan baik adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas 

digital marketing kita. Mari kita lihat 8 strategi digital marketing yang dapat kita manfaatkan 

pada tahun 2019 untuk meningkatkan exposure dan omzet bisnis kita!   
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1. Tentukan Target Market Bisnis Kita Melalui Penelitian yang 

Komprehensif 

Pertama dan paling penting, kita harus melakukan penelitian dan menentukan target market 

bisnis kita! Jika kita tidak memiliki gambaran yang tepat tentang siapa target pelanggan bisnis 

kita, itu akan membuang-buang waktu dan uang kita! 

 

Kesamaan dari setiap strategi digital marketing adalah target yang dapat didefinisikan dan 

disempurnakan. Tidak mungkin untuk memasarkan ke semua orang sekaligus, jadi kita perlu 

berkonsentrasi pada target market kita. Tanyakan ini pada diri kita sendiri: 

● Siapakah target market saya dan “kepribadian” apa yang dapat saya buat untuk mereka? 

● Apakah minat / hobi mereka? Apa yang mereka tidak sukai? 

● Bagaimana dengan daya beli yang mereka miliki? 

● Apa masalah mereka dan bagaimana bisnis saya dapat menjadi solusi? 

● Bagaimana mereka berkomunikasi dan bagaimana mereka ingin dikomunikasikan? 
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Penelitian pasar yang detail akan membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat sebagai 

pemilik bisnis untuk tidak hanya terhubung lebih baik dengan target market yang kita tuju, 

tetapi juga memberi kita pertimbangan objektif untuk mengukur hasil digital marketing. 

Setelah melakukan penelitian pasar, sekarang saatnya untuk fokus pada demografi. Dengan 

mempersempit target market kita menggunakan "focusing", kita tidak hanya menghemat 

waktu tetapi juga uang untuk digital marketing kita. 

Memahami karakteristik, kebutuhan, dan gaya hidup konsumen kita memungkinkan kita 

untuk secara efektif membuat produk dan layanan yang mereka butuhkan dan pesan yang 

mereka tanggapi. Buat "brand persona" untuk target market kita yang sudah difokuskan dan 

lakukan penelitian terus menerus pada kelompok tersebut. Selalu survei mereka dan dapatkan 

feedback sebagai informasi untuk meningkatkan penjualan kita. 

Jika kita tidak tahu dari mana harus memulai, fokuskan upaya kita pada pelanggan individu! 

Google Analytics dan Google Trends adalah tools yang bagus untuk memahami bagaimana 

konten kita akan di respon dan kita dapat menjangkau orang-orang yang kita inginkan dengan 

lebih baik. 

Kita harus memiliki pemikiran tentang siapa dan bagaimana produk / layanan kita akan 

membantu pembeli,  dan penelitian serta targeting pasar akan membantu kita secara signifikan 

ketika kita ingin memasarkan produk/jasa bisnis kita ke klien yang potensial.   
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2. Buatlah Sebuah Website yang Menarik dan Informatif 

Di dunia digital, website perusahaan kita sangat penting! Sebuah website lebih dari sekedar 

pemanis, website adalah presentasi online kita untuk benar-benar menunjukkan keahlian, 

kualitas, dan solusi yang kita miliki. 

Website kita, kemungkinan besar adalah akan dilihat pertama kali oleh calon klien untuk 

berinteraksi dengan bisnis kita. Pada kenyataannya, 80% orang melihat website ketika cek 

bisnis kita, sehingga apa yang kita tulis dan tampilkan di website tersebut menjadi sangat 

penting. 

 

Ketika klien potensial datang ke website kita, hal tersebut harus menjadi pengalaman yang 

menarik dan informatif, dan memberikan penawaran dan informasi yang dapat memberikan 

solusi untuk mereka.  

Selain konten, berikut ini adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan di website kita: 

● Apakah website dan konten kita dirancang untuk target market kita? 

● Apakah kita menggunakan kata kunci yang sesuai? 
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● Apakah website kita ketika diakses menggunakan smartphone tetap menarik dan 

informatif? 76% akses website menggunakan smartphone! 

● Apakah website kita memiliki tombol untuk langsung menghubungi kita, baik melalui 

email/message/media sosial? 

● Apakah ada testimonial di website kita? 

● Apakah design website kita menarik? Apakah kita membagikan konten yang sesuai 

dengan bisnis kita? 

● Apakah SEO website kita dioptimalkan? Ikutilah panduan Google untuk SEO terbaik! 

Jika kita melihat daftar di atas dan berpikir kita perlu membuat beberapa perbaikan, lakukan! 

Website harus terus menerus di-update karena perkembangan dunia digital yang begitu cepat!   
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3. Efektifkan Search Engine Optimization (SEO) Bisnis Kita! 

Target market kita harus dapat menemukan website kita semudah mungkin! Meskipun SEO 

adalah digital marketing yang cukup kompleks, secara garis besar terdiri dari dua komponen 

utama: 

● On-Site SEO: Masukkan, sesuaikan, dan daftarkan keywords bisnis kita di website ke 

search engines. Dengan begitu, jika mereka mencari kita dan produk / layanan kita, 

mereka akan menemukan kita! 

● Out-Site SEO: Sebarkan keywords bisnis kita sebanyak-banyak nya ke media sosial, 

blogs, atau apapun yang berada di luar website kita! Upaya ini berfungsi untuk 

meningkatkan otoritas serta jaringan website kita. 

Ketika lebih banyak pengunjung mengunjungi dan menghabiskan waktu lebih banyak di 

website  kita, mesin pencari akan mulai melihat situs kita lebih kredibel, dengan demikian akan 

menghasilkan peringkat lebih tinggi. Hali ini juga dapat berasal dari penulisan artikel / konten 

yang berkualitas di situs kita! SEO adalah tools yang tidak boleh kita abaikan. Lagi pula, jika kita 

tidak memiliki pengunjung website, bisnis kita tak akan tumbuh.   
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4. Gunakan Iklan Pay-Per-Click (PPC) 

Jika kita ingin memiliki budget lebih dan ingin menambah klien baru dengan cepat, kita dapat 

mempertimbangkan iklan bayar per klik (PPC). Iklan PPC memungkinkan kita menggunakan 

platform iklan untuk menampilkan konten kita di depan calon pelanggan yang relevan. 

Tentu saja, kita harus bayar. Jika kita melakukannya dengan benar, PPC adalah salah satu cara 

yang bagus untuk mengembangkan bisnis kita secara digital. Dalam banyak kasus, kita 

membayar untuk iklan yang di-klik dan membawa pengguna ke situs kita, tetapi pada beberapa 

platform, kita juga dapat membayar untuk konten iklan lain seperti penayangan gambar, 

pemutaran video, dan pendaftaran event. 

 

Iklan PPC adalah salah satu tools luar biasa untuk mendapatkan perhatian dari pengguna yang 

tertarik, yang mungkin tidak pernah menemukan produk / layanan kita di luar PPC. Tidak 

mengherankan jika PPC bisa menjadi tools yang tak tergantikan untuk membangun branding, 

menghasilkan leads, dan menaikkan conversion. 

Karena kita membayar untuk setiap klik, PPC cenderung paling menguntungkan ketika 

dikelola oleh profesional / agency. Sayangnya, salah satu masalah terbesar adalah bahwa banyak 

perusahaan membuat kesalahan dengan membuat PPC untuk setiap produk atau layanan yang 

mereka miliki (hard-selling). Mereka tidak berpikir tentang bagaimana target market mereka 
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mencari solusi yang mereka tawarkan. Akibatnya, orang menjadi mudah jenuh ketika melihat 

PPC. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, kita dapat merencanakan PPC dengan mengelompokkan 

iklan kita menjadi kategori. kita dapat melakukan segmentasi berdasarkan setiap fitur utama, 

manfaat, sub-kategori, bidang industri, atau lokasi geografis yang relevan dengan produk atau 

layanan kita. 

Misalnya, katakanlah kita menyediakan layanan desain web. Kita dapat mengelompokkan 

kampanye sebagai berikut: 

● Kategori: Ecommerce Website Design, Custom Website Design, dll. 

● Fitur: WordPress Web Design, Shopify Web Design, etc. 

● Industri Dilayani: Retail Website Design, Restaurant Web Design, etc. 

● Lokasi yang dilayani: Iceland Web Design, Washington D.C. Web Design, etc. 

Setelah membuat kategori, pastikan kita menyiapkan setiap PPC dengan keywords, ads, dan 

landing page yang cocok dengan mereka. Menyiapkan PPC dengan cara ini memungkinkan kita 

untuk menghasilkan calon konsumen yang berkualitas tinggi.   
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5. Optimalkan Setiap Media Sosial yang Kita Miliki! 

Media sosial adalah platform yang harus kita optimalkan. Mengapa? Berikut ini data-data yang 

menggambarkan kekuatan media sosial: 

● Jumlah pengguna media sosial aktif di indonesia adalah 130 juta orang , atau 48% dari 

total penduduk Indonesia! 

● Dalam satu hari, orang Indonesia menghabiskan waktu rata - rata 3 jam 26 menit 

untuk mengakses media sosial. 

● Sebanyak 98% paket data digunakan untuk streaming video dan foto di media sosial. 

● Media sosial teraktif di Indonesia: YouTube (88%), WhatsApp (83%), Facebook (81%), 

Instagram (80%). 

*data diambil per Januari 2019 oleh HootSuite.com 

Bila bisnis kita belum ada di platform media sosial, seharusnya kita tahu apa yang harus kita 

lakukan sekarang :) 

Isilah profil media sosial kita dengan informasi yang relevan tentang layanan dan produk kita 

dan pastikan untuk beri link ke website kita. Saat kita update postingan, promosikan dan 

hubungkan link materi kita dari blog, website, dan platform media sosial kita. Hal ini dapat 

meningkatkan peringkat website kita secara online. 

Bagaimana dengan konten? Konten media sosial bisnis kita harus mengandung informasi dan 

visual yang menarik dan mengundang interaksi calon pelanggan, seperti: 

● Tips tentang segala sesuatu yang menyangkut bisnis kita 

● Fitur produk kita 

● Cerita sukses dari karyawan bisnis kita / pelanggan kita 

● Testimonial 

● Frequently Asked Question (FAQ) - Pertanyaan yang sering diajukan tentang bisnis kita 
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Misalnya, salah satu bisnis favorit saya adalah Gojek indonesia.mereka membagikan pesan 

tentang driver mereka secara konsisten di Instagram. Berikut ini salah satu contohnya: "4 tipe 

#driverjempolan gojek". 

 

Dan masih banyak lagi yang mereka bagikan tentang driver Gojek. Mengapa mereka 

melakukan hal ini? Untuk Gojek, driver adalah salah satu mitra mereka yang terpenting. 

Dengan membagikan postingan tentang driver mereka, secara tidak langsung calon pelanggan 

akan melihat bahwa Gojek adalah perusahaan yang memperlakukan mitra kerja mereka dengan 

baik, bahkan menghargai para driver dengan meng-expose sisi lain dari driver agar lebih dikenal 

oleh calon pelanggan. Apakah branding positif Gojek akan naik? Pasti. Apakah calon pengguna 

yang melihat postingan tersebut akan menggunakan layanan Gojek? Kemungkinan besar, iya!  
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Padahal, Gojek tidak menjual layanan mereka secara hard-selling di media sosial. Inilah yang 

dimaksud dengan konten media sosial: menarik perhatian, menimbulkan percikan emosi, dan 

memicu komentar / likes / share. Agar media sosial bisnis kita berhasil, mulailah membuat 

konten yang menarik! 

Jangan lupa, pastikan kita tidak hanya upload konten di platform media sosial kita. Kita harus 

merespons followers kita! Sederhananya, media sosial adalah platform untuk meningkatkan 

awareness, engagement, dan branding bisnis kita, jika kita melakukannya dengan benar.   
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6. Dapatkan Feedback Pelanggan Kita! 

Digital marketing harus dilakukan berdasarkan data. Lalu, bagaimana cara mendapatkan 

data? Salah satu cara terbaik adalah ambil data dari pelanggan anda! Survey / feedback 

pelanggan kita dapat menjadi data penting untuk memajukan bisnis anda melalui digital 

marketing. Data ini termasuk trend pembelian, hobi, usia, dan jenis kelamin pelanggan kita. 

Dengan data ini, kita dapat membuat konten yang menarik untuk calon pelanggan baru kita. 

Memahami data pelanggan itu penting ketika kita mempresentasikan merek kita dan 

pengetahuan kita tentang bisnis kita. Hal ini membuat kita dapat dipercaya, serius dan 

berwawasan tentang hal yang paling penting: membantu pelanggan dan memperhatikan 

kebutuhan mereka yang selalu berubah. 

Tidak ada satupun strategi digital marketing yang sempurna, terutama di dunia digital 

marketing yang kompleks dan luas seperti sekarang. Jadi, feedback dari pelanggan masih 

menjadi ukuran terbaik dari seberapa efektif strategi kita saat ini dan bagaimana membuat 

informasi ini menjadi sumber konten kita. 

Setelah kita mulai mendapatkan feedback dari pelanggan, baca ulasan mereka dan tanggapi 

dengan positif , walaupun terkadang mereka yang telah memberikan feedback negatif. Ketika 

kita melakukan hal ini, pelanggan kita akan menilai bahwa kita serius melayani mereka dan 

memberikan kesan positif untuk bisnis kita. 
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Shop & Drive Indonesia memberikan contoh sangat baik dalam hal feedback / survey pelanggan. 

Bahkan ketika ada pelanggan mereka memberikan feedback negatif di media sosial mereka, 

selalu dibalas dengan bahasa yang cukup netral, objektif, dan langsung memberikan solusi. 

Begitu pula apabila mereka mengadakan promo, feedback dari pelanggan dapat digunakan 

untuk mendapatkan data produk apa yang laku di pasaran.  

Review biasanya digunakan untuk perbaikan layanan, tetapi kita juga dapat menggunakannya 

untuk memajukan bisnis kita melalui digital marketing!   
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7. Utamakan Konten Video 

Kalau berbicara tentang konten video, mari kita lihat data berikut ini: 

● Media sosial teraktif di Indonesia: YouTube (88%), WhatsApp (83%), Facebook (81%), 

Instagram (80%). 

● Sebanyak 95% smartphone di Indonesia digunakan sehari - hari untuk menonton video 

online. 

● Konten video menjadi jenis konten ads nomor satu di Facebook dan Instagram dalam 

hal “CTR” (Click Through Rate), yaitu persentase orang yang klik iklan per orang yang 

melihat iklan. Sebanyak 13 dari 100 orang akan klik iklan video, jauh lebih banyak 

dibandingkan iklan gambar yang hanya di klik sebanyak 5 dari 100 orang. 

Konten video menjadi amat mudah untuk viral sekarang ini. Jika kita menggunakan konten 

video ini dengan tepat, kita dapat menjaring calon pelanggan baru dengan cepat! 

Salah satu yang penting dari konten video adalah “clickbait” atau judul yang “memancing”. 

Berikut ini beberapa contoh: 

 

● Seorang pria berusaha memeluk singa liar, anda tidak akan percaya apa yang terjadi 

berikutnya! 
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● Seorang gadis kecil memberikan bekal sekolahnya kepada seorang pengemis, yang 

terjadi selanjutnya akan membuat anda menangis! 

● Anda tidak akan percaya bahwa 10 cara diet ini akan membuat anda langsing dalam 

sekejap! 

● Sebanyak 7 dari 10 bisnis bangkrut dalam waktu 1 tahun. Bagaimana caranya agar anda 

tidak seperti mereka? 

Tentu saja, bila kita menonton video-video tersebut terkadang kita merasa bahwa judulnya 

terlalu melebih-lebihkan. Tapi, ternyata kita menonton video tersebut kan? Judul video yang 

terakhir membuat anda membaca E-Book saya ini :) 

Walaupun kita menggunakan clickbait, kita tidak boleh memberikan informasi bohong / tidak 

jujur / melebih - lebihkan di konten video tersebut. Sekali nya kita ketahuan melakukan hal itu, 

pelanggan tidak akan percaya lagi kepada kita. 

Unsur-unsur yang harus ada di konten video: 

1. Harus membangkitkan emosi dari penonton. 

2. Judul yang membuat penasaran. 

3. Video berukuran minimal HD 720p. 

4. Untuk iklan, durasi video tidak lebih dari 30 detik (penting!) 

5. Jika mungkin, video diberikan subtitle agar dapat ditonton tanpa suara. 

6. Berikan “CTA” (Call to Action) di akhir video, seperti “Kontak Kami”, “Daftar Sekarang”, 

atau informasi bisnis anda secara lengkap. 

Jika anda tidak bisa membuat konten video, silahkan hubungi agensi pembuat video konten di 

sekitar anda, atau anda bisa belajar membuat video sendiri melalui kursus online / Youtube. 

Ingat, manusia adalah makhluk yang digerakkan dengan visual dan audio!   
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8. Kombinasikan Referral dan Digital Marketing 

Di awal E-book ini, kita sudah membicarakan bahwa pemasaran telah berubah. Kita tidak perlu 

lagi menghabiskan waktu berjam-jam di telepon untuk menelepon calon pelanggan kita (cold 

calling). Sekarang, banyak penelitian menunjukkan bahwa prospek tidak lagi hanya berasal dari 

klien, tetapi dari followers online, hanya karena reputasi bisnis kita sudah cukup baik. 

 

Media sosial, feedback, dan engagement yang baik akan menjadi pendukung yang kuat untuk 

kesuksesan bisnis kita, tidak hanya testimonial. Konten yang baik dan berguna akan 

memberikan kesan positif yang baik pula untuk bisnis kita, bahkan untuk followers yang belum 

membeli produk/jasa kita! Selain itu, kita juga dapat memberikan diskon, bonus, promosi, dan 

level pelanggan bila mereka mempromosikan bisnis kita. Dengan melakukan referral 

marketing, kita juga memperdalam hubungan kita dengan pelanggan dan memperkuat 

kepercayaan, kemitraan, dan koneksi mereka dengan bisnis kita.   
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Penutup 

Dunia digital, meskipun sulit dipahami, memiliki potensi yang luar biasa untuk memajukan 

bisnis kita. Marketing tradisional masih bisa dilakukan, tetapi melakukan digital marketing 

dapat menaikkan bisnis kita ke level yang jauh lebih tinggi!  

Jangan takut untuk mencoba strategi baru di era digital marketing. Manfaatkan platform 

digital seperti media sosial, SEO, dll. Tetap harus diingat bahwa customer service adalah inti 

dari semua strategi ini. Pelajari pelanggan kita, berikan respon yang baik, dan gunakan data 

tersebut untuk meningkatkan omset bisnis kita! 

Jika anda ingin dibantu dalam hal digital marketing, silahkan hubungi saya melalui no telepon / 

email yang tertera di bagian bawah setiap halaman di e-book ini. Saya dapat melatih tim bisnis 

anda untuk melakukan digital marketing dengan baik, atau saya dapat membantu anda untuk 

menjalankan digital marketing. Silahkan pilih mana yang terbaik untuk bisnis anda. Saya 

berharap ilmu digital marketing yang saya miliki ini dapat membantu lebih banyak lagi 

pebisnis di Indonesia! 

 

 

Made by Ikuti DM - Copyright ©2019  
WhatsApp: +62 818 0988 8767 • Email: ikutidigitalmarketing@consultant.com 
 

18 


