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Pendahuluan

• Digital marketing 

(Akudigital, 2020)

Adalah => Suatu wadah untuk aktivitas melakukan
pemasaran jenis produk maupun jenis jasa, yang
didesain menggunakan format dengan bentuk yang
diprogramkan dengan software media digital.

Maka untuk mengetahui penggunaan digital
marketing perlunya dilakukan pengenalan dan
pelatihan, pendampingan untuk praktik digital
marketing.
Yang dimana kami sudah melakukan Pengenalan
pelatihan yang didampingi orang yang lebih
memahami supaya dapat dipraktekan.



Permasalahan

• kemampuan keluarga dalam
menggunakan fasilitas internet
khususnya pemanfaatan aplikasi
sosial media dan marketplace.

Solusi : menggunakan handphone
dalam usaha meningkatkan
pendapatan berusaha dan
kesejahteraan.

Untuk mengetahui cara melakukan
aktivitas pemasaran dengan
menggunakan internet dan
menggunakan fasilitas yang diberikan
dari google.com dengan toko pedia
kepada Jamaah Masjid Baitul
Mujtahidiin.

Tujuan Kegiatan Pemasaran 
Internet

Agar masyarakat dapat mengetahui dan membuat
pemasaran dengan menggunakan internet untuk
memasarkan barang atau produk yang dihasilkan, untuk
meningkatkan jangkauan pemasaran serta menaikkan
penjualan, yang akhirnya meningkatkan pendapatan
masyarakat yang ikut dalam kegiatan.



Hasil dan Pembahasan

• Mesin pencari Pemasaran • Pemasaran Digital 
Menggunakan Internet



Mesin pencari Pemasaran

• Pemasaran Search Engine adalah bagian dari pemasaran internet. 

Proses yang membantu dalam mempromosikan situs web dengan 
meningkatkan visibilitasnya dengan bantuan alat-alat tertentu seperti 
iklan berbayar, optimisasi mesin pencari.

• Pemasar pencarian memanfaatkan banyak platform pencarian berbayar. 

Dari situ platform pencarian berbayar yang paling utama adalah Google 
AdWords, diikuti oleh Bing Ads dan Yahoo. 

(Noviyanto, 2020) Mesin pencari kualitas pemasaran yang paling penting 
adalah bahwa ia menawarkan sponsor kesempatan untuk menempatkan 
iklan mereka di hadapan pelanggan yang siap membeli produk tertentu 
pada saat yang tepat.



Pemasaran Digital Menggunakan Internet

• Ini mengacu pada pemasaran melalui teknologi digital. Yang dimana 
menggunakan semua saluran elektronik atau gadget listrik atau 
elektronik media untuk pemasaran atau promosi produk, layanan, 
atau merek.

• Pemasaran digital memiliki kelebihan dan kekurangan :

• Kelebihan ia menjangkau sejumlah besar pelanggan dalam waktu 
yang sangat singkat juga lebih murah, sehingga menghemat biaya 
perusahaan dan juga meningkatkan jumlah orang yang dijangkau. 

• Pemasaran digital juga membantu untuk mencatat perilaku konsumen 
yang meliputi preferensi mereka, respons terhadap berbagai produk, 
layanan dan merek.



Kekurangan
• Perusahaan harus menjaga penawarannya tanpa cacat dan terbaik 

untuk menjaga citra di pasar karena pesan menyebar sangat cepat 
dengan bantuan teknologi ini.
Pemasaran digital adalah persaingan yang sangat sulit karena 
biayanya yang lebih murah. Sehingga perusahaan menjadi lebih sulit 
untuk menarik perhatian pelanggan, dan juga pelanggan kehilangan 
banyak hal yang relavan seperti data.

Menurut Bambang Supradono, kunci keberhasilan dalam melakukan 
marketing di internet kita perlu menarik sebanyak mungkin para surfer 
dari waktu ke waktu sering datang ke web yang kita rancang, sehingga 
akhirnya pelanggan melakukan pembelian kerena didalam web adanya 
kreatifitas, kustomisasi, dan convenience.



• Kegiatan ini dapat dilakukan karena dukungan dari Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis UKI dan LPPM UKI, Jakarta. Kami juga berterima kasih Atas 
kerja samanya kepada Lions Club dan para peserta Webinar.
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