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ABSTRAK 

Makalah ini bertujuan untuk memberikan suatu pengertian mengenai seberapa besar peran 

sosial media dan bagaimana memaksimalkan sosial media dalam mewujudkan digital 

marketing. Hasil analisis dari makalah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru 

serta masukan bagi pembaca dalam melakukan pemasaran secara digital melalui sosial media. 

Kata kunci: digital, marketing, sosial media, internet, strategi  
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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi berkembang pesat dalam dekade terakhir, terutama pesatnya 

perkembangan penggunaan internet dan world wide web yang mengubah cara hidup, 

bekerja, berkomunikasi, bertransaksi, hingga pembelajaran manusia.[1] 

Kemajuan teknologi telah membentuk dan mengubah segi pandang pemasaran dari 

waktu ke waktu. Revolusi digital khususnya telah melahirkan era digital baru yang telah 

mengubah segi pandang pemasaran ini. Berbagai penggunaan internet untuk berbisnis 

melalui platform digital telah memunculkan cara-cara baru dalam melakukan aktivitas 

pemasaran secara digital seperti iklan bergambar, pemasaran melalui email, pemasaran 

melalui media sosial dan platform digital lainnya. 

Digital Marketing sudah menjadi salah satu tools bisnis andalan pengusaha pada masa 

kini. Untuk dapat memaksimalkan sosial media dalam menjalankan digital marketing, 

pastikan Anda harus memahami dasar-dasar pengetahuan tentangnya. Kenali proses apa 

saja yang ada di dalamnya, siapa orang yang mampu menjalankannya, hingga platform 

sosial media apa saja yang tersedia dan cocok untuk bisnis Anda.[2] 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan faktor-faktor diatas yang telah saya uraikan diatas, akan dibahas aspek-aspek 

penting mengenai pemaksimalan sosial media untuk digital marketing. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai Evaluasi Akhir Semester pada mata kuliah 

E-Bisnis dan diharapkan makalah ini nantinya dapat memberikan wawasan serta masukan 

bagi pembaca dalam melakukan pemasaran secara digital melalui sosial media. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Pembuatan makalah ini menggunakan metode kualitatif. 
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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

 

2.1 Digital Marketing 

Digital marketing menurut Heidrick & Struggless (2009) adalah perkembangan dari 

digital marketing melalui web, telepon genggam dan perangkat games, menawarkan akses 

baru periklanan yang tidak digembor-gemborkan dan sangat berpengaruh. Jadi mengapa 

para marketer di seluruh Asia tidak mengalihkan penggunaan budget dari marketing 

tradisional seperti TV, radio dan media cetak ke arah media teknologi baru dan media 

yang lebih interaktif. 

Digital marketing menurut Ridwan Sanjaya & Josua Tarigan (2009) adalah kegiatan 

marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti 

blog, website, e-mail, adwords, ataupun jejaring sosial. Tentu saja digital marketing 

bukan hanya berbicara tentang marketing internet. 

 

2.2 Sosial Media 

P.N. Howard dan M.R Parks (2012) – Media sosial adalah media yang terdiri atas tiga 

bagian, yaitu : Insfrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan 

mendistribusikan isi media, Isi media dapat berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, 

dan produk-produk budaya yang berbentuk digital, Kemudian yang memproduksi dan 

mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri. 

Caleb T. Carr dan Rebecca A. Hayes (2015) – Media sosial adalah media berbasis 

Internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan 

mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas 

maupun tidak yang mendorong nilai dari user-generated content dan persepsi interaksi 

dengan orang lain. 
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BAB III 

Pembahasan 

 

3.1 Analisis Pengguna Internet dan Sosial Media di Indoneisa 

 

 

Penggunaan internet dan sosial media di Indonesia terus mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan. Pada gambar dibawah ini menyajikan hasil survey pada tahun 2020 

yang menunjukkan penetrasi pengguna internet di Indonesia.  
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Gambar diatas menunjukkan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia adalah 

sebesar 64% dari total pooulasi atau sebanyak 175,4 juta orang, 160 juta aktif di sosial 

media dan pengguna ponsel sebanyak 338,2 juta. 

Pada gambar diatas juga menunjukkan hasil survey tahun 2020 yang dilakukan dan 

menunjukkan bahwa YouTube, WhatsApp, Facebook dan Instagram merupakan platform 

sosial media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.[3] 

Kondisi ini menjadi peluang bagi para pelaku usaha dalam memanfaatkan internet dan 

sosial media dalam memasarkan produk/jasa secara menyeluruh tanpa dibatasi tempat dan 

waktu. 

Dapat disimpulkan bahwa internet memang sangat praktis serta mudah digunakan dikala 

rutinitas yang padat pada era digital seperti saat ini. Bagi usaha dibidang apapun, salah 

satu kunci keberhasilan pemasarannya di era revolusi industry 4.0 saat ini adalah dengan 

memanfaatkan sosial media sebagai platform untuk memasarkan produk/jasa, selain itu, 

pelaku usaha juga dapat lebih baik untuk mengenal konsumen dan pelanggan mereka. 

Untuk dapat memasarkan produk/jasa secara digital, pelaku usaha juga perlu untuk 

membangun sebuah Marketing Strategy yang kuat dan efektif. 

 

3.2 Aspek-Aspek Kunci Untuk Membangun Sosial Media Marketing Strategy yang 

Kuat dan Efektif 

1. Share 

Pelaku usaha dituntut untuk membuat konten yang menarik sehingga audiens dapat 

tertarik untuk membagikan (share) konten tersebut ke sosial media mereka 

 

2. Go Real Time 

Publish konten secara fresh, kemudian pelaku usaha harus segera melihat respon 

komentar atau komplain yang mungkin dilakukan oleh audiens dengan sesegera 

mungkin. Idealnya waktu maksimal pelaku usaha untuk menanggapi adalah 15 menit. 

 

3. Educate, Don’t Sell 

Sosial media justru adalah tempat untuk memberi informasi serta mengedukasi 

audiens, calon konsumen dan konsumen sendiri. Pelaku usaha tidak boleh hanya fokus 

kepada produk/jasa yang akan dijual, namun lebih baik untuk mengarah ke edukasi 

mengenai produk/jasa yang akan dijual secara detail seperti apa keunggulan 

produk/jasa tersebut secara valid sesuai dengan produk/jasa yang akan dijual untuk 

membangun kredibilitas sehingga akan tumbuh keyakinan dan rasa percaya konsumen 

pada produk/jasa yang akan dijual. 
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4. Entertain, Don’t Market 

Audiens akan lebih tertarik dengan sosial media anda apabila konten-konten digital 

anda dapat menghibur secara interaktif, bukan hanya sekedar berisi iklan dan promosi 

satu arah. 

 

5. Go Multichannel 

Bangun digital presence di berbagai channel sosial media. Kemudian bangun 

komunikasi digital yang bersifat terpadu dan saling terintegrasi satu sama lain sehingga 

konsumen juga tidak merasa bingung. 

 

6. Think Multimedia, Go Visual 

Audiens terutama pada kalangan generasi muda cenderung lebih menyukai konten 

dengan tampilan visual yang rancak seperti memiliki unsur video dan audio yang 

menarik dan relevan terhadap produk/jasa yang anda tawarkan. 

 

7. Target Your Niche 

Dengan cara memfollow figur-figur yang menjadi influencer di sosial media, 

kemudian arahkan ke Facebook Strategy anda sesuai pilihan demografi yang sesuai 

dengan pasar. 

 

8. Listen 

Dengarkan dan simak feedback atau masukan yang diberikan oleh audiens dan 

konsumen anda, sehingga melalui feedback dan masukan tersebut akan muncul 

sumber-sumber inovasi baru sesuai dengan permintaan dan kebutuhan konsumen 

sehingga dapat lebih memajukan brand anda  

 

9. Engage 

Membangun interaksi yang produktif dengan audiens. Komunikasi harus kreatif, 

menarik dan mampu menciptakan kesan. Bukan sekedar naskah kata-kata yang 

membosankan. 
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3.3 Contoh Facebook Fanpage Brand H&M 

Dari beberapa aspek penting diatas, berikut adalah contoh konten digital pada Facebook 

Fanpage dari brand H&M 
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H&M (Hennes & Mauritz AB) merupakan sebuah perusahaan multinasional yang 

memproduksi busana. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1947. Perusahaan ini 

menghasilkan berbagai macam produk pakaian. Bermarkas di Stockholm. Beroperasi 

lebih dari 28 negara dan mempekerjakan 60.000 pekerja. 

 

Sesuai aspek-aspek penting untuk membangun sosial media marketing strategy yang telah 

dibahas diatas, pada Facebook Fanpage H&M, kekuatan konten digital mereka terletak 

pada beberapa aspek antara lain tampilan visualnya yang menonjolkan kreativitas dan 

estetika, kemudian mereka juga memaksimalkan aspek audio dan video yang menarik dan 

relevan terhadap produk-produk mereka. 
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BAB IV 

Penutup 

 

 

4.1 Kesimpulan 

Digital marketing melalui sosial media sudah menjadi salah satu pilihan tools bisnis 

para pelaku usaha pada era revolusi industri 4.0. Untuk dapat memaksimalkan sosial 

media dalam memasarkan produk/jasa, pastikan anda harus memahami dasar-dasar 

pengetahuan  tentangnya.  Kenali  proses  apa  saja yang  ada  di  dalamnya,  siapa  

orang  yang  mampu menjalankannya,  hingga platform sosial mediaapa saja  yang  

tersedia  dan  cocok  untuk usaha  anda. Selain itu anda juga perlu untuk memahami 

aspek-aspek penting untuk membangun sosial media marketing strategy untuk lebih 

memaksimalkan pemasaran produk/jasa anda melalui sosial media seperti yang telah 

dicontohkan diatas mengenai bagaimana Facebook Fanpage dari H&M dan konten-

konten digital mereka. 
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