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MENAKLUKKAN PEMASARAN DIGITAL  
MARKETING 4.0 

Era Marketing 1.0 yang berorientasi pada Produk 

Era Marketing 2.0 yang berorientasi pada Konsumen 

Era Marketing 3.0 yang berorientasi pada Manusia 

Era Marketing 4.0 menggabungkan antara Pendekatan kepada 
Konsumen secara Manusiawi melalui Kecanggihan Teknologi 



  

 UMKM                   STRATEGY BUSSINES 



MEMAHAMI PERUBAHAN 
CUSTOMER PATH 

AWARE, APPEAL, ASK, ACT, DAN ADVOCATE (5A). 

Mengenal berbagai Saluran Pemasaran 

Memahami Solusi Pemasaran 

Mengintegrasikan Style dan Substance 

PELAKU USAHA 
(UMKM)  



PEMAHAMAN MINDSET 

Mindset dalam perubahan saat ini dengan pola 
pendampingan 

 Mindset dimana saat sudah masuk ke “change” 
kita siap untuk memasuki “adaptasi” 

 

 

Membentuk pola mindset peradaban millennial, 
dimana model” bisnis akan berarah ke millennial 
(mempengaruhi pengembangan pola leader, lebih 
lincah berinovasi, kreatif, dan menguasai pola 
millennial saat ini) 





Memiliki Database adalah Penting 
 

 Bussiness is about People  
 

Memilih Produk – Produk yang Adaptif  
 

 Membuat Bisnis dengan Model Suistainable 
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OMSET 



ORGANISASI 
PELAKU USAHA 

(UMKM)  
 

Membuat dan Menyusun struktur organisasi 

UMKM yang dimiliki dan dikelola 

 
Menyusun fungsi-fungsi dalam organisasi UMKM  

beserta dengan uraian tugasnya  

 
Mencari dan Menempatkan orang yang tepat dalam  

fungsi-fungsi organisasi tersebut yang akan menjadi tim manajemen UMKM  

 

Membuat dan Menyusun alur kerja (work flow) dari  

fungsi-fungsi organisasi serta rencana usaha  

(business plan) UMKM 



MUTU PRODUK 
PELAKU USAHA 

(UMKM)  
 

 

 

Memberikan peluang untuk mengetahui dan memahami apa yang 
menjadi kebutuhan dan harapan yang ada pada persepsi konsumen 

Ingatlah selalu bahwa Konsumen Adalah Raja 

Menjaga Mutu atau Kualitas Produk yang dihasilkan 

Memiliki tujuan membantu memenuhi dan memuaskan  

kebutuhan konsumen atau pelanggan 



SALURAN PEMASARAN 
PELAKU USAHA 

(UMKM)  
 

 

 

Memilah dan Memilih Saluran Pemasaran secara Bijak 

Memahami Jenis Saluran Pemasaran  

Menetapkan harga produk (pricing), karena perlu diingat bahwa saluran 
pemasaran tidak hanya melayani pasar tetapi juga menciptakan pasar 

Keputusan memilih saluran pemasaran adalah salah satu 
keputusan penting dalam pemasaran 



SALURAN PEMASARAN 
  

 Jenis Saluran dibagi dalam Beberapa Tingkatan Perantara : 
 

 Saluran tingkat nol. Sesuai namanya produsen yang menerapkan saluran 
tingkat nol menjual barangnya langsung kepada konsumen. Penjualan 
tersebut dapat dilakukan melalui promosi door-to-door, iklan di TV (home 
shopping), internet, dsb 

 Saluran tingkat satu. Produsen yang menerapkan saluran tingkat satu 
menjual barangnya tidak langsung pada konsumen, melainkan kepada 
pengecer 

 Saluran tingkat dua. Produsen yang menerapkan saluran tingkat dua 
menjual barangnya kepada pengecer dan pedagang grosir 

 Saluran tingkat tiga. Produsen yang menerapkan saluran tingkat tiga 
menjual barangnya kepada pengecer, pedagang grosir, dan pedagang besar 

 



EKSISTENSI MEREK 
PELAKU USAHA 

(UMKM)  
 

 

 

Mengetahui Brand Value, Brand Image, dan Brand Personification sebagai 
unsur-unsur yang penting bagi eksistensi suatu merek 

Merek atau Brand memberikan nilai, menciptakan diferensiasi dan 
mendapatkan hasil jangka panjang 

Keinginan konsumen menjadi salah tolok ukur membuat strategi pemasaran. 
Eksistensi Merek memang tidak lepas dari penilaian dan keinginan konsumen 

Memahami Merek atau Brand bukan sekedar logo atau nama 
perusahaan, melainkan membangun image atau persepsi seseorang 



TEKNOLOGI INFORMASI 
PELAKU USAHA 

(UMKM)  
 

 

 

Teknologi informasi berubah dari offline menjadi online,  
dari involuntary menjadi voluntary 

Mengkaji Perbedaan Pemasaran Digital dibandingkan 
 dengan Pemasaran Konvensional 

Menentukan daya saing dan kemampuan dari pelaku usaha untuk 
meningkatkan kinerja usaha dalam kurun waktu ke depan 

Memahami pola pembelian konsumen telah bergeser, dimana cukup 
menggunakan HP nya yang memiliki koneksi internet untuk memilih dan 

membeli barang-barang yang dibutuhkan atau diinginkan 
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LAYANAN PRIMA 
PELAKU USAHA 

(UMKM)  
 

 

 

 

Memahami Pelayanan Prima atau Service Excellence adalah strategi 
pelayanan terhadap pelanggan yang juga merupakan sebuah strategi 

komunikasi yang bertujuan untuk menghadapi persaingan bisnis 
 

 

 Terdapat 5 Dimensi Pelayanan yang sangat menentukan dan harus 
diterapkan oleh pelaku usaha agar terwujud kepuasan pelanggan 
(customer satisfaction), antara lain :   

-  dapat diandalkan (reliability), 

- tanggap (responsiveness),  

- rasa pasti (assurance),  

- empati (empathy), dan  

- hal-hal yang tampak kongkret (tangibles) 

 

 

 



ARUS KAS 
PELAKU USAHA 

(UMKM)  
 

 

 

Menjaga arus kas atau cash flow agar tetap positif 

Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan laba adalah dengan 
memaksimalkan arus kas usaha anda,  

Rutin memonitor arus kas yang terjadi setiap saat 



ARUS KAS 
  

 Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha agar 
arus kas nya tetap lancar dan positif, antara lain : 

 

 Penentuan harga harus ditentukan sedemikian rupa sehingga biaya 
operasional tertutup dan pelaku usaha tentunya mendapatkan 
keuntungan 

 Penentuan titik impas atau breakeven point sebagai tujuan akhir akan 
membuat pengelolaan dana menjadi semakin mudah 

 Kebijakan pembayaran tepat waktu oleh konsumen atau pelanggan 

 Memperhatikan pengeluaran biaya yang selalu mengacu pada 
anggaran biaya yang sudah ditetapkan sebelumnya 

 Mengelola dana cadangan dlm mencegah terjadinya arus kas negatif.  

 



BIAYA RENDAH 
PELAKU USAHA 

(UMKM)  
 

 

 

Lakukan pengurangan biaya secara presisi dan pikirkan secara matang-matang 

Setiap rincian biaya yang tercatat dalam pembukuan akan membantu pelaku 
usaha untuk menentukan besaran harga produksi 

Setiap biaya dalam usaha yang dijalankan perlu dicatat dengan benar dan jelas 

Kunci menyelamatkan bisnis bukan mengurangi aktivitas pemasaran bisnis, 
tetapi menggantinya dengan biaya pemasaran yang lebih rendah. Dan 

Biaya produksi yang rendah juga diharapkan oleh pelaku usaha agar tetap 
“survived” dalam berbisnis di tengah pandemi saat ini 



ASET 
PELAKU USAHA 

(UMKM)  
 

 

 

Utilisasi aset yang maksimal dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga 
memberikan keuntungan bagi pemilik modal secara keseluruhan 

Manajemen aset tidak sekadar pengelolaan dan pencatatan daftar aset yang 
dimiliki. Optimalisasi aset harus dilakukan untuk mencegah kerugian yang 

ditanggung oleh perusahaan 

Aset merupakan bagian terpenting dari sebuah perusahaan yang harus dikelola 
dengan baik untuk mendapatkan manfaat bagi perusahaan, sekaligus mendorong 

tercapainya tujuan perusahaan 



Semoga materi pelatihan UMKM yang berjudul 
“Strategi Jitu Tingkatkan Omset & Laba UMKM” 

ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para 
pelaku usaha secara khusus bagi  

bisnis UMKM di Indonesia. 




