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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan pengabdian masyarakat ini 

dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kami atas 

kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan.  

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan 

Tinggi bagi setiap dosen di lingkungan Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta. 

Pengabdian masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan bantuan dana dari Lembaga 

Penelitian & Pengabdian Masyarakat, Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta. 

Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada:  

1. Bapak Dr. Edhy Sutanta, S.T., M.Kom selaku Rektor Institut Sains & 

Teknologi AKPRIND Yogyakarta  

2. Ibu Ir. Murni Yuniwati, M.T selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri, 

Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta  

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Sudarsono, M.T selaku Kepala Lembaga Penelitian & 

Pengabdian Masyarakat, Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta 

4. Ibu Endang Widuri Asih, ST., MT. selaku Ketua Jurusan Teknik Industri, 

Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta 

5. Bapak Ir. Muhammad Yusuf, MT. selaku Ketua Program Studi Bisnis 

Digital, Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta 

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. 

Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun akan kami harapkan demi 

perbaikan kegiatan pengabdian masyarakat kami selanjutnya. Demikian atas perhatiannya, 

kami sampaikan terima kasih.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

Berkembangnya internet di Indonesia ditandai dengan meningkatnya 

pengguna internet di Indonesia. Dalam membangun awareness mengenai digital 

marketing dapat melalui kegiatan periklanan. Media periklanan yang dahulunya 

berbentuk konvensional seperti melalui media koran, majalah, televisi, dan radio sudah 

mulai berubah ke arah digital karena perilaku penggunaan media yang mempengaruhi 

perkembangan digital marketing. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dunia 

digital dan internet tentu berimbas pada dunia pemasaran. Tren pemasaran di Indonesia 

beralih dari yang semula konvensional (offline) menjadi digital (online). Di mana 

digital marketing ini lebih prospektif karena memungkinkan para calon pelanggan 

potensial untuk memperoleh segala macam informasi mengenai produk dan 

bertransaksi melalui internet. 

Salah satu strategi efektif dalam menjaring konsumen yaitu melalui digital 

marketing atau pemasaran online. Menurut Gumilang (2019), digital marketing 

merupakan kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media 

berbasis website, e-mail, adwords ataupun jejaring sosial. Tujuan dari digital 

marketing/pemasaran online menurut Shiratina (2020) sebagai berikut:  

1. Meningkatkan pangsa pasar 

2. Meningkatkan pendapatan penjualan  

3. Mengurangi biaya distribusi dan promosi  



4. Meningkatkan brand awareness  

5. Mencapai tujuan CRM (Customer Relationship Management) yaitu 

meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian, dan tingkat referensi 

pelanggan. 

 

Dosen memiliki kewajiban pokok yang harus dilaksanakan, yang disebut 

dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian 

kepada masyarakat. Guna memenuhi kewajiban Pengabdian kepada Masyarakat 

tersebut, pada bulan Oktober 2021 penyuluhan dilakukan oleh dosen Bisnis Digital, 

Institut Sains & Teknologi AKPRIND (IST AKPRIND) kepada para karyawan Kantor 

POS DPL PIYUNGAN.  

Kendala yang dihadapi oleh Kantor POS DPL PIYUNGAN adalah masih 

terbatasnya kemampuan dalam hal pemasaran digital. Pemasaran selama ini dilakukan 

secara door to door ke mitra/customer harus secepatnya diubah mengikuti 

perkembangan zaman. Dengan demikian diperlukan strategi pemasaran yang lebih 

baik dengan memanfaatkan media daring (website maupun media sosial) diharapakan 

dapat memperluas pasar dan mempercepat proses layanan. Oleh karena itu, dosen 

Bisnis Digital IST AKPRIND mengadakan pelatihan kepada karyawan-karyawan 

Kantor POS DPL PIYUNGAN dengan tema “Strategi Pemasaran Online”. 

 

 

 

 



BAB II 

TUJUAN, MANFAAT, DAN SASARAN KEGIATAN PENGABDIAN 

 

 

2.1 Tujuan 

 Tujuan diadakannya pelatihan dengan tema “Strategi Pemasaran Online”, 

sebagai Pengabdian kepada Masyarakat untuk karyawan-karyawan Kantor POS 

DPL Piyungan Yogyakarta adalah 

1. Mengimplementasikan pengetahuan praktis marketing communication 

di Kantor POS DPL Piyungan 

2. Meningkatkan keterampilan softskill melalui teamwork dan 

komunikasi  

3. Memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai bagaimana 

memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan jasa layanan. 

 

2.2 Manfaat  

Manfaat yang diharapkan dari adanya penyuluhan ini adalah karyawan-

karyawan Kantor POS DPL Piyungan mampu memanfaatkan media online/digital 

sebagai sarana promosi dan komunikasi secara optimal.  

 

2.3 Sasaran 

Sasaran pelatihan ini adalah para karyawan Kantor POS DPL Piyungan 

Yogyakarta. Sedangkan sasaran yang diharapkan dari adanya pelatihan ini adalah 



meningkatnya sales/omset setelah dilakukan promosi melalui media online 

apabila dibandingkan dengan promosi secara konvensional. 

 

 2.4 Metode Kegiatan 

a) Tahap Identifikasi  

Pada tahap ini kami melakukan pengamatan lapangan, dengan 

memperoleh informasi dari Kepala Kantor POS DPL Piyungan bahwa 

perusahaan membutuhkan penyuluhan mengenai promosi yang ter 

update.  

b) Tahap Penyuluhan 

Dilaksanakan penyuluhan dari IST AKPRIND Yogyakarta kepada 

karyawan-karyawan Kantor POS DPL Piyungan sebanyak 14 orang pada 

hari Sabtu 30 Oktober 2021. 

   

2.5 Faktor Penghambat 

a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya marketing/promosi melalui media 

digital/online. 

b. Kurang fokusnya peserta penyuluhan karena bersamaan dengan jam kerja 

(Kantor POS DPL Piyungan tetap buka melayani pelanggan). 

c. Praktek langsung dalam promosi online belum seluruhnya dapat dilakukan 

karena keterbatasan waktu. 

 

 



2.6 Faktor Pendukung  

a. Fasilitas kantor yang mendukung dalam strategi pemasaran online 

(personal computer, handphone, wifi) 

b. Tanggapan positif dan dukungan penuh dari manajemen Kantor POS DPL 

Piyungan. 

c. Antusias peserta saat mengikuti penyuluhan walaupun sering diselingi 

dengan tetap melayani pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berupa pelatihan ini 

dilaksanakan di Kantor POS DPL Piyungan Yogyakarta. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan selama satu hari yakni pada tanggal 30 Oktober 2021. Jam pelaksanaan 

Pengabdian kepada Masyarakat dimulai dari pukul 09.00 WIB – 14.00 WIB dengan 

peserta adalah kepala kantor, karyawan administrasi, dan kurir. 

 Hambatan yang ada dapat diatasi yaitu terlambatnya sebagian karyawan 

mengikuti pelatihan karena harus melaksanakan tugas sebagai kurir terlebih dahulu, 

diatasi dengan memberikan pelatihan secara pribadi secara singkat tentang topik yang 

belum diikuti. 

 

 3.1 Materi dan metode yang digunakan 

       Materi yang diberikan berupa:  

a. Materi tentang apa itu media sosial, website, blog, dan vlog 

b. Bagaimana mengoptimalkan pemasaran malelui media sosial  

c. Tips & trik membuat konten produk yang menarik sehingga lebih mudah 

untuk dipasarkan. 

d. Tips dan trik berkomunikasi dengan customer melalui media sosial 

 



 

Pemasaran online sering disebut Internet marketing, e-marketing atau online-

marketing merupakan segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu 

produk atau jasa melalui atau menggunakan media Internet atau jaringan www (World 

Wide Web). 

 

Manfaat marketing online: 

1) Melakukan perubahan dengan cepat. Kita dapat langsung memperbaiki atau 

mengubah baik grafis maupun katakata ketika terjadi kesalahan pemasangan 

iklan atau segala kegiatan pemasaran yang tidak bekerja dengan baik, dan 

melakukan itu semua dengan cepat dan tanpa ada masalah  

2) Menentukan sasaran demografis tertentu Pemasaran online memungkinkan 

untuk menargetkan demografis tertentu seperti halnya gender, usia, dan 

lokasi. Kita bahkan dapat menargetkan tingkat pendapatan tertentu, tingkat 

pendidikan dan pekerjaan.  

3) Banyak media pilihan. Begitu banyak media pilihan ketika memutuskan 

untuk melakukan pemasaran online, dapat menggunakan audio, video, 

blogging, email, media sosial dan newsletter yang sedang berlangsung.  

4) Penghubung yang efektif antara pemasar dengan konsumen dalam hal ini 

ada dua pihak yang diuntungkan, yaitu pihak konsumen dan pihak pemasar 

(baik penjual produk maupun produsennya langsung). Keuntungan dari 

pihak konsumen adalah kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai 

produk yang mereka cari. Hanya dengan mengetikkan kata kunci tertentu di 



kolom mesin pencari di internet yang berkaitan dengan produk yang dicari, 

maka mereka akan disajikan banyak informasi, baik 

 

Keuntungan marketing online: 

1) Organisasi Lebih Mudah dan Sederhana  

Kita tidak perlu memajang barang secara fisik, cukup menyediakan katalog 

atau daftar barang serta deskripsi singkat mengenai masing-masing barang 

tersebut. Kita juga tidak perlu memiliki banyak karyawan penjual, kita 

hanya perlu karyawan yang menangai pemesanan secara online dan 

karyawan yang menangani pengiriman barang. 

2) Kemudahan Mengelola Barang  

Jika kita menjual barang secara online dengan menggunakan website 

sendiri, sistem manajemen situs menyediakan sistem pengelolaan barang 

dan pergudangan. Kita dapat dengan mudah melihat stok barang. Kita juga 

dapat menjual barang berdasarkan pesanan. Hal ini akan mempermudah kita 

mengelola barang dagangan.  

3) Pelayanan Lebih Fokus  

Kita tidak perlu khawatir bahwa banyak pelanggan yang tidak terlayani. 

Sistem komputer akan menampung semua pesanan. Kita hanya perlu 

melayani pelanggan yang akan melakukan pembelian.  

4) Riset Pasar Lebih Mudah  

Berjualan melalui situs online membantu kita melakukan riset pasar 

mengenai produk-produk yang banyak diminati misalnya dengan melihat 



kata kunci yang mereka cari di situs anda. Hal ini akan membantu anda 

merencanakan strategi yang tepat untuk meningkatkan penjualan.  

5) Biaya Pemasaran Murah  

Biaya pemasaran di internet relatif sangat murah. Pemasaran dapat 

dilakukan dengan memajang produk di website sendiri atau di website pihak 

lain melalui agen pemasaran online. Kita bahkan bisa memanfaatkan 

website atau blog secara gratis di situs-situs tertentu.  

6) Kemudahan Memilih Target Pasar  

Kita dapat memawarkan produk kepada komunitas tertentu melalui forum 

atau atau media sosial. Kita juga dapat memasang iklan secara gratis atau 

berbayar dengan kata kunci tertentu. Hal ini membantu kita memilih target 

pasar yang potensial.  

7) Tidak Terbatas Ruang dan Waktu  

Internet tersedia untuk diakses setiap saat. Pelanggan dapat mengunjungi 

situs tempat kita memasarkan produk anda kapanpun dan dimanapun selama 

mereka mendapatkan akses internet.  

 

 

 

 

 

 

 



Cara kerja marketing online: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Kesimpulan dari kegiatan penyuluhan ini adalah bahwa kegiatan ini dapat 

diterima dengan baik oleh para karyawan Kantor POS DPL PIYUNGAN  Yogyakarta. 

Antusiasme mereka tinggi untuk mengetahui lebih banyak mengenai materi yang 

disampaikan, agar dapat meningkatkan omset sehingga dapat meningkatkan profit 

serta kesejahteraan keryawan. Saran yang dapat diberikan adalah agar penyuluhan ini 

ke depannya dapat ditindaklanjuti, sehingga memungkinkan tercapainya sasaran 

kegiatan ini, bahkan melebihi sasaran yang telah ditetapkan tersebut. 
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LAMPIRAN  

 

1. Surat Permohonan dari Masyarakat  

2. Surat Jawaban dari Kepala LPPM  

3. Surat Tugas dari Kepala LPPM  

4. Surat Ucapan Terima Kasih dari Masyarakat  

5. Daftar Hadir Peserta  

6. Materi Pelatihan  

7. Dokumentasi Kegiatan  

8. Kuisioner Kepuasan Mitra 
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