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Kita sudah menjalani tahun 2022 selama 6
bulan alias 1 semester. Business owners pasti
berharap terjadinya pemulihan bisnis di tahun
2022 dan tentunya kami yakin Anda sudah
melakukan yang terbaik, tapi kami juga paham
bahwa menjalankan bisnis tidak mudah.

Calibreworks mengerti kebutuhan Anda, di e-
book ini kami telah merangkum data seputar
digital marketing serta strategi yang bisa Anda
jalani untuk memaksimalkan semester 2 dari
2022 ini. Semoga e-book ini bermanfaat untuk
pertumbuhan bisnis Anda!

with love,

Calibreworks
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INDONESIA DIGITAL
LANSCAPE IN NUMBERS

Pengguna sosial
media di Indonesia

meningkat sebanyak 
12.6% (21 juta)
dari 2021 ke 2022

Per Januari 2022,
terdapat                                                  

pengguna internet
di Indonesia!

204.7 juta

Tingkat penetrasi
internet di

Indonesia mencapai
 73,7%  dari total

populasi pada
awal tahun 2022!

Terdapat 191.4 juta
pengguna aktif
sosial media di

Indonesia
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PENINGKATAN PENGGUNA INTERNET  & SOSIAL MEDIA



INDONESIA DIGITAL
LANSCAPE IN NUMBERS

YouTube memiliki
pengguna sebanyak 

di Indonesia!139 juta
sama dengan 

dari populasi
Indonesia

50% 

Instagram memiliki
pengguna di

Indonesia sebanyak 

 dari populasi
Indonesia

99.15 juta,
dengan

sama
35.7% 

Facebook memiliki
pengguna sebanyak

                  129.9 juta 

FB Messenger yang
berasal dari
Indonesia

dan 
28.4 juta pengguna
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JUMLAH PENGGUNA SOSIAL MEDIA



INDONESIA DIGITAL
LANSCAPE IN NUMBERS

TikTok sendiri
memiliki pengguna

sebanyak
  92.07 juta

angka ini hanya
menunjukkan

pengguna yang
berusia 18 tahun

keatas

Linkedin memiliki 
20 juta pengguna

Indonesia, angka
ini setara dengan
7.2% dari populasi

Indonesia
 

Pengguna Twitter di
Indonesia mencapai

18.45 juta, setara
dengan 6.6%
populasi warga

Indonesia
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JUMLAH PENGGUNA SOSIAL MEDIA



DAMPAK MAKRO EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi makro dunia diprediksikan akan terus
merosot sepanjang 2022. World Bank memproyeksikan
Pertumbuhan ekonomi makro dunia diprediksikan akan terus
merosot sepanjang 2022 dikarenakan inflasi akibat perang
Rusia vs Ukraina.

Indonesia juga terkena dampaknya, para pengusaha sudah
bersiap melakukan PHK bagi sejumlah karyawannya. Wakil
Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Benny
Soetrisno mengatakan jika pihak pengusaha mau tidak mau
perlu mengecilkan ongkos produksi dan mengurangi aktivitas
ekonomi agar bisnis yang dijalankan bisa survive.

Marketing adalah aktivitas yang penting bagi bisnis untuk
memperoleh profit, namun marketing konvensional
memakan biaya yang cukup tinggi. Maka dari itu, melakukan
marketing secara digital dapat menjadi solusi untuk
penghematan biaya perusahaan. Calibreworks juga telah
merangkum beberapa strategi marketing digital yang efektif
untuk dijalankan di 2022.

5



1
STRATEGI MARKETING

UNTUK EFISIENSI

Kehadiran TikTok cukup membawa disrupsi.
Short video ads umumnya berdurasi 10-30
detik. Sekarang, ads berbentuk short video
sangat digemari oleh pengguna internet
karena audiens bisa mendapatkan informasi
secara cepat. Informasi dalam short video juga
lebih mudah diingat dan lebih impactful. 

Short Video Ads
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User generated content (UGC) adalah konten
baik dalam tulisan, video, foto, review, dan
lainnya yang dibuat oleh customer maupun
followers kita. UGC diminati karena ke-
autentikannya, audiens menganggap UGC
adalah konten yang jujur dan natural
dibandingkan content yang dibuat oleh brand
itu sendiri. UGC juga cukup efektif karena
dianggap menghemat biaya marketing.

User Generated Content
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3
STRATEGI MARKETING
UNTUK EFISIENSI

Menurut data, 82% audiens lebih
memilih untuk melihat live video
dibandingkan dengan post biasa dan
64% cenderung melakukan pembelian
setelah melihat live streaming video.
Anda bisa menggunakan strategi
marketing ini untuk melakukan
launching produk, menyampaikan
berita mengenai brand Anda, atau
melakukan sesi QnA.

Live Streaming Marketing
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Strategi ini dilakukan dengan cara
menyesuaikan brand message baik ads,
konten, maupun customer experience
dengan individu calon prospek
berdasarkan customer data yang dimiliki
oleh brand. Kunci dari strategi ini adalah
relevansi kepada individu, semakin
relevan sebuah brand message, akan
semakin tinggi kemungkinan strategi ini
untuk berhasil! 

Personalization Experience Strategy
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5
STRATEGI MARKETING

UNTUK EFISIENSI

Semakin banyak brand yang sudah
berinvestasi kepada teknologi ini dalam
menjalankan strategi marketingnya,
apalagi semenjak teknologi Metaverse
hadir. Teknologi ini diminati oleh para
customer karena memberikan experience
berbeda yang terasa lebih nyata saat
memilih produk untuk dibeli.

Virtual Reality dan Augmented Reality
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Untuk Anda yang belum berinvestasi aset
digital, siapkan terlebih dahulu asset-asset
digital yang diperlukan seperti website,
branding, dan sosial media.

Mengetahui siapa buyer ideal Anda dengan
melakukan riset menggunakan Buyer
Persona framework

Mulai melakukan alokasi budget marketing
khusus untuk platform digital

RECOMMENDED
ACTIONABLES
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Menentukan jalur atau flowchart akusisi
customer Anda, seperti apakah jalurnya?

Menentukan top-3 objective marketing
campaign Anda untuk semester 2 2022

Membentuk Digital division dengan fokus
terhadap Paid Ads dan Content Marketing

Melakukan Digital Audit untuk
mengetahui kondisi dan kesiapan bisnis
Anda secara digital

RECOMMENDED
ACTIONABLES
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Kita dapat melihat bahwa penggunaan teknologi
digital sudah sangat masif di Indonesia, terlebih lagi
situasi ekonomi yang sedang merosot semakin
membuat banyak bisnis beralih dari konvensional
kepada digital. Inilah waktu yang tepat bagi bisnis
Anda untuk go digital! 

Bagi Anda yang mau mengembangkan bisnis secara
digital, kami meng-encourage Anda untuk terlebih
dahulu melakukan digital audit untuk mengetahui
sudah ada di level berapa kondisi bisnis Anda secara
digital agar Anda bisa menentukan langkah dan
strategi yang tepat. 

Calibreworks menyediakan jasa digital audit yang biasa
kami charge seharga 5 juta rupiah, namun bagi Anda
yang ingin mendapatkannya secara GRATIS, silahkan
booking 30 menit sesi consultation dengan
Calibreworks! Tentunya konsultasi ini juga GRATIS. Yuk,
kapan lagi konsultasi dan dapat bonus berupa digital
audit secara GRATIS. Klik button dibawah SEKARANG!

KESIMPULAN

KONSULTASI SEKARANG!
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https://api.whatsapp.com/send/?phone=6281388299918&text=Halo+Mishel%2C+saya+mau+consult+mengenai+bisnis+saya&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=6281388299918&text=Halo+Mishel%2C+saya+mau+consult+mengenai+bisnis+saya&app_absent=0

