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Generasi muda muslim Indonesia dihadapkan pada teknologi internet yang menjadi dua mata pisau dalam 
menggunakannya. Internet akan menjadi hiburan semu duniawi yang bersifat merusak jika tidak memahami cara 

memanfaatkannya, Tetapi disisi lain internet juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk belajar, bisnis maupun 
Da'wah. 

 
Fakta dari kebermanfaatan pertumbuhan teknolgi internet adalah mampu memunculkan generasi yang punya potensi 

mencipta lapangan pekerjaan. Startup teknologi berkembang di dunia internasional. Geliat perdagangan melalui 
internet (e-commerce)memunculkan wirausahawan muda. Mereka mampu mengembangkan sayap usahanya ke 
mancanegara dengan teknologi yang dimanfaatkan secara menguntungkan. Termasuk Indonesia adalah pasar 

potensial bagi startup internasional. Jika keadaan ini dibiarkan, akan lepas segala devisa generasi bangsa keluar negeri. 
 

Disisi lain Teknologi internet pun berpotensi merusak akhlaq generasi muslim Indonesia. Beragam konten internet yang 
bersifat menghibur akan membuat mereka terlena terhadap kewajiban nya kepada Allah SWT, orang tua, keluarga, 

lingkungan sosial dan berdampak pada masa depannya. Akan melahirkan generasi yang konsumtif dan menghamba 
pada materi. Daya kreativitas akan terkikis semakin tumpul dan menggampangkan keadaan dengan hidup cukup 

sebagai karyawan saja. 
 

Fakta yang bisa kita lihat saat ini bahwa banyak sekali tindakan kriminal dan asusila yang berwal dari berbagai konten 
yg tersedia di internet, dimana pelakunya masih tergolong berusia muda, tentunya hal ini menjadi PR untuk kita para 

orang tua agar dapat membantu mengedukasi generasi muda kita sehingga lebih bijak dan cerdas dalam 
menggunakan internet. 

 
Pesantren Digital Indonesia peduli dengan masa depan generasi muslim pada khususnya dan generasi bangsa 

Indonesia pada umumnya. Menghadapi limpahan bandwidth dari teknologi internet ini, Pesantren Digital Indonesia 
bertekad memberikan mindset positif kepada generasi muda dengan pendidikan berbasis akhlaq dan ilmu teknis dalam 

penguasaan dibidang internet marketing. 



Pesantren Digital Indonesia 

Visi 
Membentuk generasi muslim Indonesia yang 
mampu meletakkan dunia dalam genggaman 
tangan nya, bukan dihatinya. 

Misi 
1.  Mencetak wirausahawan muslim yang kuat 

aqidah dan ekonominya sehingga berguna 
bagi agama, orang tua, keluarga dan 
bangsa Indonesia. 

2.  Mampu gunakan teknologi internet untuk 
kegiatan pemasaran dan branding usaha. 

3.  Menumbuhkan jiwa sosial dan berbagi. 
4.  Menciptakan basis teknologi sebagai media 

untuk tumbuh dan berkembang bersama. 

Durasi 
Pelatihan Pesantren Digital Indonesia memakan 
waktu 2 hari 1 malam. Peserta wajib menginap. 



Pesantren Digital Indonesia 

Aksi Gerakan – Konten IESQ (Intelegence Emotional Spiritual 
Quotient) dan NLP (Neuro Linguistic Program) 
Peserta memahami tujuan kehidupan, perjalanan kehidupan, dan tujuan akhir dari  
kehidupan, dengan memaksimalkan fungsi kerja otak, Sehingga segala bentuk  
permasalahan yang dihadapi mampu diselesaikan dengan win-win solution.  
Berdiskusi interaktif tentang arti sukses dan mengenali jalan menggapai kesuksesan  
yang hakiki. 



Pesantren Digital Indonesia 

Aksi Gerakan - Konten Internet Marketing 

Peserta memahami potensi internet. Memberikan pelatihan cara jualan online melalui 
website, facebook, instagram, youtube, Google bisnis dan marketplace. Berdiskusi ide  
tentang produk dan cara menjualnya secara online. 



Pesantren Digital Indonesia 

Aksi Gerakan - Konten Goal Setting 

Peserta bisa membuat impian dan tujuan apa yang ingin dicapai dalam hidupnya.  
Juga bisa membuat langkah-langkah yang terencana bagaimana mencapai  
tujuan tersebut.  



Pesantren Digital Indonesia 

Aksi Gerakan – Konten HEART INTELLEGENCE 

Peserta bisa menumbuhkan kepekaan dalam dirinya, sehingga memahami kekuatan  
cinta kepada orang tua sebagai benteng penting setelah cintanya kepada Allah dan  
nabinya dalam menentukan masa depan mereka. 



Pesantren Digital Indonesia 

Aksi Gerakan - Konten Game Inspirasi dan Motivasi 

Peserta berolahraga dalam permainan yang penuh inspirasi dan motivasi. Berikan 
situasi yang menghibur dan penuh keakraban antar peserta. 
Dimana setiap game merupakan miniatur dari keadaan nyata yang akan mereka 
hadapi di kehidupan nyata 



Pesantren Digital Indonesia 

Aksi Gerakan - Konten Marketing dan Branding 

Peserta diberikan gambaran tentang guerilla marketing, yaitu marketing kreatif ber 
biaya murah namun mampu meningkatkan penjualan. Perhatian terhadap branding 
akan memberi nilai lebih pada produk yang akan dijual. 



Pesantren Digital Indonesia 

Aksi Gerakan - Konten Diskusi Ide dan Aset Digital 

Narasumber mengajak peserta untuk sharing ide bisnis yang akan dionlinekan.  
Memberikan gambaran nyata dan inspirasi tindakan yang harus dilakukan untuk 
Membangun aset digital nya dan bertujuan sukseskan bisnis online nya. 



Pesantren Digital Indonesia 

Aksi Gerakan - Konten Forum pasca kegiatan 

Menyediakan forum grup facebook khusus alumni pesantren digital untuk diskusi dan 
konsultasi pasca kegiatan. Mengawal aksi eksekusi dari para alumni agar sesuai visi 
dan misi pesantren digital Indonesia.  
 



Pesantren Digital Indonesia 

Target & Segmentasi Peserta 

1.  Siswa SMK/SMU 

2.  Mahasiswa 
3.  Karyawan 
4.  Wirausahawan 
5.  Korporasi 

Usia 16 – 60 tahun 

wanita & pria. 



Pesantren Digital Indonesia Profil Mentor 
Khairul  Mahfuz	 Hendra  W  Saputro	

Fajar  Cahyadi	 Yana  Sandhi	

Adhitya  K  Santoso	Yayak  E  Cahyanto	

Internet  &  digital  
marketer.  Owner	
BOC  Indonesia,  
perusahaan  
penyedia  website.	

Praktisi  ESQ  dan  
NLP,  Owner  Dapoer  
QJB.  Komisaris  CV.  
Krezno  Jaya  
(Aplikator  
Waterproofing)	

Praktisi  internet  
marketing.  Owner  
Qmedia  Bali,  
perusahan  
advertising.	

Praktisi  internet  
marketing.  Owner  
Viral  Property  
Marketing.	

Praktisi  marketing  
&  branding.	
Owner  Sambel  
Bususan	

Praktisi  kuliner  &  
Instagram.  	
Owner  Warung  
Yogyakarta	

Mohammad  Nizar	
Motivator.  General  
Affair  Pesantren  
Digital  Indonesia	

Wahyu  Taufiq	
Digital  Nomad.  
Owner  Digikref  
Marketing  Strategy	

Oman  Rohman  Hariyadi	
Trainer  motivasi.  
Owner  Laju  
Enterprise.	

Ismail  Abdullah	
Praktisi  Quantum  
Bisnis.  Owner  Bali  
Honey.  Manager  
Pesantren  Digital  
Indonesia	



Pesantren Digital Indonesia 
Kebutuhan Pelatihan 
1.  Tempat Camp, Akomodasi & Konsumsi 
2.  Kaos Pesantren Digital Indonesia 
3.  Projector 
4.  Sound system 
5.  Modem/akses internet 
6.  Laptop masing-masing peserta 

Kebutuhan Mentor 
1.  Transportasi dan akomodasi 
2.  Konsumsi. 
3.  Honor * 
 
* GRATIS (Sosial) 



Pesantren Digital Indonesia 

Susunan  
Silabus 
Kegiatan 



Pesantren Digital Indonesia 

Pesantren Digital Camp pertama. Berlangsung di Agro 
Puncak, Begudul – Bali. Selama 2 hari 1 malam dengan 
peserta dari para remaja masjid disertai para orang tua 
anggota yayasan Masjid Syuhada. 
 
Camp ini memberikan materi NLP dan Internet marketing 
kepada generasi muda masjid Syuhada. 
 

Semua pembiayaan camp ditanggung oleh kas masjid 
Syuhada. Konsumsi pun memasak sendiri oleh ibu-ibu 
masjid Syuhada. 
 

Pesantren Digital Camp inilah menjadi cikal bakal 
gerakan Pesantren Digital Indonesia berikutnya. 

Pesantren Digital Camp I Perdana – Bedugul, Bali 
17 – 18 Desember 2016 

 



Pesantren Digital Indonesia 

Para mentor berikan materi Internet Marketing dan ESQ 
(Emotional Spiritual Quotient) selama 2 hari 1 malam. 
Diakhir acara, mereka kita ajak diskusi tentang ide jualan 
via internet.  
 
Namanya Nasikin, disaat camp sedang berjalan, dia 
dapatkan ide untuk jualan jam tangan kayu milik 
temannya. Langsung dia minta gambar-gambar produk 
itu via WA. Secepatnya ia upload ke website dan 
facebook. 1 jam kemudian jam tangan kayu itu laku dan 
Nasikin mengantongi untung Rp. 100.000 dari harga jual 
Rp. 450.000. Padahal dia belum maksimalkan jualan via 
instagram, marketplace dll. Dia calon miliader! #mrinding! 
 

Edo, salah satu peserta yang masih sekolah kelas 2 di SMU 
2 Banyuwangi, akan bantu usaha Bapak nya untuk 
jualkan Batik Banyuwangi. Dia akan jualan lewat 
facebook, website, instagram, marketplace dll. 
 
Ada lagi Joni yang sharing tentang kekuatan instagram 
dan facebook. Dia usaha rental kamera Xiaomi dan 
selama 3 bulan terakhir ada transaksi. Semuanya lewat 
online! 
 
Para peserta itu akan jadi inspirasi bagi 150 an peserta 
lainnya. Kegiatan #pesantrendigital ini tidak hanya diikuti 
oleh siswa SMK Muhammadiyah 3 Tegaldlimo namun juga 
ada dari sekolah lain, mahasiswa dan masyarakat umum. 
 
Semoga ilmu pengetahuan aplikatif dalam 
#pesantrendigital ini mampu membentuk generasi-
generasi bangsa untuk bisa menggenggam dunia! Itulah 
visi #pesantrendigital. Amin. 

Pesantren Digital Camp II Tegal Dlimo – Banyuwangi 
24 – 25 Desember 2016 

 



Pesantren Digital Indonesia 

Generasi muda dan paruh baya menyimak dan langsung 
praktek pada kegiatan Pesantren Digital Indonesia di 
Masjid Ibnu Batutah, Nusa Dua – Bali. Kegiatan ini 
terselenggara dengan kepanitiaan dari Pelajar Islam 
Indonesia (PII), wilayah Bali. Begitupula peran dari Remaja 
Masjid Ibnu Batutah juga meramaikan kegiatan. 
 
Peserta tidak hanya dari sekitaran Denpasar, namun ada 
juga yang datang dari Lombok! Sungguh perjuangan 
yang mulia. Semua peserta di karantina selama 2 hari 1 
malam untuk mengikuti kegiatan sampai tuntas. 
 

Pesantren Digital Indonesia mempunyai beberapa 
parameter acuan sebagai output kegiatan. Peserta harus 
memahami arti sukses dan kekuatan orang tua serta 
agama Islam. Kemudian secara teknis, peserta harus 
mampu membuat website, facebook page, instagram 
bisnis, youtube, google+ page, google maps listing, dan 
kemampuan branding usahanya. 
 

Semua hal teknis tersebut punya kegiatan kunci (key 
activities) yang harus dilakukan pasca acara. Monitoring 
peserta yang telah menjadi alumni akan dilakukan dalam 
sebuah grup facebook tertutup. Disanalah para mentor 
dan alumni saling diskusi, coaching, mentoring dan 
konsultasi secara luas agar generasi muda muslim ini kuat 
secara aqidah dan meningkat perekonomiannya. 
 
Pesantren Digital Camp Ibnu Batutah diinisiasi oleh Pelajar 
Islam Indonesia (PII) dan Yayasan Masjid Ibnu Batutah. 
Koneksi internet oleh Channel 11. 
 

Pesantren Digital Camp III Ibnu Batutah, Nusa Dua - Bali 
25 – 26 Februari 2017 

 



Pesantren Digital Indonesia 

Alhamdulillah, Pesantren Digital Indonesia bekerjasama 
dengan Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) 
wilayah Bali dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi 
Bali telah mengadakan Pesantren Digital Indonesia Camp 
IV yang terselenggara pada: 
 
Hari/Tanggal : Sabtu – Minggu, 29 – 30 April 2017 (2 hari 
menginap 1 malam) 
Lokasi : Agro Puncak Bukit Catu, Candi Kuning – Bedugul. 

Diikuti oleh 250 remaja masjid/musholla se Bali. 
 

Selain mentor, narasumber undangan pada Pesantren 
Digital Indonesia Camp IV adalah: H. Arya Sandhiyudha, 
Ph.D, H. Mardi Soemitro, H. Turmudi. 
 
Pesantren Digital Indonesia Camp IV di support oleh 
LOKAmedia 
 
Juga disponsori oleh: Cloth By Medina, Hawa Gym, 
SamSam Tung, DuVall, Masjid/Musholla se Bali. 
 

Dukungan oleh: 
Qmedia, BOC Indonesia, DgtalKay, #ServiceMakan, Bali 
Honey, Diway Media, Quinn Lounge, Ayam Bawang 
Sibiris, Laju Enterprise, Mentari Pagi General Contractor, 
dan Visual Project Photo & Video. 
 
Terima kasih spesial bagi ibu-ibu Musholla Syuhada yang 
telah rela dan ikhlas memasak untuk sediakan konsumsi 
makan dan minum peserta Camp IV. 

Pesantren Digital Camp IV Bedugul - Bali 
29 – 30 April 2017 

 



Pesantren Digital Indonesia 

Pesantren Digital Indonesia Camp V kembali terlaksana 
menjawab rasa haus generasi muda muslim terhadap 
gejolak kehidupan globalisasi. Berusaha menjadi cara 
pandang baru ditengah gempuran produk-produk digital 
berbasis internet. 
 
Camp V terlaksana 2 hari satu malam pada Sabtu dan 
Minggu, 19-20 Agustus 2017 di resort Agro Puncak, 
Bedugul – Tabanan, Bali. Selama itulah 150 generasi 
muda muslim di Bali dan sekitarnya (Malang, Jember, 
Mataram) mendapatkan keilmuan yang berbasiskan 
aqidah dan internet marketing. 
 

Selain para mentor utama, turut pula menambah 
khazanah keilmuan dan motivasi di Camp V, mentor 
tamu: Mardi Soemitro (Master Group), Eko Yulianto 
(Business Coach), Ismoyo S. Soemarlan (Baznas), dan 
Nasirwan Ilyas (OJK Bali). 
 
Pesantren Digital Indonesia Camp adalah salah satu 
gerakan pendidikan non formal untuk memperkuat 
generasi muslim Indonesia secara aqidah dan ekonomi. 
Semoga membawa mindset perubahan kepada 
generasi muda untuk letakkan dunia dalam genggaman 
nya, bukan dihatinya. 
 
Terima kasih kepada Allah SWT dan semua pihak yang 
telah membantu terlaksananya Pesantren Digital 
Indonesia Camp V. Semoga amal ibadahnya dibalas 
oleh Allah SWT. Amin. 

Pesantren Digital Camp V Bedugul - Bali 
19 – 20 Agustus 2017 
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Pesantren Digital Indonesia secara reguler 
melangsungkan kegiatan kelas kecil di Masjid Syuhada, 
Padang Indah, Denpasar dengan materi-materi yang 

lebih mendalam. Kegiatan reguler ini setiap hari minggu, 
ba’dha Ashar sampai menjelang maghrib. 

Pesantren Digital Indonesia kelas Reguler 
 



Pesantren Digital Indonesia 

Para mentor Pesantren Digital Indonesia memberikan 
workshop digital marketing untuk reseller Minyak Kutus 
Kutus, sebuah produk dari PT. Tamba Waras yang 
berpusat di Gianyar – Bali. 
 
Minyak Kutus Kutus sendiri sudah dipasarkan oleh PT. 
Tamba Waras sejak tahun 2012. Produk asli Bali yang 
berhasil terdistribusi ke seluruh Indonesia melalui reseller 
nya. 
 

Untuk meningkatkan kapasitas diri para reseller nya, 
produsen Minyak Kutus Kutus mengadakan gathering 
yang disertai workshop digital marketing yang 
berlangsung di Hotel Inna Heritage, Jl. Veteran Denpasar, 
Bali. Acara gathering tersebut berlangsung dari 25 – 28 
Agustus 2017. Sedangkan workshop digital marketing nya 
mengambil waktu penuh pada 26 Agustus 2017, dari pagi 
sampai malam. 
 

Pada masa 5 tahun proses distribusi, para reseller 
dipersilahkan menggunakan pola marketing sesuai 
kapasitas nya sendiri. PT. Tamba Waras selaku 
managemen sekaligus produsen nya merasa perlu 
meningkatkan kapasitas marketing para reseller nya 
dengan ilmu digital marketing. 
 
Harapan dari workshop ini, para reseller mampu 
meningkatkan penjualan Minyak Kutus Kutus dengan 
memanfaatkan teknologi digital masa kini. Terima kasih 
atas kepercayaan dari PT. Tamba Waras kepada kami, 
Pesantren Digital Indonesia. Semoga membawa 
manfaat. Amin. 

Digital Camp Korporasi PT. Tamba Waras 
25 – 28 Agustus 2017 
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Aktivitas Temu Alumni  Pesantren Digital Indonesia 

 Workshop Bangun Bisnis Lewat Facebook Safari Takjil Ramadhan 



Pesantren Digital Indonesia 
Interaksi Pesantren Digital Indonesia & Masyarakat 

 

Diskusi Bangun Brand Komunitas bersama 
Pelajar Islam Indonesia (PII) & Remaja Masjid 

An-Nur Denpasar - Bali 

Dialog Presiden Pesantren Digital Indonesia 
bersama forum mahasiswa Islam Sekolah 

Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Bali 

Talkshow Pesantren Digital Indonesia di 
Radio 105 FM Suara Kota Mataram, Nusa 

Tenggara Barat 

Perkenalkan Pesantren Digital Indonesia di 
depan Jaringan Pengusaha Muslim 

Indonesia (JPMI) Wilayah Bali & MUI Bali 



Pesantren Digital Indonesia 
Saatnya Genggam Dunia! 

 Khairul Mahfuz (Presiden Pesantren Digital Indonesia) Phone/WA 0812 3705 6361 
H. Ismail Abdullah (Manager Pesantren Digital Indonesia) Phone/WA 0878 6159 4646 

Hendra W Saputro (Mentor Pesantren Digital Indonesia) Phone/WA 0812 367 6861 

Sekretariat: Jl. Narakusuma no. 11, Denpasar – Bali 
Website: http://www.pesantrendigital.org 

FB: Pesantren Digital Indonesia 
Youtube: https://goo.gl/m4ZZy9 

Email: sukses@pesantrendigital.org 
 


