


EVOLUSI E-BISNIS 

• Dalam lima hingga tujuh terakhir organisasi telah 
mengembangkan berbagai strategi e-bisnis. 

• Strategi ini bergantung pada seberapa jauh jalur/kanal 
e-bisnis yang telah dikembangkan oleh organisasi 
tersebut. 

• Jalur evolusi e-bisnis secara luas dapat dikategorikan 
dalam empat strategi. 



EVOLUSI E-BISNIS 

• Pendekatan evolusi sering digunakan oleh negara berkembang dengan 
alasan : 

• resiko yang dipertaruhkan lebih kecil 

• memberikan value kepada pelanggan.  

• Empat strategi tahapan evolusi : 

1. Channel Enhancement 

2. Value-Chain Integration 

3. Industry Transformation 

4. Convergence  (Norris et. Al.) 

 
 
 
 



EVOLUSI E-BISNIS : CHANNEL ENHANCEMENT (1) 

• Pada tahap ini perusahaan menggunakan internet sebagai kanal 
(saluran) alternatif untuk berhubungan dengan mitra bisnis maupun 
pelanggan. 

• Perusahaan tidak khawatir akan kehilangan pangsa pasar yang telah 
dimiliki karena akses melalui internet hanya merupakan salah satu 
pilihan utama sebagai pelengkap fasilitas konvensional yang telah ada.  

• Jika hasil evaluasi terlihat adanya trend pergeseran pelanggan untuk 
lebih memilih internet dibandingkan dengan jalur konvensional, maka 
pada saat itulah perlahan-lahan cara lama dapat mulai ditinggalkan.  



EVOLUSI E-BISNIS : CHANNEL ENHANCEMENT 
(2) 

Misal: 

• Company profile   website CP 

• Komunikasi lewat telepon  email 
atau aplikasi. 



EVOLUSI E-BISNIS : VALUE CHAIN INTEGRATION 
(1) 

• Value Chain  didefinisikan sebagai rangkaian proses atau aktivitas 
perubahan bahan mentah menjadi produk jadi. 

• Integrasi rantai nilai antar perusahaan akan semakin meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas proses penciptaan produk secara 
keseluruhan. 

 



EVOLUSI E-BISNIS : VALUE CHAIN INTEGRATION 
(2) 

• Contoh manfaat  secara langsung bagi manajemen :  

• Perusahaan tidak perlu menimbun banyak bahan mentah di gudangnya, 
karena tahu persis jumlah stok dan durasi pengiriman dari para 
pemasoknya; 

• Perusahaan dapat menciptakan produk secara lebih murah, cepat, dan 
berkualitas baik karena terbentuknya jaringan proses antara pemasok dan 
perusahaan; 

• Perusahaan dapat meningkatkan profitnya secara signifikan karena 
perusahaan dapat berkonsentrasi pada kompetensi utamanya  dan 
“membuang” proses-proses pendukung lainnya ke pihak lain 
(outsourcing management) 



EVOLUSI E-BISNIS : INDUSTRY TRANSFORMATION 
(1) 

• Transformasi industri terjadi karena perusahaan yang telah mulai, 
memanfaatkan peluang e-bisnis menyadari  kekuatan dan kelemahannya. 

• Tidak sedikit perusahaan yang pada akhirnya berganti bisnis inti atau 
merubah visi dan misi usahanya setelah melihat  tingginya kompetisi di 
industri terkait.  

• Diperlukannya kemampuan  
manajemen untuk  
mendefinisikan  
ulang bisnis intinya  
setelah adanya  
fenomena e-business. 



EVOLUSI E-BISNIS : INDUSTRY TRANSFORMATION 
(2) 

• Misal : 

• Perusahaan penerbitan buku yang biasa memulai rangkaian prosesnya 
dari pemilihan naskah, pengeditan, penyusunan layout, pencetakan, dan 
distribusi, berevolusi  hanya berkonsentrasi pada proses pemilihan 
naskah saja karena proses lainnya dapat di-outsource-kan ke perusahaan 
lain;  proses pemilihan naskah dapat direduksi  menjadi  bermitra 
dengan para penulis yang berkompeten di bidangnya. 

• Perusahaan penjual lagu-lagu melalui kaset atau CD yang memiliki 
banyak toko di setiap kota, dapat dengan mudah mentransformasikan 
dirinya menjadi portal kompilasi lagu-lagu yang diinginkan 
pelanggannya 



EVOLUSI E-BISNIS : CONVERGENCE (1) 

• Konvergensi antara lebih dari satu 
industri terjadi karena perusahaan 
mudah berkolaborasi dan 
berkooperasi untuk menciptakan 
produk-produk baru yang tidak 
mungkin dapat diciptakan tanpa 
adanya kerja sama tersebut.  



EVOLUSI E-BISNIS : CONVERGENCE (2) 

• Contoh : 

• Kolaborasi antara industri perbankan, kesehatan, dan TI melahirkan sebuah 
smart card yang selain berfungsi sebagai kartu kredit, kartu debet dan media 
penyimpan data riwayat kesehatan pasien yang akan secara langsung 
dihubungkan dengan program asuransi kesehatan yang ditawarkan 

• Kolaborasi antara industri telekomunikasi dan internet menghasilkan sebuah 
ponsel yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi dua arah sekaligus sebagai 
internet browser 

• Kolaborasi antara industri multimedia dengan manufaktur mobil menawarkan 
jasa kepada para pelanggan untuk melakukan pemesanan produksi mobil 
dengan desain, warna, dan karakteristik lain sesuai selera pelanggan  melalui 
situs internet yang diperlengkapi dengan aplikasi pendukung. 



CONTOH  

• fungsi dari sebuah telepon genggam terdahulu adalah 
hanya untuk berkomunikasi jarak jauh baik dalam 
pesan singkat (sms) atau suara kini telepon tersebut 
dapat difungsikan sebagai memotret, bermain 
permainan, memutar lagu, ataupun video.  

• Seolah tekologi yang diciptakan pada abad ini, dari 
berbagai fungsi yang berbeda disatukan menjadi satu. 



CONTOH 

• Facebook yang memiliki fitur teks, foto, sekaligus video, 
atau website streaming disertai tanda apresiasi berupa 
like dan komentar.  

• Konvengerensi adalah pencampuran antara media, 
telekomunikasi, dan industry computer dalam kesatuan 
bentuk komunikasi secara digital. 



CONTOH 

• Contoh yang paling mencolok adalah perusahaan News 
Corp milik Rupert Murdoch yang telah melakukan 
banyak merger maupun akuisisi ranah produksi hulu-
hilir maupun distribusi, yang terentang dari 20th 
Century Fox, FOX News, STAR TV di Hongkong, hingga 
The Walt Disney Company. 



CONTOH 

• Trans TV yang membeli TV7 dan kemudian menciptakan Trans Corp 
yang dipipin oleh Chairul Tanjung.  

• MNC Group yang dikuasai oleh Hary Tanoesoedinyo yang memiliki 
Global TV yang sekarang menjadi GTV, RCTI, dan MNC TV.  

• Sementara itu TV One dan ANTV yang dipipin oleh Abu Rizal Bakrie 
dalam satu kesatuan Bakrie Group, dan masih banyak lagi media 
mainstream yang melakukan konvegerensi media. 

• Tidak hanya dalam bidang chanel televise saja, melainkan mereka 
melebarkan sayap bisnisnya dengan membuat surat kabar, siaran radio, 
situs web, dan sebagainya. 





TAHAP EVOLUSI E-BUSINESS 

1. Tahap Inform 

• Tahap awal ini, adanya unit – unit kecil di dalam perusahaan yang mulai 
mencoba membangun program – program kecil (software) berbasis 
internet. Contoh : 

• Perusahaan mengembangkan homepage yang menampilkan profil organisasi di 
internet 

• Membangun website yang isinya adalah produk – produk dan jasa – jasa yang 
ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya  

• Sebuah situs yang berisi berita – berita mutakhir di bidang tertentu yang 
berkaitan dengan tugas sebuah unit perusahaan, dan lain – lain.  

• Biasanya hal – hal kecil berasal dari ide sekelompok orang di unit 
organisasi karena kelompok tersebut memiliki pemahaman dan 
pengalaman di bidang internet. 

 
 



TAHAP EVOLUSI E-BUSINESS 

2. Tahap Automate 

• Tahap ini perusahaan mencoba mengintegrasikan unit-unit kecil software  
dalam perusahaan. 

• Yang menjadi dasar penggabungan modul – modul ini biasanya adalah 
sebuah rangkaian proses yang saling berhubungan.  

• Contoh:  proses pengajuan anggaran unit-unit ke divisi keuangan. Melalui 
aplikasi atau modul situs yang lebih dinamis (berbasis database), setiap 
unit memasukkan rencana anggarannya ke dalam sebuah aplikasi dan 
bagian keuangan secara otomatis menerima konsolidasi anggaran dari 
seluruh unit yang ada di perusahaan. 

 



TAHAP EVOLUSI E-BUSINESS 

3. Tahap Integrate 

 Tahap ini adalah pengembangan aplikasi e-business dengan  mengintegrasikan 
proses bisnis perusahaan dengan perusahaan atau entiti –entiti lain yang ada di luar 
perusahaan.  

 Perbedaannya dengan automate adalah lebih menekankan pada target efektivitas, 
pada integrate tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan dan mengembangkan 
kinerja perusahaan secara signifikan.  

 Dibutuhkan sesuatu manajemen integrasi proses bisnis yang online dan real – time.  

 Contoh : aplikasi “package delivery tracking” yang dimiliki Federal Express maupun 
DHL, memungkinkan pelanggan melalui komputernya (internet) melacak situs 
pengiriman paketnya (yang bersangkutan dapat mengetahui posisi terkini dari paket 
yang dimaksud). 

 



TAHAP EVOLUSI E-BUSINESS 

3. Tahap Reinvent 

 Adanya perubahan mendasar dari manajemen perusahaan, terutama yang 
berkaitan dengan cara mereka melihat bisnis yang ada. 

 Disebut “reinvent” kerena perusahaan yang telah memiliki pengalaman 
sukses menerapkan e-business pada tiga tahap sebelumnya ditantang 
untuk mendefinisikan ulang mekanisme dari model bisnisnya dengan 
berpedoman pada peluang – peluang usaha baru yang ditawarkan oleh e-
business. 

 
 



E-Marketplaces 



E-MARKETPLACES 

Pasar Elektronik / e-marketplace 

• Suatu tempat di mana penjual dan pembeli bertemu dan saling bertukar 
barang.  

• Fungsi utama pasar :  

• Mempertemukan para pembeli dan penjual 

• Memfasilitasi transaksi 
• Menyediakan infrastruktur kelembagaan.  

 

• Tiga jenis e-marketplaces: 

• Private e-marketplace 

• Public e-marketplace 

• Consortia 

 



EVOLUSI E-MARKETPLACE  

• Secara prinsip, e-Marketplace 
berkembang melalui empat 
tahapan evolusi berdasarkan 
konsep yang dikembangkan oleh 
Warran D. Raisch :  

1. Commodity Exchanges 

2. Value-Added Services 

3. Knowledge Networks 

4. Value Trust Networks 



EVOLUSI E-MARKETPLACE  : COMMODITY 
EXCHANGES  (1) 

• Pada awalnya,  e-Marketplace merupakan tempat berjualan barang 

komoditas / bursa komoditas, alasannya: 

• sesuai dengan karakteristik transaksi dagang yang cepat dan berjangka 

pendek 

• barang-barang komoditas mudah sekali menentukan harganya sehingga 

tidak sulit jika dipertukarkan secara internasional. 



EVOLUSI E-MARKETPLACE  :  COMMODITY 
EXCHANGES  (2) 

• Perbedaan mendasar antara pasar konvensional dengan e-Marketplace  
adalah pada konsep transparansi (harga, kualitas pelayanan, aturan garansi, 
fasilitas asuransi,  jaminan pelayanan purna jual , dll) 

• Manfaat transparansi bagi pembeli: 

• Pembeli  bisa membandingkan, kemudian memilih pemasok yang terbaik. 

• Pembeli  bisa menilai tingkat kewajaran harga yang ditawarkan pemasok 

• Manfaat transparansi bagi penjual :  

• Penjual dapat menyusun strategi bersaing  yang efektif tanpa harus mengeluarkan 
biaya khusus karena tingkat kompetitif  yang ada bisa dipelajari  

• Pemasok dapat memilih mitra kerja bisnisnya yang sesuai kualifikasi, karena  dapat 
melakukan pengecekan terhadap kinerja mitra bisnis tsb 



EVOLUSI E-MARKETPLACE :  VALUE ADDED 
SERVICES (1)  

• Layanan nilai tambah didasarkan 

pada sifat unik pelanggan, sehingga 

perusahaan harus mampu 

menyediakan produk dan layanan 

sesuai dengan yang diinginkan 

pelanggan. 

• Variasi produk, harga, cara 

pengiriman, lama garansi, jenis 

asuransi, dapat dipilih sesuka hati 

konsumen. 



EVOLUSI E-MARKETPLACE :  VALUE ADDED 
SERVICES (2)  

• e-Marketplace menawarkan  aspek-aspek penciptaan produk/jasa yang 

di-digital-kan yang tidak bisa dilakukan di pasar konvensional. 

• Semakin e-Marketplace bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan di 

pasar konvensional, maka semakin besar value added  

• Industri dengan produk-produk yang dapat di-digital-kan merupakan 

primadona di e-Marketplace ini seperti: media dan publikasi, musik dan 

rekaman, hiburan, kurir, dll 



EVOLUSI E-MARKETPLACE : KNOWLEDGE 
NETWORKS (1) 

• e-Marketplace menuju ke sebuah 
komunitas yang berbasis pengetahuan 
(knowledge).  

• Perusahaan merupakan kumpulan dari 
sumber daya manusia dengan 
kompetensi dan keahlian yang 
beragam. 

• Interaksi antara perusahaan dengan mitra bisnis, stakeholder dan konsumen 
merupakan  sebuah komunikasi pasif, namun di dalamnya terkandung aspek-
aspek pengetahuan yang secara sadar atau tidak saling dipertukarkan.  



EVOLUSI E-MARKETPLACE : KNOWLEDGE 
NETWORKS (2) 

• Berbekal email dan situs (homepage), seorang individu dapat mengembangkan 
bisnis dengan berbagai sumber daya data dan informasi yang telah tersedia 
gratis di internet.  

• Konsumen bertambah “pintar” karena kualitas barang/jasa bisa dilihat sendiri 
di internet atau diberitakan oleh sumber lain. 

• Perusahaan  dapat “belajar”  dari perusahaan-perusahaan lain, baik yang 
merupakan mitra bisnis atau pun para pesaingnya.  

• E-Marketplace secara tidak langsung meningkatkan kualitas perdagangan, 
karena sudah tidak ada lagi yang dapat dikelabui atau “dibodohi” oleh 
siapapun.  

• Setiap tawaran, ajakan, data, maupun informasi dapat dengan mudah dicek 
kebenarnnya di internet. 



EVOLUSI E-MARKETPLACE : VALUE TRUST 
NETWORKS (1) 

• Komunitas manusia akan 
terbentuk di dunia maya 
berdasarkan kepentingannya 
masing-masing (workgroups).  

• Akhirnya e-Marketplace akan berkembang ke sebuah jejaring yang 
merupakan pusat bertemunya berbagai individu, komunitas, institusi, 
perusahaan, bisnis, pemerintah, negara, dan entiti-entiti lain yang 
kehadirannya merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan 
manusia.  



EVOLUSI E-MARKETPLACE : VALUE TRUST 
NETWORKS (2) 

• Interaksi tersebut dapat terwujud jika jejaring e-Marketplace yang ada 
dapat dipercaya.  

• Syarat yang harus dipenuhi oleh e-Marketplace untuk menuju kepada 
lingkungan tersebut di antaranya adalah:  

• faktor keamanan dalam bertransaksi,  

• jaminan privasi dalam berkomunikasi,  

• adanya standar pertukaran informasi antar institusi yang 
disepakati, 

• berlakunya hukum dunia maya yang efektif.  



E-MARKETPLACES 

Komponen  Marketplace : 

• Konsumen 

• Penjual 

• Produk (barang/jasa/barang digital) 

• Sarana prasarana 

• Front end 

• Back end 

• Perantara 

• Mitra bisnis lainnya 

• Layanan dukungan 

 



KOMPONEN MARKETSPACE 

• Customer 

• Customer is a driver  

• Seluruh pengguna internet = pembeli potensial  

• Pembeli mencari perbandingan harga/barang 

• Penjual 

• Jutaan orang terdaftar di website untuk mempromosikan & menawarkan 
berbagai variasi barang.  

• Penjual bisa menjual langsung dari website mereka atau dari e-marketplace. 

• Setiap hari terdapat penawaran produk dan jasa baru.  



KOMPONEN MARKETSPACE 

• Produk dan jasa 

• Barang & jasa yang dijual baik fisik maupun digital 

• Infrastruktur 

• Infrastruktur pendukung seperti jaringan elektronik, hardware, software, dll 

• Front End 

Halaman muka web yang terlihat oleh user, di mana penjual dan pelanggan 
saling  berinteraksi, termasuk portal penjual, katalog elektronik, keranjang 
belanja, mesin pencari, dan gateway pembayaran 

 



KOMPONEN MARKETSPACE 

• Back End 

Kegiatan yang mendukung pemenuhan pesanan secara online, 
manajemen persediaan, pembelian dari pemasok, proses pembayaran, 
kemasan dan pengiriman 

• Perantara 

• Merupakan pihak ketiga yang mengoperasikan hubungan antara 
penjual dan pembeli.  

• Perantara menawarkan jasa mereka dalam web 

• Perantara online menciptakan dan mengatur pasar online.  



KOMPONEN MARKETSPACE 

• Partner bisnis lainnya 

Selain perantara, terdapat beberapa tipe partner bisnis, seperti 
pengiriman yang berkolaborasi melalui internet, dan partner lain 
yang biasanya berkaitan dengan supply chain. 

• Support Services  

Banyak jasa pendukung yang tersedia, mulai dari pengesahan 
sertifikat, jaminan pihak ketiga, sampai penyedia layanan. 

 



1. Private e-marketplaces  

Berupa pasar online tertutup dimana salah satu pihak (penjual/pembeli) 
menentukan siapa pihak yang bertransaksi dengannya, sistemnya one to many.  

Dalam private e-marketplace, ada dua macam metode:  

• Sell-side e-marketplace 

Perusahaan bertindak sebagai penjual menentukan siapa saja 
pembelinya, kemudian pembeli dengan penawaran harga terbaik yang 
akan bertransaksi dengan perusahaan tersebut.  

Semacam lelang tertutup 

Type E-Marketplaces 



• buy-side e-marketplace 

Perusahaan bertindak sebagai pembeli menentukan siapa saja penjual 
yang qualified, kemudian penjual dengan penawaran produk dan harga 
terbaik lah yang akan bertransaksi dengan perusahaan tersebut.  

Semacam open tender   

 

Type E-Marketplaces 



2. Public e-marketplaces 

Berupa pasar online terbuka dengan banyak penjual dan pembeli (many to 
many)  

3. Consortia 

Sebuah e-marketplace yang memiliki sedikit pembeli dan banyak penjual, 
dimana pembeli memiliki kendali dalam mengontrol transaksi serta harga 
yang ada dalam marketplace 

 

Type E-Marketplaces 



FASILITAS E-MARKETPLACE 

1. Electronic Catalog 

2. Search Engine 

3. Software Agent 

4. Electronic Shopping Cart 

 

 



FASILITAS E-MARKETPLACE 

1. Electronic Catalog 

Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, 
spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa 
pemerintah 

 



FASILITAS E-MARKETPLACE 

Paper Catalog vs Elektronic Catalog  

• Keunggulan paper catalog:  

• mudah dibuat tanpa teknologi tinggi 

• dapat dibaca tanpa sistem komputer 

• lebih bersifat portabel daripada elektronik. 

• Kelemahan paper catalog:  

• sulit meng-update perubahan informasi produk 

• jumlah produk yang dapat ditampilkan terbatas 

• informasi melalui gambar dan deskripsi tulisan terbatas 

• tidak dapat menggunakan suara dan animasi. 



FASILITAS E-MARKETPLACE 

• Keunggulan electronik catalog: 

• informasi produk mudah di update 

• dapat diintegrasikan dengan proses pemesanan, pembelian,  persediaan dan pembayaran 

• kemampuan pencarian dan pembandingan yang baik 

• informasi produk yang luas, tepat waktu dan terbaru 

• dapat ditambahkan suara dan animasi 

• penghematan biaya jangka panjang 

• mudah dikustomisasi 

• Kelemahan  electronik  catalog: 

• sulit untuk mengembangkan katalog karena biaya besar 

• dibutuhkan ketrampilan konsumen yang berhubungan dengan komputer dan web 

browser 

 



FASILITAS E-MARKETPLACE 

2.  Search Engine 

Sebuah program komputer yang dapat 
mengakses database sumber daya internet, 
mencari informasi dengan kata kunci 
tertentu, dan melaporkan hasilnya 

 

 

• Syarat minimal sebuah search engine: 

1. Mempunyai database yang besar dan sering diperbaharui. 

2. Tidak memiliki spam dan memberikan hasil pencarian yang relevan. 

3. Mempunyai kecerdasan buatan yang baik, sehingga mengerti dan dapat 
memperkirakan apa yang dicari oleh penggunanya. 

 

 



FASILITAS E-MARKETPLACE 

3.  Intelligent Software Agent 

Intelligent Agents adalah sistem 
informasi berbasis pengetahuan 
yang dibangun dan dipelajari dari 
seseorang atau proses untuk 
membuat keputusan dan 
menyelesaikan tugas-tugas sesuai 
dengan keinginan pemakainya. 



FASILITAS E-MARKETPLACE 

4.  Electronic Shopping Cart 

Sebuah teknologi pengolahan yang 
memungkinkan pelanggan untuk 
mengumpulkan barang-barang yang ingin 
mereka beli, sementara mereka terus 
berbelanja 

Shopping cart digunakan untuk menampung 
sementara dari produk-produk yang akan 
dibeli oleh pengunjung situs  e-commerce.  

 



• Intermediary atau perantara didefinisikan 
sebagai penghubung antara penjual dan 
pembeli 

• Secara umum, perantara adalah orang 
atau layanan yang terlibat sebagai pihak 
ketiga antara dua atau lebih titik akhir 
dalam komunikasi atau transaksi. 

 

Intermediary 



• Perantara elektronis  menyediakan dan mengontrol arus informasi di dunia 
maya, menggabungkan informasi tersebut dan menjualnya kepada orang lain 

 

Intermediary 



Peran Perantara di E-marketpace 

• Mengurangi Biaya Pencarian 

Perantara menyediakan database untuk pilihan konsumen sehingga mereka 
dapat memprediksi permintaan dan mengurangi biaya pencarian. 

Perantara secara selektif mengarahkan informasi dari penyedia ke konsumen, 
dan mencocokkan konsumen dengan produk atau jasa. 

• Mengatasi masalah privasi 

Perantara dapat menyampaikan informasi, membuat harga, serta 
mengalokasikan keputusan tanpa memberikan identitas satu atau kedua belah 
pihak. 

 

Intermediary 



Peran Perantara........... 

• Memberikan Informasi yang lebih lengkap 

Perantara dapat memberikan informasi produk yang tidak dapat diberikan 
penyedia barang dari sumber lainnya, misalnya dari evaluator independen 
dan konsumen lain. 

• Mengatasi resiko kontrak 

Menjamin dan bertanggung jawab atas hubungan penyedia barang dan 
konsumen. 

• Mengatasi ketidakefisienan penetapan harga 

Perantara melakukan  negosiasi harga yang menguntungkan. 

 

 

Intermediary 



Contoh Perantara 

• Broker  

perusahaan yang memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual 

• e-distributor 

Perantara e-commerce yang menghubungkan produsen dengan pembeli 
dengan menggabungkan katalog dari banyak produsen di satu tempat. 

 

Intermediary 



Contoh perusahaan sebagai perantara : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model bisnis Redington : distributor  

Redington membeli produk dari dalam negri maupun vendor asing, menyetok dan 
menjual kembali melalui saluran distribusi yang dimilikinya. 

Intermediary 



• Disintermediation 

Penghilangan lapisan organisasi atau proses bisnis yang bertanggung jawab 
untuk langkah-langkah tertentu dalam rantai pasokan. 

Perusahaan bisa menangani pelanggan secara langsung tanpa harus melalui 
distributor, grosir, broker tau agen. 

• Reintermediation 

Proses pembentukan kembai perantara baru (baik yang baru atau mereka yang 
telah disintermediated) untuk menjadi perantara baru 

Intermediary 



• Cybermediation (intermediasi elektronik) 

Penggunaan perangkat lunak (agen cerdas) untuk memfasilitasi intermediasi.. 

Keberadaan berbagai komunitas dan sumber informasi gratis di internet, secara 
tidak langsung mematikan bisnis dari distributor, broker, agen,onsultan, dll. 

• Hypermediation 

Penggunaan kedua intermediasi manusia dan elektronik untuk memberikan 
bantuan dalam semua tahap dari  e-commerce 
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AUCTIONS AS EC MARKET MECHANISMS 

• Auctions / Lelang 

Istilah “lelang” berasal dari bahasa latin “auctio” yang berarti peningkatan 
harga secara bertahap 

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara 
langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran 
harga secara lisan atau tertulis yang didahului dengan usaha 
mengumpulkan peminat. 



• Jenis-jenis Lelang 

• 1 pembeli, 1 penjual 

• 1 penjual, banyak pembeli   (forward auctions) 

• 1 pembeli, banyak penjual: 

• reverse auctions/ tendering  

• “name-your-own-price” 

• Banyak pembeli, banyak penjual  (double auctions) 
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• Forward Auctions 

• Lelang di mana satu penjual menawarkan item-itemnya untuk ditawarkan, 
dan beberapa pembeli bersaing untuk menawar harga yang pada akhirnya 
akan diterima/ disetujui oleh penjual.  

• Penjual biasanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak semua 
tawaran.  

• Penawaran tertinggi memenangkan lelang 

• Contoh: balelang.com 
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• Forward Auctions 

Auctions as EC Market Mechanisms 



• Reverse Auctions/Tendering  

• Lelang dimana peran pembeli dan 
penjual terbalik. 

• Beberapa penjual bersaing untuk 
mendapatkan pembeli  

• Harga biasanya menurun dari 
waktu ke waktu sebagai 
penawaran baru yang dibuat. 

• Contoh : bisnis pengadaan barang, 
travel agent, dll 

• Contoh web: http://lkpp.go.id 
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• “name-your-own-price” 

„menyebutkan harga anda sendiri‟ adalah strategi penjualan yang 
memungkinkan pelanggan untuk menunjukkan harga yang  bisa mereka 
bayar untuk barang atau jasa, dan meminta penyedia atau pemasok untuk 
menyetujui harga itu.  

Contoh web: www.bakrietelecom.com 
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• Double Auctions 
• Sebuah sistem di mana pembeli dan penjual  secara bersamaan menawar 

dan memberikan tawaran yang kompetitif. 

• Dapat dilakukan dengan proses terbuka, di mana pembeli dan penjual 
membuka harga mereka dan ditandingkan jika pembeli dan penjual 
membuka harga yang sama.  

• Pasar lelang ganda biasanya menampilkan sejumlah besar pembeli dan 
penjual. 

• Contoh: lelang barang komoditi antara para petani dan pengusaha, pabrik, 
swalayan, hotel, dsb 

• Contoh web: www.pasarlelangbali.com 

Auctions as EC Market Mechanisms 



BARTERING AND NEGOTIATING ONLINE 

• Online Bartering 

• Proses pertukaran barang atau jasa yang dilakukan secara online 

 

• Online Negotiating 

• Negosiasi harga secara online 

• Biasanya digunakan untuk produk mahal/khusus atau untuk pembelian 
dalam jumlah besar  

• Sama seperti lelang, harga dinegosiasikan berdasarkan hasil dari interaksi 
dan tawar-menawar antara penjual dan pembeli 

 


