
ESENSI WEBSITE E-BISNIS 



Mengembangkan Website e-Commerce 

• Advantages to building a website : 

• Determine and control its appearance 

• Add interactive elements and e-commerce  

• Integrate online catalogues and shopping cart systems  

• Interesting effects and technologies (animation, audio,video,etc) 

• Build in discussion forums, online customer support. 

• Control thedomain – move it to another server if you get a better 
deal,add to it, update it regularly and so on. 



Mengembangkan Website e-Commerce 

• The disadvantages are: 

• You have to do it yourself, or get someone else to do it for you. 

• You, or your Web designer, is going to have to invest in the e-
commerce software – an extra expense. 

• You have to keep the catalogue, price list, etc up to date. 

• You have to do stock control, order processing, posting or 
dispatching the orders. 



Mengembangkan Website e-Commerce 

• Proses yang terdapat dalam E-
Commerce al : 

• Presentasi electronis  

• Pemesanan secara langsung dan 
tersedianya jasa pengiriman. 

• Pengamanan akun pelanggan (email 
address, bank accout, credit card 
number) 

• Pembayaran  secara langsung 
(online) dan penanganan transaksi. 
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Strategi Mengembangkan Website e-Commerce 
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Strategi Mengembangkan Website e-Commerce 

Tiga Esensi  Website e-commerce yang sukses: 



Strategi Mengembangkan Website e-Commerce 

• Desain  tampilan aktual dan tata letak situs. 

• Aspek desain mencakup semua estetika & branding perusahaan 

• Warna ? Gambar /teks?  Tema?  

• Pembuatan/Pengembangan 

• Jenis platform ? Perlukah aplikasi web kustom?  Bersifat teknis? Mudah 
dikelola? Fokus pada satu hal? 

• Strategi Konten 

• Konten adalah informasi aktual yang dipresentasikan di situs 

• Strategi Konten meningkatkan efektivitas dari  situs itu sendiri  dan 
meningkatkan pengalaman pengguna. 
 
 



Strategi Desain Website e-Commerce 

• Pengaruh Desain pada Kecepatan Akses 

• Desain web berpengaruh pada kecepatan akses;  yaitu  waktu 
(dalam detik) yang diperlukan bagi pengguna  untuk men-
download dan melihat halaman awal.  

• Pelanggan akan ‘pergi’ ketika proses loading  lebih dari sepuluh 
detik.  

• Penggunaan grafis, efek HTML dinamis, gambar,  warna, dsb 

• Penggunaan gambar sebagai  link navigasi 

• dll 

 



Strategi Mengembangkan Website e-Commerce 

• Tren saat ini  Desain Datar 

• Desain datar menempatkan penekanan kuat pada tipografi, 
warna solid, dan tata letak serta bentuk sederhana, menghindari 
gradasi, bayangan, tepi miring, refleksi, dimensi dan tekstur.  

• Dalam desain datar tidak akan ditemui banyak detail atau 
ornamen, seperti pada model skeuomorphism. 



Strategi Mengembangkan Website e-Commerce 

Contoh desain datar 

• Apple IOS 7 
Gambar di sebelah kiri 
adalah pesan teks 
percakapan pada iOS 7, 
sedangkan gambar di 
sebelah kanan adalah 
versi sebelumnya dari 
iOS.  

 



Strategi Mengembangkan Website e-Commerce 

Contoh desain datar 

• Google 
Google menghilangkan 
tepi miring dan berubah 
menjadi branding 2D 
padat.  

Desain datar ini hanya 
disempurnakan dengan 
palet warna dan bentuk 
huruf dari logo Google. 
 

 



Strategi Mengembangkan Website e-Commerce 

• Penggunaan gambar sebagai  link navigasi 

• Windows 8 

 

 



Strategi Mengembangkan Website e-Commerce 

• Pembuatan Website harus fokus pada kenyamanan 
pengunjung  

• Cepat, mudah diakses, tidak bertele-tele, praktis, menarik dan 
membuat pengunjung betah surfing dan kembali lagi di waktu 
yang lain.  

• Sistem navigasi standar atau advance ? 

• Web adaptif atau responsif? 

 

 



Strategi Mengembangkan Website e-Commerce 

Navigasi Standar vs Advance 

• Navigasi versi standar, memberikan overview dan peta penjelajahan situs.  

• Biasanya ditemukan secara konsisten di bagian atas, samping atau footer. 

• Navigasi versi advance, memberikan alat untuk menelusuri situs dengan cara 
lebih spesifik.  

• Misal lewat kategori, pengarang, produsen, range harga, dan lain lain.  

• Navigasi semacam ini mirip dengan fitur search namun sudah diberi antar muka yang 
lebih intuitif.  

• Calon  pembeli bisa melakukan penelusuran bertingkat, misalnya: kategori buku, di-
drilldown dengan topik, di-tune lagi pada level berikutnya dengan range harga, lalu 
difinalisasi dengan reviewer. 

 



Strategi Mengembangkan Website e-Commerce 

 Adaptive Web Design vs Responsive Web Design 

 

 

 



Strategi Mengembangkan Website e-Commerce 

Desain Web Responsif 

• Sifat dari responsif adalah fluid atau fleksibel, artinya tampilan website akan 
menyesuaikan dengan ukuran layar. 

• Semua  elemen akan menyesuaikan ukuran layar secara otomatis, baik itu lebar 
website, lebar menu, ukuran font, ukuran image, dan ukuran video. 

• Secara  teknis konsep ini bekerja menggunakan ukuran persentase untuk 
semua elemennya, sehingga ketika ukuran layar berubah, maka secara 
otomatis semua elemen menyesuaikan. 

• Web Developer menggunakan fungsi-fungsi dalam CSS3 untuk membuat grid-
grid yang memiliki lebar fleksibel, yang menjadi wadah/dasar untuk diisi. 



Strategi Mengembangkan Website e-Commerce 

Keuntungan Desain Web Responsif 

• Lebih mudah ketika membuat web baru. 

• Biaya development yang lebih murah. 

• Ramah SEO, karena mesin pencari tidak perlu menjelajahi banyak versi 
dari halaman web. 

• Waktu development yang lebih sedikit. 

 

Kekurangan Desain Web Responsif 

• Memuat semua konten, sehingga waktu loading lebih lama. 

 

 



Strategi Mengembangkan Website e-Commerce 

Desain Web Adaptif 

• Konsep adaptif menampilkan website dan semua elemennya dengan tampilan 
yang berbeda pada perangkat yang berbeda. 

• Konsep adaptif merespon perubahan ukuran layar, tetapi semua elemennya 
beradaptasi dengan space yang tersedia. 

• Misal; suatu website dibuka di komputer, tampilan menu akan berjejer 
horisontal, namun ketika dibuka di mobile device, tampilan menu akan 
berubah menjadi dropdown, seperti contoh berikut: 



Strategi Mengembangkan Website e-Commerce 

Keuntungan Desain Web Adaptif 

• Konten yang dimuat sesuai dengan perangkat. 

• Waktu loading lebih cepat. 

• Tampilan web tiap device dapat dibedakan secara penuh. 

 

Kekurangan Desain Web Adaptif 

• Biaya development lebih besar, waktu development lebih lama. 

• Mesin pencari perlu merayapi semua versi dari halaman web. 

 

 

 



Web Site Hints 

Beberapa fitur utama situs Web commerce yang baik: 
• Logo 
• Penawaran Diskon Dan Gratis Biaya Pengiriman 
• Menampilkan Berita Paling Populer Dan Info Produk Terbaru 
• Merk Produk 
• Keranjang Belanja, Kotak Login dan Kotak Pencarian 
• Icons Sistem Pembayaran  
• Link Sosial Media 
• Nomor Telepon dan Chatting Online 
• Toko Finder 
• Trustmarks 

 

 

 

 

 



Web Site Hints 

• Logo yang Jelas 

• Logo yang jelas merepresentasikan 
perusahaan 

• Logo  simbol keyakinan dan unsur 
kepercayaan dari perusahaan.  

• Logo mendeskripsikan profil toko 
secara keseluruhan. 

• Konsumen langsung mengenali 
produk-produk apa yang dijual hanya 
dengan mengenali  logo dari 
perusahaan tersebut. 



Web Site Hints 
• Penawaran Diskon Dan Gratis Biaya 

Pengiriman 

• Penawaran diskon dan gratis biaya 
pengiriman sebaiknya diletakkan di 
halaman utama  website e-commerce 

• Halaman utama menentukan apakah 
konsumen akan melanjutkan pencariannya  
atau akan menutup website tersebut.  

• Strategi untuk menghindari kerugian akibat 
dari pengeluaran biaya kirim adalah 
dengan cara memberi aturan minimum 
order. 



Web Site Hints 

• Menampilkan Berita Paling Populer 

Dan Info Produk Terbaru 

• Mengaitkan produk dengan berita 
terkini, terpopuler atau peristiwa 
yang sedang/akan berlangsung. 

• Merekomendasikan penawaran 
eksklusif dan hot price.  

• Pelanggan lebih suka melihat info 
produk 'baru' dibanding harus 
menjelajahi seluruh item dalam 
website 



Web Site Hints 

• Merk Produk 

• Menampilkan penawaran yang  
eye-catching , menarik dan 
mudah diakses.  

• Trik bersaing dengan 
perusahaan retail yang  
memiliki katalog produk yang 
padat. 

• Menampilkan merek barang 
yang dijual di halaman muka 
akan menarik perhatian 
pengunjung yang tidak tahu apa 
sebenarnya yang mereka cari.  



Web Site Hints 

• Keranjang Belanja, Kotak Login dan Kotak Pencarian 

• Fitur wajib yang biasanya ditempatkan di bagian atas dan berdampingan 
di setiap situs e-Commerce.  

 



Web Site Hints 

• Icons Sistem Pembayaran  
• Pelanggan e-commerce berasal  dari seluruh dunia  

• Adanya keterbatasan teknis tentang metode pembayaran, sehingga 
perlu dijelaskan mengenai pilihan pembayaran di awal.  

• beberapa situs e-Commerce tidak menerima kartu kredit 
internasional.  



Web Site Hints 
• Link Sosial Media 

• Hampir 20% dari pembelian online dicapai setelah surfing melalui situs media 
sosial.  

• Orang cenderung memutuskan berdasar opini publik yang terlihat jelas di 
situs media sosial. 

• Menjadi saluran untuk menjaga pelanggan dengan mengikuti berita terbaru, 
atau penawaran khusus yang berorientasi pada user sosial media saja. 



Web Site Hints 

• Nomor Telepon dan Chatting Online 

• Belanja online tidak terikat dengan wilayah geografis dan batasan waktu. 

• Memungkinkan pemesanan, permintaan/pengiriman informasi dan penyampaian 
komplain 24/7 

• Dibutuhkan layanan 24 jam 

 



Web Site Hints 

• Toko Finder 
• Tab toko finder sangat penting terutama bagi perusahaan yang memiliki 

beberapa retail baik  lokal atau nasional.  

• Memberi kesempatan kepada pelanggan untuk mendatangi toko atau hanya 
sekedar untuk menemukan lokasi toko terdekat atau cabang. 



Web Site Hints 

• Trustmarks 
• Trustmarks menunjukkan jaminan 

keamanan oleh pihak eksternal yang 
berarti bahwa aman untuk berbelanja 
di situs tersebut.  

• Beberapa berupa sertifikat akreditasi 
yang memberikan rasa aman  dan rasa 
percaya diri kepada pelanggan 
sehubungan dengan berbagi informasi 
pribadi mereka.  

• Trustmarks tidak penting untuk 
perusahaan besar. Mereka tidak harus 
lulus tes keamanan dan privasi karena  
sudah memiliki reputasi yang baik. 

 



ESENSI WEBSITE E-BISNIS 
(2) 



Menarik Visitor 

1. Gunakan Media Sosial 

• Keberadaaan media 
sosial sangat membantu 
meningkatkan trafik toko 
online. 

• Fungsi lain media sosial 
adalah untuk menjalin 
retensi (hubungan baik) 
dengan para pelanggan.  

 

 

 



Menarik Visitor 
2. Daftarkan Produk Pada Direktori Toko Online 

• Dengan mendaftarkan produk pada direktori toko online, pengunjung akan 
berdatangan shg trafik website  meningkat.  

• Direktori toko online mampu menambah page rank website.  

• Salah satu direktori yang bisa dijadikan referensi adalah Google My 
Business 

 

 



Menarik Visitor 
3. Mendaftar Pada Mailing List 

• Milist atau Mailing List adalah grup email yang menghubungkan banyak 
orang sebagai sarana interaksi dan komunikasi.  

 



Menarik Visitor 
4. Lakukan  Blogwalking 

• Blogwalking adalah kegiatan mengunjungi blog atau website orang lain 
dengan berinteraksi didalamnya seperti berkomentar dan menjadi 
follower.  

 

 



Menarik Visitor 

5. Aktif Di Forum Online 

• Bergabung dengan beberapa forum terkenal seperti kaskus, indowebster, 
detik forum, kafe gaul, bersosial, atau forum lainnya.  

• Selain untuk memperkenalkan website, forum juga bisa 
memberikan backlink pada website. 

• Backlink memungkinkan trafik website akan cepat meningkat.  

• Usahakan ikuti forum yang berkaitan dengan tema produk yang dijual  
agar lancar dalam kegiatan diskusi dan komunikasi. 

 



Menarik Visitor 

6. Gunakan Strategi SEO (Search Engine Optimization) 

• SEO adalah metode mengoptimalkan atau memaksimalkan posisi website di 
mesin pencari dengan tujuan agar trafik website yang ditarget 
bisa meningkat.  

• Teknik SEO yang benar akan sangat efektif membuat sebuah website 
mendapatkan trafik potensial yang berasal dari mesin pencari, terutama 
Google. 

• Jika sebuah website tampil pada halaman pertama mesin pencari, peluang 
mendapatkan pengunjung akan semakin besar dan kemungkinan terjadinya 
transaksi juga akan semakin besar. 

 



WEB DATABASE 



Small Class Discussion 

• Bentuklah kelompok diskusi 

• Diskusikan topik berikut : 

• Pengertian dari Web Database, Web Server, Web Hosting 

• Manfaat dari Web Database, Web Server, Web Hosting 

• Cara kerja dari Web Database, Web Server, Web Hosting 

• Cara kerja email untuk marketing 

• Manfaat, kuntungan dan kelemahan  email untuk marketing 

• Cloud Computing sebagai Infrastruktur e-bisnis : keuntungan dan kelemahan 

• Presentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok  

 

 



Web Database 

• Web database adalah salah satu sistem yang digunakan untuk 
menyimpan informasi yang dapat di akses melalui website.  

• Contoh : sebuah komunitas online memiliki database untuk 
menyimpan informasi username, password, dan informasi detail 
lain yang dimiliki oleh semua anggotanya. 



Web Database 

Beberapa fungsi Web database: 

• Content Management System (CMS);  menggunakan web database 
untuk menyimpan beberapa informasi seperti post, username dan 
komentar. 

• Forum online membuat  database dengan jumlah tabel yang banyak, 
termasuk untuk setiap pengguna, post dan untuk pengaturan.  

• Web database sangat memungkinkan sebuah website dapat terus 
diupdate tanpa harus mengedit kode HTML pada setiap halaman 
yang ingin dirubah. 

 



Web Database 

Mengapa Web Database Penting?  

• Database berfungsi mengelola data dalam jumlah besar  

• Database memisahkan manajemen data dari presentasi 

• Meningkatkan efisiensi dalam memperbarui dan mencari informasi.  

• Database lebih mudah dipelihara daripada halaman web individual. 

• Fasilitas pencarian menggunakan kata kunci. 

• Database lebih mudah untuk menyajikan data yang sama dalam cara yang 
berbeda, misalnya: data ditampilkan berdasarkan kategori, berdasarkan 
uraian, berdasarkan usia, dll. 

 



Web Database 



Web Server 

• Web Server   perangkat lunak 
server yang berfungsi menerima 
permintaan HTTP /HTTPS dari klien 
dan mengirimkan hasilnya dalam 
bentuk halaman web (dokumen 
HTML)  

• Pada dasarnya tugas web server : 

• Menerima permintaan (request) dari 
client, dan 

• Mengirimkan apa yang diminta oleh 
client (response).  

 



Web Hosting 
Web Hosting adalah suatu layanan internet yang 
berupa jasa penyewaan space data storage atau 
tempat penyimpanan data online dan bandwidth 
pada pihak yang ingin membuka suatu website.  



Cloud Computing 

• Merupakan gabungan pemanfaatan IT (teknologi komputasi) dan 
pengembangan berbasis internet (awan).  

• Cloud computing memiliki potensi yang sangat besar untuk membuat e-
business menjadi lebih efektif dan efisien. 

• Contoh penerapan Cloud Computing : 

Sebuah perusahaan akan menerapkan sebuah aplikasi CRM. Dengan cloud computing, 
perusahaan cukup mengkontak perusahaan yang menyediakan jasa cloud computing 
(Contoh : Microsoft) untuk menghubungkan perusahaan tersebut dengan perusahaan 
pengembang aplikasi.  

Dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kontrak (per triwulan, per tahun,dsb).  

Hal ini membuat pengeluaran perusahaan dapat dikendalikan dengan baik. 
 



Cloud Computing 

Tiga jenis layanan Cloud Computing : 
 

1. Infrastructure as a service (IaaS), layanan dari Cloud Computing dimana kita bisa 
“menyewa” infrastruktur IT (komputasi, storage, memory, network dsb).  

2. Platform as a service (PaaS), layanan dari Cloud Computing dimana kita menyewa 
“rumah” berikut lingkungan-nya (sistem operasi,  database engine, framework 
aplikasi, dll), untuk menjalankan aplikasi yang kita buat.  

3. Software as a service (SaaS), adalah layanan dari Cloud Computing dimana kita tinggal 
memakai software yang telah disediakan. 



Cloud Computing 
• Kelebihan Cloud Computing : 

• Menghemat biaya investasi awal untuk pembelian sumber daya. 

• Bisa menghemat waktu sehingga perusahaan bisa langsung fokus ke profit dan berkembang 
dengan cepat. 

• Membuat operasional dan manajemen lebih mudah karena sistem pribadi/perusahaan yang 
tersambung dalam satu cloud dapat dimonitor dan diatur dengan mudah. 

• Menjadikan kolaborasi yang terpercaya dan lebih ramping. 

• Kekurangan Cloud Computing : 

• Komputer akan menjadi lambat atau tidak bisa dipakai sama sekali jika internet bermasalah 
atau kelebihan beban. 

• Perusahaan yang menyewa layanan dari cloud computing tidak punya akses langsung ke 
sumber daya, semua tergantung dari kondisi vendor/penyedia layanan cloud computing. Jika 
server vendor rusak atau punya layanan backup yang buruk, maka perusahaan akan 
mengalami kerugian besar. 



ESENSIAL E-MAIL 



Email Marketing 

• Email  marketing adalah cara pemasaran dengan memanfaatkan media email 
(surat elektronik).  

• Email marketing dikirimkan kepada calon pelanggan yang belum pernah 
membeli produk, ataupun  kepada pelanggan yang sudah menjadi pelanggan.  

• Selain mengirimkan email penawaran produk ke calon pembeli, media email 
juga sering digunakan sebagai media untuk menjalin hubungan baik dengan 
para pelanggan atau subscriber melalui email news letter. 



Keuntungan  e-mail 

• Efektif  dari segi biaya, bisa mengirim satu e-mail ke beberapa penerima. 

• Praktis, tidak ada penundaan dalam mengirim dan menerima e-mail. 

• Sebagai arsip otomatis thd informasi yang dikirim dan diterima. 

• Paperless / hemat kertas 

• Pesan dapat diubah dan diedit. 

• Program E-mail-to-fax memungkinkan untuk mencapai mesin faks. 

• Hampir semua bentuk informasi digital dapat dikirim dengan resolusi yang bagus. 

• Bisa menyaring atau membuat pengecualian informasi ('spam‘). 

• Fleksibel, bisa dioperasikan dimana dan kapan saja. 



Type Email Marketing 

1. Direct Email 

• Adalah pesan yang dikirim ke seluruh pelanggan yang berisi penawaran atau 
promosi.  

• Direct email  bisa dalam bentuk teks saja atau  dalam bentuk HTML 
multimedia yang menarik. 



Type Email Marketing 
2. Retention Email 

• Adalah email  yang dikirimkan kepada pelanggan lama agar tetap 
terhubung dengan perusahaan. 

• Bertujuan  untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggannya, sehingga 
lebih mudah untuk memasarkan produk atau jasa yang baru secara 
langsung. 



Type Email Marketing 
3. Beriklan di Email Orang Lain 

• Salah  satu bentuk marketing yang sangat efektif dalam pemasaran secara 
online.  

• Suatu perusahaan memanfaatkan email list dari publisher lain dengan 
membayarkan sejumlah uang kepada mereka agar mau mengirimkan 
email kepada list mereka dimana di dalam email tersebut terdapat pesan 
promosi. 



ESENSIAL PERUSAHAAN 
DIGITAL 



Esensial Perusahaan Digital 

Tiga proses utama yang terus 
dikembangkan dalam e-bisnis:  

1. Proses Produksi 

• Pengadaan & Pemesanan  

• Pengelolaan pembayaran 

• Hubungan secara online dengan 
pemasok 

• Proses kontrol produksi  



Esensial Perusahaan Digital 

Tiga proses utama ........... 

2. Berfokus pada proses pelanggan  

• Promosi  dan pemasaran 

• Penjualan  melalui Internet 

• Pengelolaan  pesanan pembelian 
pelanggan 

• Pengelolaan pembayaran pelanggan 

• Dukungan  pelanggan  



Esensial Perusahaan Digital 

Tiga proses utama ..............  

3. Proses Manajemen Internal  

• Layanan  karyawan dan rekrutmen 

• Pelatihan  

• Berbagi informasi internal 

• Video konferensi 

• Aplikasi elektronik untuk meningkatkan arus informasi antara produksi dan 
penjualan  

• Workgroup komunikasi dan penerbitan informasi bisnis internal  secara 
elektronis yang lebih efisien. 



Produk Overview  

E-Business dalam PT Garuda Indonesia, Tbk 

• Kegiatan  e-business terkait manajemen Garuda Indonesia : 

• Customer Relationship Management perusahaan 

• Hubungan dengan pemasok seperti Pertamina dan Boeing sebagai 
pemasok bahan bakar dan pesawat  

• e-Procurement pada Supply Chain Management perusahaan 

• e-Commerce pada Partner Relationship Management 

• Human Resources Development System  

• Enterprise Resource Planning  sebagai kolaborator dari keempat  
sistem bisnis yang ada di Garuda. 



Produk Overview  

E-commerce dalam Partners Relationship Management  : 

• Brand GI mengembangkan dua jenis e-Commerce: 

• Business to Business : menyediakan Coporate Online dan Agency Online 

• Business to Customer : menyediakan Personnal Online Booking. 

• GI memiliki e-Commerce terpadu yang disebut dengan 28 Customer Touch 

Points yang memungkinkan calon/penumpang Garuda mengakses service 

online dari before flying sampai after arrival yang disediakan melalui web.  



Produk Overview  

Fitur-fitur  e–Commerce GI: 

• Book Flight 

• Calon penumpang dapat melakukan pemesanan tiket 
secara online melalui website.  

• Check In dan e-Ticketing 

• Check in online meningkatkan efisiensi waktu bagi konsumen, sekaligus 
kenyamanan tanpa mengantri secara manual.  

• Bagi GI, proses ini meningkatkan proses layanan kepada pelanggannya, 
crew Garuda dapat langsung mengetahui ketersediaan bangku yang 
belum terisi, dan pelayanan di bandara menjadi lebih efisien karena 
sudah terdapat tiket elektronik. 



Produk Overview  

Fitur-fitur ...... 

• Show Schedule and Tariff 

• Dengan adanya jadwal dan tarif untuk setiap rute yang diperbarui 
setiap hari akan memudahkan calon penumpang untuk menyesuaikan 
waktu penerbangan yang akan dilakukan dan pembayaran yang akan 
dilakukan. 

• e-Payment 

• e-Payment memudahkan calon penumpang untuk pembelian tiket 
secara online. 

• Setelah melakukan reservasi, calon penumpang akan 
menerima booking code dan 13 digit payment code.  



Produk Overview  
• Promotion and Touch the Feel 

• GI juga melakukan promosi atas produk layanan yang dimilkinya 
melalui website, sehingga calon penumpang yang akan membeli tiket 
sudah bisa merasakan bagaimana dilayani secara online, mulai dari 
proses reservasi, pembayaran, memperoleh tiket, check-in, sampai 
kedatangan. 

 



Produk Overview  
Corporate/Agency Online 

• Suatu perusahaan yang akan masuk ke B2B dengan GI diwajibkan mengisi 
data perusahaan secara online.  

• Bagi perusahaan partner bisnis, keuntungan yang diperoleh adalah: 

• Special Corporate Fares dengan diskon yang atraktif baik untuk kelas 
penerbangan bisnis dan ekonomi. 

• Priority waiting list 

 


