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LEARNING OUTCOMES

1. Memahami teknologi kunci yang memungkinkan Web 2.0, dan

menghargai peluang dan tantangan yang diwakili media sosial untuk

organisasi bisnis.

2. Menjelaskan fitur dan kemampuan layanan jejaring sosial yang besar.

3. Menjelaskan bagaimana blog dan microblog memfasilitasi komunikasi

dalam skala global.

4. Menjelaskan bagaimana mashup, teknologi RSS, dan alat pemantauan

berharga bagi organisasi bisnis dan pengguna individu.

5. Menjelaskan bagaimana organisasi dan kelompok menggunakan alat dan

layanan kolaborasi Web 2.0 baru.



CHAPTER SNAPSHOT

 Semua orang berbicara tentang media sosial. Kemungkinan Anda dan
teman Anda terhubung dengan layanan jejaring sosial atau bentuk media
sosial lainnya secara berkala. Setiap hari, orang menemukan cara baru
untuk berbagi hal-hal dengan jaringan teman mereka melalui pesan, foto,
video, dan blog.

 Generasi atau generasi millenial terhubung digital-cerdas — remaja dan
mereka yang berusia awal dua puluhan— "mendapatkan" media sosial,
tetapi mungkin tidak dapat secara akurat mendefinisikannya atau
bagaimana perusahaan menggunakan teknologi sosial untuk memengaruhi
sikap merek dan perilaku konsumen. Setelah Anda menjelajah melewati
nama-nama merek besar — Facebook, Twitter, YouTube, dan LinkedIn —
kesadaran alat media sosial menurun dengan cepat.

 Sebagian besar penggunaan media sosial di kalangan Generasi Milenium
adalah untuk tujuan rekreasi atau hiburan. Ada sedikit pemahaman tentang
bagaimana media sosial dapat digunakan untuk pemasaran, perekrutan,
penelitian, kolaborasi pada proyek, atau pencitraan merek pribadi.



CASE 7.1 OPENING CASE
GENERASI TERHUBUNG MEMPENGARUHI STRATEGI PERBANKAN

 TIGA OBSERVASI KUNCI

1. Bank-bank, bahkan bank-bank terbesar, perlu berpikir dalam kerangka

konsumen karena media sosial telah memberi mereka suara yang kuat.

2. Dua mekanisme yang paling efektif untuk bank-bank yang berurusan

dengan pelanggan yang terhubung adalah memberikan layanan hebat

dan mendengarkannya ketika mereka tidak bahagia. Prosesnya bisa

brutal karena menuntut bank transparan.

Kejutan buruk dan "biaya tersembunyi" akan terpapar di tweet negatif

dan posting.

3. Kecuali Anda dengan jujur melibatkan pelanggan dan menyingkirkan

proses yang sudah ketinggalan zaman yang merugikan layanan

pelanggan, Anda berisiko berdampak negatif terhadap citra merek atau

pendapatan Anda.



 LATAR BELAKANG PADA INDUSTRI PERBANKAN

Selama tahun 2010, industri perbankan di seluruh dunia berada dalam

masalah serius. Di Amerika Serikat, penyitaan hipotek (Instrumen utang),

ekonomi lunak, pengangguran tinggi, dan ketidakpercayaan perusahaan

besar yang digerakkan oleh protes Occupy Wall Street terhadap "uang

besar“/Bayaran/Laba hanyalah beberapa masalah yang dihadapi bank

ritel.



 BANK BESAR MENGHADAPIDISTRUST PELANGGAN DAN 

PROTES

Pada akhir 2011, bank-bank ritel besar kehilangan banyak pelanggan ke

credit unions (CU) dan bank-bank komunitas kecil. Menurut survei Oktober

2011 oleh Intuit Financial Services, lebih dari 36 persen pelanggan

perbankan lama mengatakan bahwa mereka telah pindah atau berencana

untuk memindahkan akun mereka ke CU atau lembaga keuangan lainnya

terutama karena rekening giro dan kartu debit yang tinggi bank mereka

telah diberlakukan.



 ADAPTIF UNTUK PELANGGAN DAN KEKUATAN MEDIA SOSIAL

 Konsumen saat ini memiliki suara yang dapat memberi penghargaan
kepada organisasi yang mendengarkannya, dan menghukum mereka
yang tidak memilikinya. Media sosial dapat memberikan suara yang kuat.
"Media sosial adalah menulis ulang aturan dan meningkatkan kecepatan
bank untuk merespon," kata Mark Schwanhausser, analis senior untuk
Javelin Strategy and Research (Quittner, 2011).

 Bank bermasalah (yang telah membuat marah pelanggan)
membutuhkan strategi berbalik untuk memulihkan kepercayaan dan
kepuasan pelanggan, sementara juga menekan biaya dan mematuhi
banyak peraturan. Citigroup adalah perusahaan perbankan dan jasa
keuangan global yang besar (lihat Gambar 7.1).

 Strategi yang digunakan oleh divisi Citibank adalah contoh yang baik
tentang bagaimana beberapa bank telah memilih untuk menanggapi
kebutuhan konsumen baru.



FIGURE 7.1 CITIGROUP, INC. OVERVIEW.

Citigroup, Inc.

Brand

Perusahaan global yang terlibat dalam

perbankan ritel, korporasi, dan

investasi dan layanan kartu kredit.

Social Media Use

Keterlibatan pelanggan, hubungan 

investor dan komunikasi,

layanan pelanggan, kolaborasi 

karyawan.

Business Results

Berkomunikasi dengan pelanggan dan

investor melalui media sosial

saluran sambil mempertahankan

kepatuhan terhadap peraturan

industri.

Jangkauan Global

Citigroup adalah perusahaan AS yang 

melayani pasar di seluruh dunia.



 LANGKAH TINDAKAN: RESPON CITIBANK KE GENERASI 
TERHUBUNG DENGAN STRATEGI SOSIAL

 Strategi turnaround Citibank melibatkan penggunaan penjangkauan
sosial untuk memecahkan masalah pelanggan secara lebih baik dalam
waktu nyata, melibatkan mereka untuk tujuan pemasaran, dan
memantau komentar online untuk mengetahui apa yang harus
diperbaiki.

 Citi menjangkau pelanggan yang paham teknologi, yang dijuluki Generasi
Terhubung, atau Gen C, menggunakan YouTube, Facebook, dan platform
sosial lainnya. Gen C biasanya menawarkan nilai jangka panjang kepada
bank-bank besar, yang membuat investasi di jejaring sosial bermanfaat.

 Tujuan utama Citi adalah untuk menarik pelanggan Gen C yang tetap
setia dengan membangun kepercayaan mereka melalui peningkatan
interaktivitas dan keterlibatan.



TABLE 7.1 Opening Case Overview

Company Citigroup, Inc.

Location Berkantor pusat di Manhattan, New York City, Citigroup adalah

perusahaan AS yang dipegang publik dengan pelanggan dan pasar

di seluruh dunia.

Industries Citigroup adalah perusahaan perbankan dan jasa keuangan yang

menawarkan berbagai macam produk dan layanan termasuk

perbankan ritel, korporasi, dan investasi; kartu kredit; manajemen

kekayaan global; analisa keuangan; dan layanan ekuitas swasta.

Tantangan bisnis Peraturan federal menempatkan batasan berat dan persyaratan

pengungkapan yang substansial tentang komunikasi dengan

pelanggan. Bank secara tradisional menanggapi peraturan ini

dengan secara hati-hati menyaring semua pesan promosi (yaitu,

iklan, surat langsung, brosur, dll.) Untuk kepatuhan peraturan

sebelum didistribusikan ke pasar.

Munculnya media sosial sebagai saluran komunikasi mewakili

tantangan yang signifikan karena sifat real time, individu, dan publik

dari "percakapan" di media sosial. Bank tidak memiliki kemampuan

untuk mengelola komunikasi media sosial untuk memastikan

bahwa karyawan mereka akan mematuhi semua peraturan di setiap

interaksi yang terjadi.



Technology 

solution

Citigroup telah menciptakan kehadiran di situs media sosial utama

— Facebook, Twitter, YouTube — dan menambahkan blog ke situs

webnya (new.citi.com). Menyewa Frank Eliason, yang memelopori

layanan pelanggan sosial di Comcast, untuk mengawasi strategi

media sosialnya.

Karyawan yang berinteraksi dengan pelanggan melalui media sosial

dilatih untuk mengungkapkan kekhawatiran atas masalah

pelanggan, tetapi memindahkan percakapan ke saluran yang lebih

aman (yaitu pesan langsung atau telepon) untuk melindungi privasi

pelanggan.

Citigroup menggunakan Facebook dan YouTube untuk memberikan

informasi yang tepat waktu dan akurat kepada investor.

Perusahaan membuat jaringan sosial pribadi untuk pemilik rumah

yang disebut homeownersupport.com. Komunitas online untuk

pemilik rumah ini menawarkan forum dukungan pemilik rumah,

informasi tentang opsi hipotek, blog pendukung pemilik rumah, dan

tautan untuk berbicara dengan konselor hipotek.



QUESTIONS

1. Teknologi dapat sangat memengaruhi bisnis. Bagaimana media sosial
mengubah perbankan ritel?

2. Bayangkan Anda harus hidup 24 jam ke depan tanpa ponsel cerdas, tablet,
atau perangkat komputasi atau komunikasi seluler lainnya — dan tanpa
akses ke media sosial, SMS, atau tweet. Apa tantangan terbesar Anda?
Buat daftar dua perubahan yang harus Anda buat untuk bertahan hidup.

3. Pikirkan apa yang Anda harapkan dari perusahaan, seperti perusahaan
penerbangan, bank, penyedia layanan suara dan data, dan pengecer
online. Pilih dua perusahaan. Bagaimana harapan " customer service "
Anda untuk masing-masing perusahaan ini berubah dalam tiga tahun
terakhir?

4. Sudahkah Anda menggunakan media sosial untuk memberi tahu orang lain
tentang layanan atau masalah produk yang besar atau buruk? Jelaskan apa
yang Anda lakukan atau tidak lakukan, dan mengapa.



7.1 WEB 2.0 — WEB SOSIAL

 Dalam masa hidup Anda, ada perubahan dramatis dalam cara orang

menggunakan internet. Pada awal 1990-an, banyak orang tidak memiliki

akses reguler ke Internet, dan mereka yang biasanya "mematikan" jaringan

mereka dari telepon rumah atau kantor.

 Akses dial-up berarti menunggu lama karena konten dari halaman web

"diunduh" ke layar. Beberapa pengguna bergurau bahwa huruf "www" dalam

alamat Web berarti “world wide wait.”/"menunggu di seluruh dunia." E-mail

adalah mekanisme utama untuk interaksi sosial.

 Komunitas online sering seperti papan buletin publik di mana semua

anggota komunitas dapat membaca pesan yang diposting orang lain. Situs

web adalah papan iklan statis, pada dasarnya online untuk bisnis yang

menciptakannya. Pembelian online (e-commerce) jarang dan berisiko

karena ada beberapa perlindungan di tempat untuk melindungi informasi

kartu kredit Anda. Tetapi semua itu telah berubah.



MENGUBAH WEB KONSTAN
 Saat ini, sebagian besar dari kita mengakses Internet menggunakan

teknologi broadband kabel atau nirkabel, mengkonsumsi bandwidth yang
tidak pernah terdengar beberapa tahun yang lalu. Kami berharap dapat
melakukan streaming file audio dan video, dan menonton film berdurasi
panjang melalui koneksi nirkabel dan perangkat seluler.

 Kami menjelajahi halaman web yang secara konstan mengubah
penampilan mereka sebagai respons terhadap bagaimana kami
berinteraksi dengan mereka. Meskipun e-mail masih merupakan bentuk
komunikasi umum dalam bisnis, anak muda cenderung melihatnya
dengan merendahkan demi tweets, texts, atau situs jejaring sosial
seperti Facebook.

 Kami melacak dunia, minat, dan hobi kami dengan membaca blog dan
surat kabar online, dan menggunakan berbagai alat dan layanan untuk
membagikannya dengan orang lain. Selain mengonsumsi konten, kami
menambahkan komentar atau ulasan dan memberi tanda apresiasi kami
untuk konten dengan mengklik tombol "Like" atau "1".



 Web 2.0: istilah yang digunakan untuk menggambarkan fase evolusi
World Wide Web yang dicirikan oleh halaman web dinamis, media sosial,
aplikasi mashup, konektivitas broadband, dan konten buatan pengguna.

 Meskipun ada banyak contoh menarik dari perusahaan yang telah
merangkul potensi teknologi Web 2.0 (Gambar 7.2) dan budaya sosial
yang muncul yang menjadi ciri pengalaman online modern kami, banyak
bisnis, agensi, dan individu lambat memahami tantangan dan peluang
dibuat oleh Web sosial. Manajer cerdas selalu mengevaluasi bagaimana
perubahan di media sosial dan teknologi terkait mempengaruhi bisnis
dan industri mereka. Bisnis dan profesional bisnis harus mencurahkan
waktu dan sumber daya untuk secara konsisten memantau inovasi
teknologi dan perubahan terkait dalam perilaku konsumen agar tetap
relevan, memanfaatkan peluang potensial untuk menciptakan
keunggulan kompetitif ketika mereka muncul.



GAMBAR 7.2 WEB 2.0 JUGA DISEBUT SEBAGAI WEB SOSIAL.



 INVENTASI DARI WIDE WEB SELURUH DUNIA
World Wide Web: jaringan dokumen di Internet, disebut halaman web, dibangun
dengan bahasa markup HTML yang mendukung tautan ke dokumen dan media lain
(misalnya grafik, video, audio, dll.).
 World Wide Web (WWW) ditemukan oleh Tim Berners-Lee dan diluncurkan pada

tahun 1991. Penggunaannya di luar lingkaran ilmiah dan akademis jarang terjadi
hingga pertengahan 1990-an. Akses web dari rumah sebagian besar melalui
saluran telepon, modem dial-up lambat 56-kbps (kilobit per detik), dan layanan
jaringan langganan berbayar seperti CompuServe dan America Online (AOL). Situs
web adalah desain statis primitif yang berfungsi sebagai billboard atau kartu pos
online. Anda dapat melihat situs web yang diarsipkan menggunakan
WayBackMachine di www.archive.org. Selama waktu itu, e-mail dilihat sebagai
alat komunikasi canggih yang kebanyakan diakses orang di tempat kerja atau
kampus, tetapi tidak dari rumah.

 Seperti uraian di atas menunjukkan, komunikasi terutama uni-directional. Tidak
ada saluran yang mudah digunakan untuk interaksi sosial yang luas. Pengguna
rata-rata adalah target atau penerima komunikasi, bukan pencipta.



 WWW SEBAGAI PLATFORM UNTUK LAYANAN DAN INTERAKSI SOSIAL
 Broadband: mengacu pada teknologi besar bandwidth yang membuat koneksi volume tinggi

dengan cepat ke Internet dan World Wide Web.

 Media sosial: kumpulan aplikasi Web, berdasarkan teknologi dan budaya Web 2.0, yang
memungkinkan orang untuk terhubung dan berkolaborasi dengan orang lain dengan
membuat dan berbagi konten digital.

 Sekarang Web adalah platform untuk semua jenis aktivitas — belanja, hiburan, berita,
pendidikan, penelitian, dan proses bisnis seperti logistik dan transfer dana elektronik (EFT).
Rumah mempertahankan jaringan nirkabel broadband untuk menghubungkan beberapa
pengguna secara bersamaan ke Internet dari komputer, tablet, sistem permainan video,
dan perangkat streaming video seperti kotak Roku. Selain kegiatan yang tercantum di atas,
teknologi Web baru memunculkan situs web dengan fitur dan layanan yang memudahkan
orang untuk berinteraksi satu sama lain. Akibatnya, layanan ini secara kolektif disebut
sebagai media sosial.

 Sementara aplikasi yang diberi label sebagai Web 2.0 mungkin hanya merupakan
perpanjangan dari kemajuan sebelumnya, itu adalah perubahan perilaku pengguna yang
paling penting bagi organisasi bisnis di seluruh dunia. Teknologi baru secara dramatis
meningkatkan kemampuan orang untuk berinteraksi dengan bisnis dan satu sama lain,
berbagi dan menemukan informasi, dan membentuk hubungan. Perspektif ini menjelaskan
mengapa Web 2.0 sering disebut Web sosial.



TABLE 7.2 Web 1.0 vs. Web 2.0

Web 1.0—The Early Web Web 2.0—The Social Web

Static pages, HTML Dynamic pages, XML, and Java

Author-controlled content User-controlled content

Computers Computers, cell phones, televisions, PDAs,

game systems, car dashboards

Users view content Users create content

Individual users User communities

Marketing goal: influence Marketing goal: relationships

Data: single source Data: multiple sources, e.g., mashups



MUNCULNYA APLIKASI, JARINGAN, DAN LAYANAN SOSIAL

Mulai tahun 2000, serangkaian perkembangan teknologi dan lingkungan bisnis

terjadi yang mengatur tahap (infrastruktur) untuk Web 2.0.

1. Broadband lebar (broadband). Akses internet menjadi lebih cepat dan

tersedia lebih luas karena adopsi teknologi broadband berskala besar.

Waktu pemuatan situs web menyusut dari menit ke menit seketika.

2. Model bisnis yang berkelanjutan. Setelah dot.com hancur di akhir 1990-an

ketika banyak bisnis Internet yang gagal dikerjakan gagal, lahirlah jenis

bisnis baru. Bisnis-bisnis ini memiliki model pendapatan yang realistis.

Perusahaan seperti Amazon, Google, eBay, dan lain-lain mulai menunjukkan

bahwa adalah mungkin untuk menciptakan situs web e-commerce dan

layanan konsumen yang dapat menghasilkan pendapatan dan menjadi tidak

hanya mandiri, tetapi juga menguntungkan.



3. Teknologi pemrograman web baru. Bahasa pemrograman web dan teknologi
baru dikembangkan yang memungkinkan para pemrogram untuk membuat situs
web yang dinamis dan kaya fitur. Dalam beberapa kasus, fitur baru dan
kemampuan situs web ini menciptakan peluang bisnis baru, yang pada
gilirannya menyebabkan meningkatnya permintaan untuk akses Web.
Peningkatan penggunaan Web kemudian mengarah ke pasar potensial yang
lebih besar untuk bisnis dengan model pendapatan yang sukses. Bisnis sering
menginvestasikan kembali penghasilannya untuk memperluas kemampuan
teknologi mereka dalam upaya untuk menarik lebih banyak pelanggan. Siklus
fitur teknologi yang disempurnakan ini mengarah ke nilai yang lebih besar bagi
konsumen / pengguna Web dan kemudian lebih banyak orang yang
menggunakan Web berlanjut hari ini. Beberapa teknologi Web baru ini
dijelaskan lebih detail di Tech Note 7.1.

4. Application programming interface (API). API memfasilitasi transfer data dari
satu aplikasi situs web ke aplikasi lain. API dapat berupa proprietary atau open
source. Penggunaan API kepemilikan mengharuskan pengembang membayar
biaya untuk mendapatkan akses ke data.



TECH NOTE 7.1 AJAX TECHNOLOGIES AND APIS

 Teknologi AJAX, atau JavaScript dan XML asinkron, adalah istilah yang merujuk
pada sekelompok teknologi dan bahasa pemrograman yang memungkinkan
webpages merespons tindakan pengguna tanpa mengharuskan seluruh page
dimuat ulang.

 AJAX memungkinkan pengembang Web untuk membuat aplikasi kecil yang
berjalan di halaman, bukan di server. Kemampuan ini membuat program
berjalan lebih cepat, menghilangkan sumber utama frustrasi dengan Web awal.
Pengembangan pemrograman penting lainnya adalah antarmuka pemrograman
aplikasi (API), yang berfungsi sebagai pemrogram gerbang perangkat lunak yang
dapat digunakan untuk mengirim data bolak-balik antara dua atau lebih
aplikasi, platform, atau situs web (lihat IT at Work 7.1). Dengan AJAX dan API,
pemrogram situs web dapat mengimpor data dari sumber lain untuk membuat
fungsi dan fitur baru yang telah kita kaitkan dengan aplikasi media sosial (lihat
diskusi tentang mashup nanti di bab ini).

 Teknologi AJAX termasuk JavaScript, bahasa markup yang dapat diperpanjang
(XML), model objek dokumen (DOM), bahasa markup hypertext (HTML),
XMLHttpRequest, dan cascading style sheets (CSS), yang semuanya
didefinisikan dalam Tabel 7.3.



TABLE 7.3 AJAX Technologies for Web 2.0

HTML: Bahasa utama untuk halaman web; digunakan, bersama dengan CSS, untuk

menggambarkan bagaimana hal-hal akan muncul di halaman web.

CSS: Bahasa yang digunakan untuk menyempurnakan tampilan webpages yang ditulis

dalam bahasa markup.

DOM: API pemrograman untuk dokumen. Programmer menggunakannya untuk

memanipulasi (misalnya, membangun, menambahkan, memodifikasi, menghapus, dll.) 

Dokumen HTML.

XML: Seperangkat aturan dan panduan untuk menggambarkan data yang dapat

digunakan oleh bahasa pemrograman lain. Ini memungkinkan data untuk dibagikan di

seluruh Web.

JavaScript: Bahasa berorientasi objek yang digunakan untuk membuat aplikasi dan

fungsionalitas di situs web. Contoh aplikasi JavaScript termasuk jendela pop-up, validasi

input bentuk web, dan gambar yang berubah ketika kursor melewatinya.

XMLHttpRequest: Objek JavaScript yang berfungsi sebagai API yang digunakan oleh

program untuk mengambil data atau sumber daya dari URL tanpa memerlukan

pemuatan halaman. Ini memainkan peran penting dalam menyediakan programmer

dengan kemampuan untuk membuat halaman web dan aplikasi yang dinamis dan

interaktif.

Sources: W3C (2010); techterms.com (2014); Hegaret, Wood, & Robie (2000); van Kesteren et al. (2014).



IT AT WORK 7 .1

AMERICAN EXPRESS – FEELING THE LOVE

 API juga memungkinkan bisnis untuk membuat aplikasi untuk berinteraksi

dengan pengguna. Memanfaatkan API Grafik Sosial Facebook, American

Express baru-baru ini membuat aplikasi Link, Like, Love yang

memungkinkan pengguna untuk menautkan kartu American Express

mereka ke profil Facebook mereka. Ini memungkinkan American Express

untuk memberikan penawaran dan penawaran khusus kepada pengguna

yang didasarkan pada hal-hal yang mereka lakukan di Facebook (Kim,

2011). Misalnya, anggota kartu yang membahas liburan dan rencana

perjalanan dengan teman di Facebook dapat menerima penawaran khusus

untuk hotel dan tiket pesawat.

 Sumber: Kim (2011), American Express (2011).



MENGAPA MANAJER HARUS MENGERTI TEKNOLOGI WEB

Anda mungkin bertanya pada diri sendiri mengapa manajer bisnis yang

tidak terlibat langsung dalam mengelola situs web organisasi harus peduli

dengan teknologi dasar Web 2.0 dan media sosial. Jawabannya adalah

bahwa teknologi ini menentukan fitur dan kemampuan situs web. Dengan

kata lain, mereka menentukan apa yang mungkin di Web. Memahami

bagaimana teknologi Web berkembang membantu manajer

mengidentifikasi peluang dan ancaman strategis serta cara di mana

perusahaan dapat mengembangkan keunggulan kompetitif yang

berkelanjutan di pasar. Oleh karena itu, penting untuk memantau

pengembangan API yang sedang berlangsung, bahasa pengembangan Web,

dan teknologi lain yang mempengaruhi fungsi Web.



TABEL 7.4. Plug-In Sosial Facebook Digunakan di Seluruh Web

Like button Membagikan halaman dari situs web kembali ke profil Facebook

pengguna dengan satu klik.

Send button Memungkinkan pengguna untuk mengirim konten dari situs web

ke teman Facebook mereka.

Comments Pengaya ini memungkinkan pengguna mengomentari konten

webpage’s menggunakan profil Facebook mereka dan

memperlihatkan aktivitas tersebut kepada teman pengguna

dalam umpan berita.

Embedded posts Menempatkan konten dari post Facebook publik apa pun ke situs

web atau blog Anda.

Facepile Fitur ini menampilkan foto profil orang-orang yang terhubung

dengan halaman Facebook atau aplikasi Anda.

Login button Menampilkan foto profil dari teman pengguna yang sudah

mendaftar untuk situs Anda selain login button.

Source: Facebook (2014).



 BERKOMUNIKASI DI WEB
 Secara kolektif, aplikasi media sosial telah mengalihkan fokus kontrol untuk

komunikasi massa dari organisasi besar ke satu bersama dengan pengguna
individu. Sekarang orang-orang serta organisasi mengendalikan pesan dan
media. Bahkan sebuah organisasi yang menyiarkan satu pesan ke khalayak
massa, sejumlah besar percakapan terjadi di antara sejumlah orang dan
organisasi.

 Tidak ada yang memiliki kontrol penuh atas pesan atau media, namun semua
orang dapat memainkan peran. Tantangan untuk bisnis saat ini adalah
mengubah pola pikir dan mengembangkan strategi yang memanfaatkan media
sosial. Bahkan fokus pada pengembangan cara-cara canggih untuk
mendapatkan pesan mereka didengar, perusahaan sekarang harus
mengembangkan strategi canggih untuk mendengarkan dan menanggapi apa
yang dikatakan konsumen mereka.

 Karena biaya dan kemudahan penggunaan yang relatif rendah, media sosial
adalah kekuatan yang kuat untuk demokratisasi; struktur jaringan
memungkinkan komunikasi dan kolaborasi dalam skala besar. Gambar 7.4
menunjukkan munculnya sosial massal



FIGURE 7.4 MUNCULNYA DAN BANGKITNYA MEDIA SOSIAL

MASSA.



APLIKASI DAN LAYANAN MEDIA SOSIAL
 Deskripsi awal Web 2.0 akan sering mengidentifikasi aplikasi yang tercantum dalam Tabel

7.5 sebagai ciri khas media sosial. Anda akan membaca lebih lanjut tentang masing-masing
aplikasi ini nanti di bab ini.

 Beberapa aplikasi cocok dengan kategori ini karena adanya konvergensi fitur. Misalnya,
Facebook dimulai sebagai social networking service, tetapi sekarang memiliki fitur yang
menjangkau hampir semua kategori di Tabel 7.5. Ini adalah situs berbagi yang digunakan
oleh banyak orang untuk mendistribusikan foto. Semakin umum bagi orang-orang untuk
menandai atau melabeli foto dengan nama-nama orang di dalam gambar, membuatnya
mudah untuk menemukan dan menampilkan foto-foto individu yang telah disimpan di
beberapa lokasi di Facebook.

 Pengguna dapat mengelola blog di halaman Facebook mereka dan Facebook host ribuan
aplikasi yang menarik data dari sumber di luar jaringan sosial, menjadikannya aplikasi
mashup besar.

 Social Networking Service (SNS): platform online atau situs web yang memungkinkan
pelanggan untuk berinteraksi dan membentuk komunitas atau jaringan berdasarkan
hubungan kehidupan nyata, minat, aktivitas, dan sebagainya yang sama.



TABLE 7.5 Web 2.0 Applications

Apps Descriptions

Social Networking 

Services (SNSs)

Online communities

Blogs Online journals

Mashups/widgets/RSS Aplikasi web yang menarik data dari berbagai sumber dan

ditampilkan di halaman lain untuk membuat fungsionalitas

baru

Social bookmarking/tags Aplikasi untuk memberi tag atau melabeli konten online

untuk pengambilan nanti

Wikis Aplikasi kolaboratif yang memungkinkan banyak orang

untuk membuat dan mengedit konten online

Sharing sites Situs web yang memudahkan pengguna untuk mengunggah

dan berbagi konten digital seperti foto, video, atau musik



GAMBAR 7.5 YOUTUBE, SITUS BERBAGI VIDEO, ADALAH SITUS

PALING POPULER KETIGA DI INTERNET.



 MEDIA SOSIAL LEBIH DARI FACEBOOK, YOUTUBE, DAN TWITTER
 Banyak orang berpikir bahwa media sosial terbatas pada beberapa perusahaan ikonik atau

nama merek: Facebook, Twitter, YouTube, dan LinkedIn. Sementara perusahaan-
perusahaan itu tentu saja memanfaatkan teknologi baru, pada kenyataannya, media sosial
adalah istilah yang menggambarkan berbagai teknologi yang digunakan di seluruh cloud
(Internet) dan, dalam beberapa cara, bagian dari sebagian besar situs web yang Anda
gunakan saat ini.

 Meskipun Anda mungkin akrab menggunakan media sosial untuk tujuan rekreasi atau
berkomunikasi dengan teman dan keluarga, bisnis menggunakan teknologi sosial untuk
berbagai manfaat lainnya:

• Kolaborasi

• Komunikasi dan Keterlibatan dengan Pelanggan (Pemasaran)

• Manajemen Gambar dan Reputasi (Hubungan Masyarakat)

• Komunikasi dan Keterlibatan dengan Karyawan dan Mitra (Manajemen)

• Talent Acquisition and Recruiting (Sumber Daya Manusia)

• Penelitian dan Manajemen Pengetahuan

• Produktivitas dan Informasi Utilitas

• Penggalangan Dana

• Bagian berikut mencantumkan beberapa elemen kunci media sosial yang
membedakannya dari jenis media lain.



Unsur-unsur Media Sosial: Apa yang membuatnya berbeda?

• Untuk memahami apa yang membuat Web modern begitu berbeda dari
inkarnasi sebelumnya, akan sangat membantu untuk memahami fitur
dan manfaat yang berbeda yang dimungkinkan oleh XML, Java Script,
API, dan teknologi terkait.
 User-generated content (UGC).

 Content control.

 Conversation.

 Community (common values, culture).

 Categorization by users (tagging).

 Real people (profiles, usernames, and the human voice vs. the corporate
“we”).

 Connections (followers, friends, members, etc.).

 Constant updating (real time, dynamic).

 Content separated from form.

 Equipment independence.



TABEL 7.6 Hal-Hal Yang Akan Membuat Anda Tidak Berkawan di Facebook

Posting hal-hal yang tidak penting dan menjengkelkan — Sudah cukup dengan kuis

bodoh!

Terlalu banyak pos agama dan politik — Jika kami benar-benar ingin tahu, kami akan

bertanya, terima kasih.

Posting hal-hal yang tidak pantas — Porno, humor seksis, hal-hal rasis, dsb. Ingat: Ibu

atau anak teman Anda adalah bagian dari jaringan yang diperluas.

Anda terlalu membosankan — Anda bukan Beyonce. Orang-orang tidak peduli bahwa

Anda baru saja membuat PB & J untuk makan siang.

Terlalu banyak pos — Tonton seberapa sering teman-teman Anda memposting ke

Facebook dan hindari menjadi orang yang berbagi dua kali lebih banyak daripada

kebanyakan orang lain.

Source: Based on Sibona & Walczak (2011).



 SIKAP WEB 2.0
 Seperti yang Anda baca, ketersediaan aplikasi Web 2.0 tidak hanya

mengubah cara orang berperilaku, tetapi juga cara mereka berpikir

tentang berbagai hal. Cara berpikir baru ini ditangkap dalam daftar

provokatif dari 95 pernyataan yang disebut Cluetrain Manifesto (Levine et

al., 2000).

 Mungkin prinsip dasar Manifesto digambarkan oleh tesis pertamanya:

Pasar adalah percakapan. Kutipan lain dari Manifesto tercantum dalam

Tabel 7.7.



TABEL 7.7 Kutipan dari Manifesto Cluetrain

Pilih Theses Cluetrain

• "Pasar adalah percakapan."

• Percakapan ini memungkinkan terbentuknya organisasi sosial dan pertukaran

pengetahuan yang kuat.

• Orang-orang telah mendapatkan informasi yang lebih baik dan dukungan dari satu

sama lain daripada dari vendor. Begitu banyak retorika perusahaan tentang

menambahkan nilai pada produk-produk yang dikomoditisasi.

• Perusahaan harus menyadari bahwa pasar mereka sering ditertawakan. Pada

mereka.

Source: Levine et al. (2000).



QUESTIONS

1. Bagaimana Web 2.0 mengubah perilaku pengguna Internet?

2. Apa alat atau aplikasi dasar yang mencirikan Web 2.0?

3. Mengapa Web 2.0 disebut sebagai Web sosial?

4. Apa saja manfaat atau keuntungan yang diperoleh

pengembang Web dari menggunakan teknologi AJAX?

5. Apa sajakah pesan yang paling penting untuk organisasi

bisnis dalam Manifesto Cluetrain?

6. Apa itu konvergensi fitur? Berikan beberapa contoh tren ini

sehubungan dengan aplikasi media sosial.



7.2 LAYANAN JEJARING SOSIAL DAN KOMUNITAS

 Komunitas online atau virtual sejajar dengan komunitas fisik yang khas, seperti
lingkungan, klub, dan asosiasi, kecuali bahwa mereka tidak terikat oleh batas-
batas politik atau geografis. Komunitas-komunitas ini menawarkan beberapa
cara bagi anggota untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan berdagang. Komunitas
virtual atau daring sudah ada sejak lama dan sudah ada sebelum World Wide
Web. The Usenet menyediakan platform awal untuk komunitas online dengan
memungkinkan bagi pengguna untuk bertukar pesan tentang berbagai topik di
newsgroup publik, yang mirip dalam banyak cara untuk sistem papan buletin
online.

 Social network analysis (SNA) adalah pemetaan dan pengukuran hubungan dan
arus antara orang, kelompok, organisasi, komputer, atau entitas pengolah
pengetahuan atau informasi lainnya.

 Semantic Web: Perpanjangan dari World Wide Web yang memanfaatkan
berbagai konvensi dan teknologi yang memungkinkan mesin untuk memahami
arti konten Web.



 Komunitas online telah menerima perhatian yang meningkat dari komunitas

bisnis. Komunitas online dapat digunakan sebagai platform untuk:

 Menjual barang dan jasa

 Mempromosikan produk ke calon pelanggan; misalnya, iklan

 Prospeksi untuk pelanggan

 Membangun hubungan dengan pelanggan dan calon pelanggan

 Mengidentifikasi persepsi pelanggan dengan "mendengarkan" percakapan

 Meminta ide untuk produk dan layanan baru dari pelanggan

 Memberikan layanan dukungan kepada pelanggan dengan menjawab

pertanyaan, memberikan informasi, dan sebagainya

 Mendorong pelanggan untuk berbagi persepsi positif mereka dengan orang lain;

misalnya, dari mulut ke mulut

 Mengumpulkan informasi tentang pesaing dan persepsi pasar pesaing

 Mengidentifikasi dan berinteraksi dengan calon pemasok, mitra, dan kolaborator

(Lihat pembahasan Enterprise 2.0 di bagian berikutnya.)



GAMBAR 7.6 GRAFIK SOSIAL MENGGUNAKAN SIMPUL DAN IKATAN UNTUK

MENGGAMBARKAN HUBUNGAN ANTARA INDIVIDU DAN KELOMPOK ORANG.



 MENINGKATKAN KEKUATAN CROWD

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan telah menciptakan

komunitas online untuk tujuan mengidentifikasi peluang pasar melalui

crowdsourcing. Crowdsourcing adalah model pemecahan masalah dan

generasi gagasan yang meretas talenta kolektif dari sekelompok besar

orang. Dengan menggunakan alat-alat Web 2.0, perusahaan

mengumpulkan, memperbaiki, dan mengevaluasi ide untuk produk dan

layanan baru berdasarkan masukan dari pelanggan mereka. Organisasi

bisnis yang telah menerapkan pendekatan ini termasuk Fiat, Sara Lee,

BMW, Kraft, Procter & Gamble, dan Starbucks. Lihat Openinnovators.net

untuk daftar contoh lainnya.



CROWDFUNDING

Baru-baru ini, bisnis dan pengusaha telah beralih ke model crowdsourcing

untuk mengumpulkan uang untuk memulai bisnis atau proyek. Sejumlah

situs crowdfunding telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir,

termasuk Kickstarter, GoFundMe, dan Indiegogo (lihat crowdfunding.com).

Situs crowdfunding masing-masing diatur oleh aturan berbeda yang

menetapkan jenis proyek atau organisasi yang dapat menggunakannya

untuk mengumpulkan uang serta jenis-jenis crowdfunding yang

diperbolehkan di situs (Tabel 7.8).



TABLE 7.8 Types of Crowdfunding

Donations Sering kali digunakan oleh badan amal dan kampanye politik, kontributor

tidak menerima apa pun yang nyata sebagai imbalan atas donasi

mereka, hanya pengetahuan bahwa mereka mendukung suatu alasan

yang mereka sukai atau percayai. (Dalam beberapa kasus, kontributor

mungkin memenuhi syarat untuk penghapusan pajak .)

Rewards Kontributor menerima semacam hadiah "perk" atau ucapan terima kasih.

Seringkali itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan proyek.

Misalnya, orang-orang yang berkontribusi pada proyek pembuat film

dapat menerima salinan karya yang telah diselesaikan pada DVD.

Credit Para kontributor pada dasarnya membuat pinjaman mikro untuk

mendanai proyek dan berharap dibayar dengan bunga.

Equity Dengan pendekatan ini, kontributor membuat "investasi mikro" dan

menerima kepemilikan proporsional saham di perusahaan. Sangat

mungkin bahwa badan pengatur yang mengawasi pasar ekuitas di AS

dan negara lain akan menetapkan aturan yang mengatur atau bahkan

membatasi jenis crowdfunding ini.

Royalties Kontributor menerima persentase dari pendapatan penjualan yang

dihasilkan oleh proyek. Misalnya, orang yang berkontribusi pada proyek

rekaman musisi dapat menerima royalti dari penjualan musik artis.

Sources: Outlaw (2013), Wikipedia (2014).



 SOCIAL NETWORKING SERVICES

 Layanan jejaring sosial (SNS) mewakili jenis khusus komunitas virtual dan
sekarang merupakan bentuk dominan komunitas online. Dengan jejaring
sosial, pengguna individu mempertahankan identitas melalui profil mereka
dan dapat selektif tentang anggota komunitas mana yang lebih besar yang
mereka pilih untuk berinteraksi. Seiring waktu, pengguna membangun
jaringan mereka dengan menambahkan kontak atau teman. Pada
beberapa platform jaringan sosial, organisasi menciptakan identitas
dengan mendirikan forum diskusi, halaman grup, atau beberapa kehadiran
lainnya. Jejaring sosial telah meningkat secara substansial dalam beberapa
tahun terakhir. Perusahaan riset comScore melaporkan bahwa orang-orang
di AS menghabiskan rata-rata 6 jam dan 54 menit per bulan di situs jejaring
sosial pada tahun 2011, naik dari hanya 2 jam dan 13 menit pada tahun
2008. Gambar 7.7 mengilustrasikan tingkat pertumbuhan waktu yang
dihabiskan di jejaring sosial situs.



 Terms of Service (TOS) Agreement / Ketentuan Layanan (TOS) Perjanjian:

daftar resmi dari kebijakan, batas tanggung jawab, biaya dan hak pengguna

dan tanggung jawab yang terkait dengan penggunaan layanan tertentu.

Pengguna biasanya diminta untuk mengakui bahwa mereka telah

membaca, memahami, dan menyetujui TOS sebelum diizinkan untuk

menggunakan layanan.

Gambar 7.7 Rata-rata waktu yang

dihabiskan per bulan untuk

layanan jejaring sosial, 2008–

2011. (Nielsen, 2010, comScore,

2011.)

Waktu yang dihabiskan di Situs Jejaring Sosial HH: MM: SS



IT AT WORK 7 .2 
PEREKRUT MENGGUNAKAN SITUS JARINGAN PROFESIONAL

 Susan Heathfield, seorang ahli sumber daya manusia (SDM) di About.com,

berpendapat bahwa itu tidak lagi cukup untuk memposting lowongan

pekerjaan di monster.com, Careerbuilder.com, dan Craigslist.com.

Postingan pekerjaan di situs-situs besar ini sering menghasilkan ratusan

aplikasi dari kandidat yang tidak memenuhi syarat. Ini bisa sangat banyak

bagi perekrut dan sangat tidak efisien. Sebaliknya, banyak yang beralih ke

situs jejaring profesional seperti LinkedIn. Dalam posting blog, Heathfield

mengidentifikasi sejumlah cara spesifik yang dapat digunakan bisnis untuk

menggunakan LinkedIn guna meningkatkan efektivitas perekrutan mereka:

 Identifikasi kandidat potensial di antara jaringan profesional Anda yang

ada.

 Mintalah jaringan Anda untuk mengidentifikasi atau merekomendasikan

kandidat untuk suatu posisi.

 Evaluasi karyawan potensial berdasarkan referensi dan referensi dari

jaringan Anda yang ada.



 Secara aktif mencari kandidat di antara pengguna LinkedIn menggunakan

kata kunci atau kualifikasi dari profil mereka.

 Mintalah karyawan saat ini untuk mencari di antara jaringan LinkedIn

mereka untuk calon potensial.

 Untuk biaya, Anda dapat memposting lowongan pekerjaan di LinkedIn.

 Minta perkenalan kepada kandidat potensial melalui jaringan profesional

Anda yang ada.

 Gunakan Inmail (sistem e-mail LinkedIn internal) untuk menghubungi

individu yang berpotensi memenuhi syarat.

 Jelas bahwa perekrut telah datang untuk merangkul LinkedIn sebagai cara

yang efektif dan hemat biaya untuk menghasilkan kandidat yang memenuhi

syarat. Seiring kehadiran global LinkedIn tumbuh, ini akan memberikan

manfaat penting bagi perusahaan yang perlu mengisi posisi internasional.

Sumber: Heathfield (2012).



QUESTIONS

1. Mengapa monster.com, Careerbuilder.com, dan Craigslist. com kehilangan

keefektifan mereka?

2. Mengapa departemen SDM beralih ke situs jejaring profesional seperti

LinkedIn?

3. Mengapa sangat penting bagi pekerja yang berpikiran karir untuk

membangun jaringan sosial profesional? Apa yang bisa dilakukan jaringan

ini untuk Anda?



FACEBOOK DOMINASI JARINGAN SOSIAL
 Facebook adalah layanan jejaring sosial terbesar di dunia. (Jejaring sosial

terbesar berikutnya adalah Qzone Tiongkok dengan 848 juta pengguna.)

Facebook diluncurkan pada 2004 oleh mantan mahasiswa Harvard, Mark

Zuckerberg. Foto, grup, acara, pasar, item yang diposting, dan catatan

adalah aplikasi dasar yang sudah diinstal di Facebook. Terlepas dari

aplikasi dasar ini, pengguna dapat mengembangkan aplikasi mereka

sendiri atau menambahkan jutaan aplikasi Facebook yang telah

dikembangkan oleh pengguna lain.

 Semakin banyak, orang-orang mengakses Facebook (dan situs media sosial

lainnya) menggunakan perangkat seluler daripada komputer (Gambar 7.9).



 Inisiatif Open Graph
• Alasan utama bahwa Facebook memperluas adalah efek jaringan (network

effect): Lebih banyak pengguna berarti lebih banyak nilai. Pada April 2010
Zuckerberg mengumumkan inisiatif baru Facebook yang disebut Open
Graph. Tujuannya adalah untuk menghubungkan semua hubungan berbeda
yang ada di Internet dengan menghubungkan situs web ke Facebook.
Programer di situs web eksternal didorong untuk memasukkan tombol
“Like” Facebook di situs web mereka. Dengan begitu, ketika seorang
anggota Facebook mengunjungi situs web, mereka dapat mengklik "Like"
dan hubungan mereka dengan situs web itu akan dipantulkan kembali di
halaman Facebook mereka untuk dilihat teman-teman.

• Network Effect : Dari bidang ekonomi, efek jaringan menjelaskan
bagaimana nilai yang dirasakan dari suatu produk atau layanan
dipengaruhi oleh jumlah orang yang menggunakan produk atau layanan.



 GOOGLE MENGAMBIL DI FACEBOOK DENGAN G+

 Diluncurkan pada bulan Juni 2011, Google+, atau G+ sebagaimana

beberapa orang menyebutnya, adalah pendatang terbaru ke pasar SNS

dan beberapa percaya itu mampu menjadi pesaing yang tangguh untuk

Facebook (lihat Gambar 7.10). Pada Maret 2012, Google memiliki lebih

dari 100 juta pengguna.

 Seperti Facebook, Google menawarkan fitur membangun dan berbagi,

termasuk Google Hangouts, fitur konferensi video yang populer dan

mudah digunakan.

Figure 7.10 Dengan peluncuran Google, raksasa

mesin pencari berharap untuk menciptakan

jejaring sosial yang terintegrasi sepenuhnya

dengan semua layanan lainnya.



 DAN SEKARANG UNTUK SESUATU YANG BERBEDA: KEHIDUPAN 

KEDUA

 Second Life adalah layanan jaringan sosial tidak seperti kebanyakan

orang lain. Apa yang membuatnya unik adalah bahwa ia menggunakan

antarmuka dunia virtual 3D di mana pengguna, disebut Warga, diwakili

oleh avatar, atau cyberbodies yang mereka buat (Gambar 7.11).

 Avatar: ikon, figur atau representasi visual seseorang dalam permainan

komputer, simulasi, dunia virtual, atau bentuk diskusi online.

Figure 7.11. Peserta Second Life berpartisipasi

dalam kontes kecantikan dunia maya yang

disponsori oleh produsen kosmetik L'Oreal.



JARINGAN SOSIAL PRIBADI
 Komunitas niche utama adalah layanan jejaring sosial pribadi/private

social networking service (SNS). SNS Swasta menggunakan teknologi

sosial untuk membuat komunitas terbatas pada anggota yang dipilih oleh

pemilik SNS. SNS Swasta memungkinkan tingkat kontrol yang lebih

besar terhadap jaringan. Perusahaan dapat dengan mudah memantau

aktivitas di platform SNS mereka sendiri dan melacak percakapan yang

terjadi tentang merek dan produk mereka. Namun, mengelola SNS

pribadi membutuhkan lebih banyak waktu, perhatian, dan sumber daya

daripada mempertahankan kehadiran pada SNS umum. Organisasi perlu

memahami terlebih dahulu bahwa mereka membuat komitmen

substansial dengan strategi ini.



MASA DEPAN SISTEM JARINGAN SOSIAL
 Layanan jejaring sosial mungkin merupakan aplikasi Web 2.0 yang paling

kaya fitur. Diharapkan bahwa pertumbuhan dan inovasi di sektor ini akan

terus berlanjut ketika pengguna individu dan organisasi bisnis

menemukan kekuatannya untuk membangun jaringan dan hubungan.

Kami berharap bahwa Facebook akan terus mendominasi lapangan,

tetapi SNS yang lebih kecil akan mengintai posisi yang kuat di pasar topik

(niche) dengan menggunakan strategi segmentasi pasar tradisional -

berfokus pada kebutuhan segmen geografis, budaya, usia, atau minat

khusus tertentu.



IT AT WORK 7 . 3
MENGATASI MASALAH PRIVASI MEDIA SOSIAL

 Hak privasi terlalu mudah disalahgunakan. Pemerintah dan asosiasi

industri mencoba untuk mengendalikan pelanggaran ini melalui undang-

undang dan standar profesional, tetapi mereka sering gagal memberikan

perlindungan yang memadai. Salah satu penghalang yang paling efektif

adalah takut akan serangan balik dari pelanggaran yang menjadi publik

dan menyebabkan kemarahan. Jadi, penting untuk mengidentifikasi

masalah privasi yang terkait dengan media sosial dan khususnya layanan

jejaring sosial. Contoh pelanggaran privasi meliputi:

 Posting foto orang-orang di situs jejaring sosial tanpa izin mereka

 Membujuk orang-orang agar mengungkapkan informasi kredit atau rekening bank atau

berinvestasi dalam penipuan "bekerja di rumah“

 Berbagi informasi tentang anggota dengan pengiklan tanpa sepengetahuan atau

persetujuan pengguna

 Mengungkapkan informasi hak milik atau rahasia dagang milik pengusaha di situs jejaring

sosial

 Memposting informasi di situs jejaring sosial yang dapat membahayakan keamanan orang

atau menjadikan mereka target untuk pemerasan



QUESTIONS

1. Apa perbedaan utama antara layanan jejaring sosial dan komunitas online

yang lebih lama?

2. Apa perbedaan mendasar antara grafik sosial dan konsep Berners-Lee

tentang Giant Global Graph?

3. Jelaskan inisiatif Open Graph Facebook dan bagaimana rencananya untuk

memperluas pengaruhnya di seluruh World Wide Web.

4. Apa saja cara potensial yang dapat dimanfaatkan organisasi bisnis untuk

memanfaatkan antarmuka dunia maya unik dari Second Life?

5. Mengapa sebuah bisnis ingin menciptakan SNS pribadi? Apa saja

tantangan yang terkait dengan melakukan ini?



7.3 MELIBATKAN KONSUMEN DENGAN BLOG 

DAN MIKROBLOG

 Salah satu masalah dengan media tradisional, seperti koran dan majalah,

adalah bahwa editor dan penerbit memutuskan apa yang harus Anda baca.

Seringkali keputusan mereka didasarkan pada apa yang akan dibeli massa

di kios-kios koran. Ruang terbatas dan hambatan untuk dipublikasikan

sangat tinggi. Layanan berita sering gagal untuk mencurahkan ruang yang

cukup untuk isu-isu kompleks atau sudut pandang yang mungkin

menantang kepentingan keuangan atau bisnis pemilik atau pengiklan

penerbitan. Tetapi dengan media sosial, siapa pun dapat menulis kolom

atau artikel dan mempublikasikannya secara online agar dunia dapat

membaca (lihat IT at Work 7.4, “How to Create a Blog”).



APA ITU TUJUAN BLOG?
 Banyak profesional sekarang blog sebagai cara untuk membangun

reputasi mereka dan mempromosikan kepentingan bisnis mereka, atau

karena mereka senang menulis dan berbagi sudut pandang mereka

dengan orang lain. Blogger korporat menggunakan media untuk

menceritakan kisah tentang merek mereka dan terhubung dengan

pelanggan.



BLOGING DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 
 Beberapa blogger telah menjadi sangat sukses dan telah

mengembangkan audiens yang besar untuk materi mereka. Banyak

orang yang mendekati blogging seperti bisnis dan menganggap diri

mereka “penerbit,” dengan tujuan menghasilkan cukup banyak pembaca

atau pelanggan bahwa mereka dapat menghasilkan uang dari pengiklan

dan biro iklan yang akan membayar untuk menampilkan iklan mereka di

situs blogger individu (lihat technorati.com ).



MEMBACA DAN BERLANGGANAN UNTUK BLOG 
 Cara terbaik untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena

blogging adalah dengan mulai membaca blog. Anda dapat menggunakan

mesin pencari seperti Google atau Yahoo untuk menemukan blog di

semua jenis topik. Sebagian besar blog mempermudah berlangganan

menggunakan pembaca RSS (lihat Bagian 7.4 nanti dalam bab ini).

Membaca blog adalah cara yang bagus untuk tetap mengikuti

perkembangan topik yang berhubungan dengan teknologi dan bisnis.



IT AT WORK 7 . 4

HOW TO CREATE A BLOG

 Menyiapkan blog relatif mudah. Membuat upaya untuk secara teratur

menulis dan memposting konten yang menurut orang lain akan menarik

lebih menantang. Langkah-langkah berikut menguraikan proses

menyiapkan blog.

1. Create a plan.

2. Determine if you will self-host your blog by purchasing a hosting plan and domain name

(URL), or if your blog will use a free blogging service.

3. Select a blogging platform (see the section below).

4. Set up your blog.

5. Get started.



BLOGGING PLATFORMS 
 Memilih platform blog adalah keputusan penting saat membuat blog.

Memasang platform ketika Anda membuat blog relatif mudah.

Mengonversi ke platform blog baru setelah menggunakan yang lain

untuk sementara tidak. Menurut sebuah studi oleh Technorati (2011),

dua platform yang paling populer adalah WordPress (51 persen) diikuti

oleh platform Blogger Google (21 persen). Platform blog lainnya termasuk

TypePad, Moveable Type, LiveJournal, dan Tumblr. Platform Tumblr secara

signifikan berbeda dari platform tradisional dalam hal itu menekankan

mudahnya posting foto dan salinan cahaya. Dengan demikian, ini

dianggap sebagai platform microblogging dan akan dibahas nanti di bab

ini.



MICROBLOGS
 Anda mungkin microblogger dan bahkan tidak tahu itu! Microblogging

adalah cara berbagi konten dengan orang-orang dengan reguler, sering

sering posting pesan singkat. Meskipun orang biasanya tidak

menyebutnya microblogging, mungkin bentuk paling umum dari aktivitas

media sosial ini terjadi ketika Anda memperbarui pesan status Anda di

Facebook. Lebih sering, bagaimanapun, istilah ini digunakan untuk

menggambarkan layanan microblogging populer seperti Twitter dan

Tumblr.

 Microblog: blog yang terdiri dari posting yang sering, tetapi sangat singkat

yang berisi teks, gambar atau video. Twitter mungkin adalah contoh

mikroblog yang paling terkenal.



IT AT WORK 7 . 5
BAGAIMANA PEMASAR MENGGUNAKAN BLOG DAN MIKROBLOG

Blog dan mikroblog menyediakan individu dan organisasi dengan
sarana untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi. Pemasar
menggunakan blog dan mikroblog untuk:

 Kembangkan hubungan dengan blogger independen, dorong mereka
untuk menulis cerita positif tentang merek, produk, dan perusahaan.

 Libatkan anggota komunitas blog, melalui blog korporat, dengan
memberikan informasi yang bermanfaat dan menarik.

 Beri tahu “story” perusahaan, posisikan produk, ciptakan identitas
merek, dan bedakan dari pesaing.

 Libatkan pelanggan dan pembaca dengan meminta komentar dan
umpan balik tentang informasi yang disediakan di posting blog.

 …

 ….

 ….



TWITTER
 Tweet: pesan singkat 140 karakter atau post broadcast/siaran pos di

Twitter, layanan microblogging.

 Twitter telah semakin populer selama beberapa tahun terakhir, menjadi

salah satu platform komunikasi terbesar di dunia. Menurut Twitter,

sekitar 5 juta pesan, atau tweet, dikirim setiap hari oleh lebih dari 255

juta pengguna aktif (lihat Gambar 7.13).

Figure 7.13 Twitter adalah SNS microblogging yang

membatasi pengguna ke pesan dengan 140 karakter

atau kurang.



 Bagaimana Orang dan Bisnis Menggunakan Twitter?
• Pikirkan Twitter sebagai jejaring sosial di mana fokus dominan adalah pada

pembaruan status.

• Orang-orang mengirim pesan ke pengikut mereka yang menurut mereka

akan menarik. Sementara beberapa bisnis masih berjuang dengan cara-cara

untuk menggunakan Twitter secara efektif, banyak yang telah mengadopsi

strategi yang melibatkan konsumen, meningkatkan citra merek dan

meningkatkan pendapatan. Contohnya termasuk:

 Selebritis menggunakan Twitter untuk memperbarui penggemar setia tentang kegiatan sehari-

hari mereka.

 Pakar media sosial seperti Jeremiah Owyang dan Brian Solis menggunakan Twitter untuk

berbagi tautan ke materi daring yang menurut orang yang mereka anggap menarik.

 Perusahaan menggunakan Twitter untuk memperbarui pelanggan tentang produk baru dan

penawaran khusus.

 ….



BLOG TUMBLR 
 Tumblr sering digambarkan sebagai layanan microblogging karena

membuat posting konten multimedia mudah bagi pengguna, dan

memungkinkan mereka untuk sering memperbarui blog mereka. Namun,

blog Tumblr dapat menyertakan teks sama banyaknya dengan blog biasa,

meskipun sebagian besar pengguna layanan ini menekankan foto dan

video sebagai konten utama. Penekanan pada multimedia ini membuat

blog Tumblr lebih menarik secara visual.

 Tumblr sangat populer di kalangan mereka yang ngeblog tentang hal-hal

seperti mode, hiburan, dan seni.



QUESTIONS

1. Apa perbedaan antara blog dan microblog?

2. Apa itu platform blogging?

3. Mengapa pemasar menggunakan blog dan mikroblog?

4. Apa yang membuat Twitter menjadi saluran komunikasi yang

lebih menarik daripada media tradisional bagi banyak

individu dan organisasi?

5. Bagaimana Tumblr berbeda dari platform blogging jenis lain?



7.4 MASHUP, METRIK SOSIAL, DAN PERANGKAT

MONITORING

 Mashup adalah aplikasi Web yang menggabungkan informasi dari dua atau lebih

sumber dan menyajikan informasi ini dengan cara yang menciptakan beberapa

manfaat atau layanan baru. Menggunakan teknologi AJAX dan API, situs web dan

aplikasi dapat menarik informasi dari berbagai sumber. Lihat IT at Work 7.6.

 Salah satu contoh paling umum dari mashup konsumen yang mungkin Anda temui

melibatkan integrasi data peta (dari perusahaan seperti Google atau Mapquest)

dengan informasi seperti nama toko, lokasi, nomor telepon, dan ulasan konsumen

dari situs web lain.

 Dengan menggabungkan informasi ini dalam satu lokasi atau aplikasi, pengguna

menikmati layanan yang kuat dan menarik secara visual. ProgrammableWeb

menyimpan direktori mashup di programmableweb.com/mashups/directory.

 Mashup perusahaan menggabungkan data dari sumber bisnis internal (misalnya,

catatan penjualan, informasi pelanggan, dll.) Dan / atau informasi dari sumber

eksternal untuk meningkatkan manfaat dan produktivitas. Sebagai contoh, sebuah

bank dapat menggunakan sebuah perusahaan mashup untuk menampilkan aplikasi

hipotek dari catatannya sendiri, lokasi properti di peta Google, dan informasi dari

catatan pajak properti pemerintah daerah.



APA YANG MEMBUAT APLIKASI MASHUP APP? 
 Untuk mulai dengan, banyak API paling populer yang digunakan dalam aplikasi

mashup berasal dari situs media sosial. Itu berarti data yang terlibat dalam mashup
kemungkinan adalah informasi sosial yang dihasilkan pengguna. Alasan lain mashup
dianggap media sosial adalah bahwa mereka mewakili kekuatan untuk memisahkan
konten dari bentuk - memungkinkan pengembang Web (dan terkadang pengguna)
lebih mengontrol bagaimana informasi ditampilkan dan digunakan di Web.

 Mashup juga mewakili perubahan dalam filsafat untuk pembuat konten. Secara
tradisional, bisnis yang membuat konten mengoperasikan sistem tertutup di mana ia
mempertahankan kontrol hampir sepenuhnya atas "produk." Di web sosial, pembuat
konten menikmati distribusi yang lebih besar dengan mengizinkan orang lain
mengakses informasi digital mereka melalui API. Misalnya, nama merek Google
muncul di ribuan situs web karena API sumber terbukanya. Jika Twitter tidak memiliki
API sumber terbuka, kesadaran dan penggunaan layanan akan jauh lebih sedikit
daripada saat ini karena pengguna harus pergi ke situs Twitter untuk
menggunakannya. Dengan menyerahkan kontrol, para pembuat konten ini menikmati
distribusi yang lebih luas dan penetrasi pasar.



TEKNOLOGI RSS 

 Teknologi lain yang memperluas kendali konten Web di luar penciptanya

adalah really simple syndication (RSS) (Gambar 7.14). Secara tradisional,

pengguna harus mengunjungi banyak situs untuk melihat konten di

setiap lokasi. Ini berpotensi memakan waktu dan sulit bagi pengguna

yang tertarik untuk mengikuti beberapa sumber. Teknologi RSS

memungkinkan pengguna untuk berlangganan berbagai sumber

(misalnya, blog, berita utama, video) dan memiliki konten yang

ditampilkan dalam satu aplikasi, yang disebut RSS reader atau RSS

aggregator. Bergantung pada fitur agregator, pengguna dapat

mempersonalisasikan bagaimana mereka menginginkan informasi dari

sumber berita mereka diatur dan ditampilkan.

Figure 7.14 Pengguna dapat berlangganan

konten online menggunakan teknologi RSS.



IT AT WORK 7. 6
BAGAIMANA BISNIS MENGGUNAKAN MASHUP DAN RSS

Bisnis menggunakan mashup dan teknologi RSS dalam berbagai cara.
Contohnya termasuk:

 Mengintegrasikan Google Maps dengan informasi tentang toko perusahaan
atau lokasi kantor, sehingga mereka muncul bersama-sama di laman web
pencari toko, sehingga memudahkan pelanggan untuk menemukan bisnis
tersebut.

 Gunakan Twitter API untuk menambahkan kotak streaming Twitter ke situs
web organisasi, menampilkan aliran tweet yang konsisten tentang
perusahaan, produk, atau merek.

 Buat program widget desktop yang mengimpor dan menampilkan informasi
yang berguna seperti skor olahraga, cuaca, atau harga saham di desktop
komputer pengguna atau situs web perusahaan. Widget bermerek
menampilkan nama sponsor sehingga setiap kali pengguna memeriksa
pembaruan, ia melihat nama merek.

 Menggunakan teknologi RSS sehingga pelanggan dan mitra dapat
berlangganan ke blog, buletin, ulasan produk, dan artikel Anda. Orang lebih
cenderung membaca konten yang mudah diakses.



 LAYANAN MONITORING 

 Sektor yang tumbuh cepat di bidang teknologi sosial melibatkan layanan pemantauan

sosial. Aplikasi pemantauan memungkinkan pengguna melacak percakapan yang terjadi di

situs media sosial. Dorongan awal untuk pertumbuhan alat-alat pemantauan adalah

kebutuhan organisasi bisnis untuk lebih memahami apa yang dikatakan orang tentang

merek, produk, dan eksekutif mereka (bagian "mendengarkan" dari model strategi

groundswell). Layanan pemantauan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pakar industri,

komentator dan pemimpin opini yang memposting secara teratur ke situs media sosial.

Setelah diidentifikasi, profesional hubungan masyarakat dapat membangun hubungan

dengan individu-individu ini dan mendorong mereka untuk menjadi pendukung merek yang

secara teratur menggambarkan merek atau perusahaan secara positif dalam tulisan online

dan posting media sosial mereka. Lihat IT at Work 7.7.

 Layanan Pemantauan Berlangganan

 Layanan Pemantauan Gratis

 Metrik menyebutkan sosial



QUESTIONS

1. Mengapa mashup dianggap sebagai bagian dari media sosial?

2. Jelaskan tipikal mashup konsumen.

3. Apa itu reader RSS?

4. Jelaskan cara-cara di mana bisnis dapat memanfaatkan

menggunakan alat pemantauan media sosial.



7.5 KNOWLEDGE SHARING DI TEMPAT KERJA

SOSIAL

 Menghadapinya: Bekerja dalam kelompok kadang-kadang bisa menjadi

rasa sakit yang nyata. Apakah Anda bekerja dengan sekelompok teman-

teman sesama siswa pada proyek kelas, atau tim karyawan yang ditugasi

mengembangkan rencana pemasaran, ada semua jenis faktor yang dapat

mengganggu kesuksesan.



TOOLS FOR MEETINGS AND DISCUSSIONS
 Dialog atau synchronous communication adalah bagian penting dari proses

kolaboratif. Ini dapat menimbulkan tantangan, namun, untuk tim yang tidak

dapat bertatap muka. Dalam beberapa tahun terakhir, layanan seperti Skype dan

ooVoo telah menjadi populer di pasar karena menawarkan kemungkinan

panggilan video berkualitas baik antara setidaknya dua orang.

 Kedua layanan sekarang memungkinkan untuk melakukan panggilan video di

antara kelompok-kelompok kecil, sehingga memudahkan untuk mengadakan

rapat. Google Hangouts adalah pendatang terbaru di bidang layanan ini,

memungkinkan hingga 10 orang untuk berpartisipasi dalam obrolan video di

jejaring sosial Google (lihat Gambar 7.15).

 synchronous communication: dialog atau percakapan yang terjadi secara waktu

nyata, tanpa penundaan panjang antara pertukaran yang terjadi, misalnya, dalam

percakapan email atau forum diskusi.



Figure 7.15 Pada tanggal 30 Januari 2012, Presiden Barack Obama berpartisipasi

dalam wawancara online yang diadakan melalui Google Hangout, membuatnya

menjadi wawancara virtual pertama sepenuhnya dari Gedung Putih.



ALAT-ALAT UNTUK PENELITIAN DAN PENGETAHUAN
 Langkah umum dalam banyak proyek kolaboratif melibatkan identifikasi

dan pembagian informasi yang relevan dengan topik proyek. Mesin

pencari seperti Google, Yahoo, Bing, dan lainnya adalah alat yang paling

sering digunakan di Web. Beberapa mesin pencari besar ini mulai

memasukkan fitur sosial ke dalam alat mereka. Google memudahkan

pengguna untuk berbagi tautan di SNS dengan menempatkan tombol

“1” di samping setiap tautan dalam hasil pencarian. Yahoo memasukkan

daftar topik yang sedang tren di halaman awalnya, menampilkan topik

yang kebanyakan orang sedang telusuri saat ini.



SOCIAL BOOKMARKING TOOLS
 Sebagian besar browser Web memungkinkan pengguna untuk

menyimpan tautan ke konten online dengan menyimpannya ke daftar

favorit atau bookmark. Pendekatan ini menjadi rumit karena lebih

banyak informasi yang disimpan karena daftar bertambah panjang dan

sulit untuk digunakan. Mengatur bookmark ke dalam folder membantu

sedikit, tetapi folder cenderung menyembunyikan informasi dan

pengguna dapat melupakan folder tempat mereka menyimpan informasi.

 Diigo and Delicious

 Dropbox

 Box.net

 Wikis



QUESTIONS

1. Bagaimana tim kerja menggunakan media sosial sebagai alternatif untuk

pertemuan tatap muka?

2. Mengapa layanan bookmark sosial lebih unggul daripada metode

tradisional menyimpan "favorit" atau "bookmark" di browser?

3. Apa sajakah cara Anda menggunakan media sosial untuk mengumpulkan

pengetahuan, informasi, dan saran dari para ahli di Web?

4. Keuntungan apa yang dilakukan situs seperti Dropbox dan box.net memiliki

lebih dari e-mail sebagai cara berbagi dan berkolaborasi dalam membuat

dokumen?


