
 
 Kasus 7.1 Opening Case : Generasi yang Terhubung Mempengaruhi Strategi 

Perbankan  
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  

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  
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  

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 

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  

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?  
 


