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1. Tujuan Pembelajaran
• Pendahuluan - bagaimana teknologi digital mengubah pemasaran?

• Definisi - Apa itu Pemasaran Digital dan Pemasaran Multichannel?

• Pengantar strategi pemasaran digital

• Pengantar komunikasi pemasaran digital
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Revolusi Industri
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“

”

Pemasaran Digital 
pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi
digital melalui internet, media sosial, telepon seluler, atau media 
digital lainnya.

Biasanya mencakup berbagai strategi pemasaran seperti
Pemasaran Media Sosial, Pengoptimalan Mesin Telusur (SEO), 
dan Pemasaran Email.



“

”

Dalam dunia digital marketing
Online marketing lebih dikenal sebagai inbound marketing. Sedangkan offline marketing 
lebih dikenal sebagai outbond marketing.

▸Inbound Marketing Termasuk: Search engine marketing (SEO, Iklan Berbayar, Bisnis Lokal, 
dan sebagainya), Social media marketing, Content Marketing dan e-Mail marketing.
▸Outbound Marketing Termasuk: Iklan di televisi, radio, koran, majalah, telesales, eksibisi, 

dan sebagainya.



Pendahuluan - Bagaimana Teknologi Digital 
Mengubah Pemasaran?

▸ Internet, web, dan media digital telah
mengubah pemasaran dan bisnis sejak situs 
web pertama (http://info.cern.ch) diluncurkan
pada tahun 1991.

▸ Dengan lebih dari 3 miliar orang di seluruh
dunia secara teratur menggunakan web untuk
menemukan produk, hiburan, dan teman, 
perilaku konsumen dan cara perusahaan
memasarkan kepada konsumen dan bisnis
telah berubah secara dramatis.
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Definisi - Apa itu Pemasaran Digital dan Pemasaran
Multichannel?

• Untuk mengembangkan strategi digital yang baik saat ini
melibatkan pemahaman tentang lingkungan pembelian yang 
lebih kompleks dan lebih kompetitif daripada sebelumnya, 
dengan perjalanan pelanggan yang melibatkan berbagai
bentuk kehadiran online.

• Untuk membantu mengembangkan strategi untuk
menjangkau dan memengaruhi calon pelanggan online, adalah
hal biasa untuk merujuk pada tiga jenis utama saluran media 
yang perlu dipertimbangkan pemasar saat ini (Gambar 1.2):

• Hasil yang disampaikan oleh teknologi yang seharusnya
menentukan investasi dalam pemasaran Internet, bukan adopsi
teknologi.

• Teknologi digital ini mencakup desktop, seluler, tablet, dan 
platform digital lainnya yang akan diperkenalkan nanti di bab ini.
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Mencapai tujuan pemasaran melalui penerapan
teknologi dan media digital.

• Dalam praktiknya, pemasaran digital mencakup pengelolaan berbagai bentuk: seperti situs web perusahaan dan halaman perusahaan
media sosial dalam hubungannya dengan komunikasi online (termasuk pemasaran mesin pencari, pemasaran media sosial, iklan
online, pemasaran email, dan pengaturan kemitraan dengan situs web lain)

• Teknik-teknik ini digunakan untuk mendukung tujuan memperoleh pelanggan baru dan memberikan layanan kepada pelanggan lama 
yang membantu mengembangkan hubungan pelanggan melalui E-CRM.

• Namun, agar pemasaran digital berhasil, masih diperlukan integrasi teknik ini dengan media tradisional seperti cetak, TV, dan surat
langsung sebagai bagian dari komunikasi pemasaran multisaluran.

• Peran platform digital dalam mendukung pemasaran multisaluran terintegrasi adalah tema berulang lainnya dalam teks ini dan di Bab 2 
kami mengeksplorasi perannya dalam mendukung perjalanan pelanggan yang berbeda melalui saluran komunikasi dan distribusi
alternatif.

• Saluran online juga dapat dikelola untuk mendukung seluruh proses pembelian dari pra-penjualan hingga penjualan hingga pasca-
penjualan dan pengembangan lebih lanjut dari hubungan pelanggan.
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Lanskap Teknologi Pemasaran Terbaru

Tujuan

• Untuk mengilustrasikan berbagai sistem yang tersedia untuk
mendukung pemasar dan untuk menjelaskan kategori utama
layanan yang tersedia.

Aktivitas

• Untuk masing-masing dari enam kategori layanan yang 
dirangkum dalam Gambar 1.3, tulis deskripsi orang awam
tentang bagaimana mereka dapat mendukung aktivitas
pemasaran digital dengan meninjau proposisi seperti yang 
dijelaskan di situs web layanan paling populer dalam kategori
tersebut (yang paling populer dicantumkan terlebih dahulu) .

• Buat catatan untuk memahami berbagai jenis layanan yang 
ditentukan di setiap kategori.

• Pilih satu atau dua sistem vendor dan kunjungi situs web 
mereka untuk melihat bagaimana mereka menjelaskan
proposisi dan menjelaskannya kepada orang lain dalam grup
Anda. Cara lainnya, identifikasi layanan paling populer di 
setiap kategori.
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Pengantar strategi pemasaran digital

Penentuan posisi

Persepsi pelanggan tentang produk dan 
penawaran merek relatif terhadap pesaing.

Strategi pemasaran sasaran

Evaluasi dan pemilihan segmen pelanggan yang 
sesuai dan pengembangan penawaran yang 
sesuai.

Proposisi nilai online (OVP)

Pernyataan tentang manfaat layanan online yang 
memperkuat proposisi inti dan membedakan dari
penawaran offline organisasi dan pesaing.
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Applications of digital marketing
12



Manfaat pemasaran digital
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▸Mengidentifikasi

▸Mengantisipasi

▸Memuaskan

Ini menunjukkan bagaimana Internet berpotensi
digunakan untuk mencapai empat arah strategis:

▸Penetrasi pasar.

▸Perkembangan pasar.

▸Pengembangan produk

▸Diversifikasi.



Model Bisnis dan Bisnis Konsumen
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Apa Perbedaan antara E-Commerce dan E-Bisnis?
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Tantangan dalam mengembangkan dan mengelola
strategi pemasaran digital

• Tanggung jawab yang tidak jelas untuk berbagai aktivitas pemasaran Internet (ditunjukkan pada Gambar P.1 di Kata Pengantar).

• Tidak ada tujuan khusus yang ditetapkan untuk pemasaran Internet.

• Anggaran tidak mencukupi dialokasikan untuk pemasaran Internet karena permintaan pelanggan untuk online

• layanan diremehkan dan pesaing berpotensi mendapatkan pangsa pasar melalui aktivitas online yang unggul.

• Anggaran terbuang percuma karena berbagai bagian organisasi bereksperimen dengan menggunakan alat atau pemasok yang 
berbeda tanpa mencapai skala ekonomis.

• Proposisi nilai online baru untuk pelanggan tidak dikembangkan karena Internet diperlakukan sebagai 'hanya saluran lain ke
pasar' tanpa meninjau peluang untuk menawarkan layanan online yang lebih baik dan berbeda.

• Hasil dari pemasaran digital tidak diukur atau ditinjau secara memadai, sehingga tindakan tidak dapat diambil untuk
meningkatkan efektivitas.

• Pendekatan eksperimental daripada yang direncanakan diambil untuk menggunakan komunikasi elektronik dengan integrasi
yang buruk antara komunikasi pemasaran online dan offline
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Research by Smart Insights (2014) investigated the challenges of managing digital 
marketing. It was found that many businesses do face challenges in these areas:
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Digital Transformation
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Penerapan 7S Model
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Penerapan 7S Model
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Menggunakan Saluran Media Digital untuk
Mendukung Tujuan Bisnis
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▸RACE (Gambar 1.10 dan Gambar Pendahuluan P.1) 
adalah kerangka kerja praktis yang dikembangkan oleh 
Smart Insights (2010) untuk membantu pemasar
mengelola dan meningkatkan nilai komersial yang 
diperoleh organisasi mereka dari pemasaran digital.

▸RACE adalah evolusi dari kerangka kerja REAN (Reach –
Engage – Activate – Nurture) yang awalnya
dikembangkan oleh Xavier Blanc dan dipopulerkan oleh 
Steve Jackson dalam bukunya Cult of Analytics (Jackson, 
2009)

▸ Ini dimaksudkan untuk membantu menciptakan
pendekatan yang disederhanakan untuk meninjau
kinerja pemasaran online dan mengambil tindakan untuk
meningkatkan efektivitasnya



Jenis Utama Saluran Media Digital
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Di Bab 8 dan 9, kami meninjau alat-alat ini
secara mendetail, tetapi inilah inti dari setiap
saluran media digital:
1. Mesin pencari Marketing
2. PR Online.
3. Kemitraan online
4. Menampilkan iklan
5. Ikut serta dalam pemasaran email
6. Pemasaran media sosial.



WEB 2.0
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Jenis utama layanan yang dikembangkan sebagai bagian dari
Web 2.0: gratis untuk digunakan, layanan yang di-host-web 
dengan dukungan iklan atau aplikasi interaktif untuk format 
media yang berbeda seperti Flickr untuk gambar; YouTube 
untuk video; Bing atau Google Maps; layanan blog seperti
Wordpress.com; dan peringkat konten dan layanan melalui
sistem peringkat



Manfaat Media Digital
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1. Interactivity
2. Intelligence
3. Individualisation
4. Integration
5. Industry restructuring
6. Independence of location



Manfaat Media Digital
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Konsep Komunikasi Utama untuk Pemasaran Digital
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1. Customer engagement
2. Permission marketing.
3. Content marketing
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THANKS!
Pradana Kusuma
Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick - Digital Marketing


