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Tujuan Pembelajaran
• Identifikasi bagaimana lingkungan makro memengaruhi strategi, 

perencanaan, implementasi, dan kinerja pemasaran digital

• Mempertimbangkan batasan hukum, moral dan etika dari pemasaran

digital

• Identifikasi aspek dari masing-masing kekuatan lingkungan makro yang 

relevan dengan pemasaran digital.
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“

”

Bab sebelumnya kita telah belajar pengaruh pelanggan dalam

membentuk pasar online, pada bab ini kita akan seberapa besar

pengaruh ekonomi makro dalam mempengaruhi pemasaran

digital



Key Macro-Environment Factors

▸ Political forces
▸ Economic forces 
▸ Social forces 
▸ Technological forces 
▸ Legal forces 
▸ Environmental forces
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Laju perubahan lingkungan

Ketangkasan strategis penting untuk dipahami oleh pemasar digital dan mereka
harus memastikan:
▸ Pengumpulan, penyebaran dan evaluasi berbagai sumber informasi dari

lingkungan mikro dan makro;
▸ Proses untuk menghasilkan dan meninjau relevansi strategi baru berdasarkan

pada penciptaan nilai baru bagi pelanggan;
▸ Penelitian tentang nilai pelanggan potensial terhadap nilai bisnis yang dihasilkan;
▸ Implementasi prototipe baru untuk memberikan nilai pelanggan;
▸ Pengukuran dan peninjauan hasil dari prototipe untuk direvisi lebih lanjut guna

meningkatkan proposisi atau mengakhiri uji coba.

5



Kekuatan Teknologi

Pengenalan Teknologi Internet
▸ Internet telah ada sejak tahun 1960-an sebagai bagian militer, namun seiring

perkembangan jaman internet naik daun karena munculnya world wide web. 
Konten web saat ini banyak disimpan di web server dan di akses oleh user melalui
web browser.

▸ 'Nama-domain' mengacu pada nama server web dan biasanya dipilih sama dengan nama perusahaan, dan ekstensi akan
menunjukkan jenisnya. 'Ekstensi' juga biasa dikenal sebagai generic top level domain (gTLD).

▸ GTLD yang umum adalah:
▸ ●● .com mewakili perusahaan internasional atau Amerika (mis. Www.travelocity.com);
▸ ●● .org adalah organisasi nirlaba (mis. Www.greenpeace.org);
▸ ●● .mobi diperkenalkan pada tahun 2006 untuk situs yang dikonfigurasi untuk ponsel;
▸ ●● .net adalah penyedia jaringan (misalnya www.amakai.net).

▸ Ada juga country code top level domain (ccTLD) yang dikelola oleh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), 
misalnya:

▸ ●● .co.uk mewakili perusahaan yang berbasis di Inggris (mis. Www.thomascook.co.uk);
▸ ●● .au, .ca, .de, .es, .fi, .fr, .it, .nl, dll. Mewakili negara lain (sintaks co.uk adalah anomali!);
▸ ●● .ac.uk adalah universitas yang berbasis di Inggris atau institusi pendidikan tinggi lainnya (misalnya www.cranfield .ac.uk);
▸ ●● .org.uk adalah untuk organisasi yang berfokus pada satu negara (misalnya www.mencap.org.uk).
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Kekuatan Teknologi

▸ URL Strategy
▸ Saat ini marketer sering kali mendiskusikan opsi yang berbeda untuk mendeskripsikan alamat untuk konten mereka dalam

campaign-nya. Misalnya, Bagaimana jenis konten atau produk yang berbeda disusun dalam hierarki folder? Metode yang digunakan
untuk mengenalkan bisnis ini disebut sebagai strategi URL.

▸ Komponen Infrastruktur Internet
▸ Web page standards
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Kekuatan Teknologi

▸ Informasi teks - HTML (Hypertext Markup Language)
HTML adalah standar internasional yang ditetapkan oleh W3C dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa halaman web apa pun yang ditulis sesuai
dengan definisi dalam standar akan tampak sama di browser web mana pun. Sedangkan, Cascading Style Sheets (CSS) sekarang digunakan oleh 
sebagian besar situs web untuk mengaktifkan style dan interaksi standar di sebuah website.

▸ Informasi teks dan data - XML (eXtensible Markup Language)
Singkatnya, XML dapat membantu memahami struktur dasar suatu dokumen atau halaman website.

▸ Graphical images (GIF, JPEG and PNG files)

▸ Audio and video standards
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Kekuatan Teknologi
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Kekuatan Teknologi

▸ Digital Security
▹ Validation of input and output data
▹ Direct data access (and theft)
▹ Data poisoning
▹ Malicious file execution
▹ Authentication and session management
▹ System architecture and configuration
▹ Phishing
▹ Denial of service
▹ System information leakage
▹ Error handling
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▸ Pendekatan untuk mengembangkan 
sistem aman

▹ Digital certificates – Enkripsi Simetrik dan 
Asimetrik

▹ Digital signatures
▹ The public-key infrastructure (PKI) and 

certificate authorities
▹ Secure Sockets Layer protocol (SSL)
▹ Secure Electronic Transaction (SET)



Kekuatan Teknologi

Konvergensi teknologi menjadi pertimbangan penting bagi pemasar digital karena konsumen semakin banyak
menggunakan berbagai platform untuk mengakses layanan digital.

▸ SMS messaging and applications - Database building, Location-based services, Sampling, Sales 
promotions, Rewarding with offers for brand engagement, Short codes, Offering paid-for WAP services and 
content.

▸ Mobile apps – Merupakan perkembangan seluler terdepan karena memanfaatkan teknologi smartphone.

Social location-based marketing through mobile - perpaduan sosial dan mobile marketing

▸ Teknologi yang digunakan – Quick Response Code, Wireless fidelity, Bluetooth wireless applications, 
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Kekuatan Teknologi

Menilai nilai pemasaran dari inovasi teknologi salah satu tantangan bagi pemasar digital adalah bagaimana
berhasil menilai inovasi teknologi baru mana yang dapat diterapkan untuk memberikan keunggulan kompetitif.
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Figure 3.8 Different stages of a Gartner hype cycle
Source: Gartner Group
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Figure 3.9 Alternative responses to changes in technology



Kekuatan Ekonomi

Kekuatan ekonomi memengaruhi penawaran dan permintaan dan karenanya penting bagi pasar digital untuk
mengidentifikasi pengaruh ekonomi mana yang perlu mereka pantau..

▸ Pertumbuhan pasar dan lapangan kerja
▸ Pertumbuhan pasar internasional dan negara berkembang
▸ Gangguan ekonomi

15



Kekuatan Politik

Lingkungan politik dibentuk oleh interaksi lembaga pemerintah, opini publik, dan kelompok penekan konsumen
dan organisasi yang didukung industri. Interaksi antara organisasi-organisasi ini membantu menciptakan
lingkungan perdagangan dengan peraturan yang ditetapkan.

▸ Kontrol politik dan demokrasi
▸ Tata kelola internet
▸ Perpajakan
▸ Yurisdiksi pajak
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Kekuatan Hukum

Hukum berkembang untuk memberikan kerangka kendali dan peraturan yang bertujuan untuk memungkinkan
individu dan bisnis menjalankan bisnis mereka dengan cara yang legal dan etis.

▸ Kegiatan hukum dapat dianggap tidak etis
▸ Perlindungan Data dan Hukum Privasi
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Kekuatan Hukum

1. Perlindungan Data dan Hukum Privasi
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Kekuatan Hukum

Pedoman tentang delapan prinsip perlindungan data yang perlu dipertimbangkan pemasar dibuat oleh 
Komisaris Informasi (1998), yang menjadi dasar tinjauan ini. Prinsip-prinsip ini menyatakan bahwa data pribadi
harus:
▸ Fairly and lawfully processed - Diproses secara adil dan sah
▸ Processed for limited purposes - Diproses untuk tujuan terbatas
▸ Adequate, relevant and not excessive - Memadai, relevan dan tidak berlebihan
▸ Accurate – Akurat
▸ Not kept longer than necessary - Tidak disimpan lebih lama dari yang diperlukan
▸ Processed in accordance with the data subject’s rights - Diproses sesuai dengan hak subjek data
▸ Secure – Aman
▸ Not transferred to countries without adequate protection - Tidak ditransfer ke negara tanpa perlindungan

yang memadai
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Kekuatan Hukum

2. Undang-undang kecacatan dan diskriminasi
3. Perlindungan merek dan merek dagang
4. Hak kekayaan intelektual
5. Hukum Kontrak
6. Hukum periklanan online
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Kekuatan Sosial

Kekuatan sosial terkait erat dengan budaya dan memiliki implikasi signifikan untuk pemasaran digital. Secara
garis besar, faktor kunci yang membentuk kekuatan ini adalah: komunitas sosial berdasarkan profil demografis, 
eksklusi sosial, dan faktor budaya.
▸ Pengasingan sosial
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Kekuatan Budaya

Bahasa dan budaya lokal suatu negara atau wilayah dapat secara dramatis mempengaruhi kebutuhan pengguna
layanan web.
▸ Masalah lingkungan dan hijau terkait dengan penggunaan Internet

Keadaan masa depan planet kita adalah kepedulian sosial yang dipegang luas yang terkait erat dengan masalah
ekonomi. Meskipun teknologi secara umum dipandang merusak ada beberapa argumen bahwa e-commerce 
dan komunikasi digital dapat memiliki manfaat lingkungan. Manfaat ini juga sering kali bermanfaat bagi
perusahaan karena mereka dapat menghemat biaya sambil memposisikan diri mereka sebagai peduli
lingkungan.
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THANKS!
Pradana Kusuma
Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick - Digital Marketing


