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Introduction

Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan sangat penting untuk bisnis yang 
berkelanjutan, dan ini berlaku sama untuk elemen bisnis online. 

Customer Relationship Management (CRM) - Pendekatan yang dipandu pemasaran untuk
membangun dan mempertahankan bisnis jangka panjang dengan pelanggan.

Marketing Automation - Memungkinkan bisnis untuk mengotomatiskan tugas dalam proses 
pemasaran dan penjualan untuk membuat proses menyampaikan komunikasi yang lebih
relevan, biasanya disampaikan sebagai email yang dipersonalisasi dan pesan dalam situs web.

One-to-One Marketing - Dialog unik terjadi antara perusahaan dan pelanggan individu (atau
kelompok pelanggan dengan kebutuhan serupa).
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Electronic Customer Relationship Management (E-CRM)

Menggunakan teknologi komunikasi digital untuk memaksimalkan penjualan kepada pelanggan
yang sudah ada dan mendorong penggunaan layanan online secara terus-menerus melalui
teknik termasuk database, pesan web yang dipersonalisasi, layanan pelanggan, email, dan 
pemasaran media sosial.

E-CRM melibatkan pembuatan strategi dan rencana tentang bagaimana teknologi digital dan 
data digital dapat mendukung CRM.
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Electronic Customer Relationship Management (E-CRM)

Kegiatan pemasaran digital yang berada dalam ruang lingkup E-CRM meliputi:
▸ Menggunakan situs web dan kehadiran sosial secara online untuk pengembangan pelanggan.
▸ Mengelola informasi profil pelanggan dan kualitas daftar email
▸ Mengelola pilihan kontak pelanggan melalui seluler, email dan jejaring sosial untuk

mendukung penjualan
▸ Data mining untuk meningkatkan penargetan.
▸ Menyediakan fasilitas personalisasi atau penyesuaian massal online.
▸ Menyediakan fasilitas customer service online (seperti tanya jawab, callback dan chat 

support).
▸ Mengelola kualitas layanan online.
▸ Mengelola pengalaman pelanggan multisaluran.
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From E-CRM to Social CRM

Social CRM merupakan proses mengelola percakapan customer-to-customer untuk
melibatkan pelanggan yang sudah ada, prospek dan pemangku kepentingan lainnya pada 
sebuah brand sehingga akan meningkatkan manajemen hubungan pelanggan.

Sosial CRM dikembangkan untuk menentukan bagaimana media sosial dapat diterapkan untuk
mengembangkan hubungan pelanggan dan nilai pelanggan.

Customer-Centric Marketing merupakan pendekatan pemasaran digital didasarkan pada 
pemahaman mendalam tentang perilaku dan kebutuhan pelanggan dalam audiens target dan 
kemudian berupaya untuk menyampaikan komunikasi dan layanan yang lebih relevan untuk
memenuhi kebutuhan pelanggan.
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From E-CRM to Social CRM
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Tantangan Keterlibatan Pelanggan

Forrester (2007) mengembangkan kerangka kerja untuk mengukur keterlibatan online melalui siklus hidup
pelanggan dan situs merek itu sendiri.
Menurut Forrester, keterlibatan memiliki 4 bagian yang dapat diukur baik secara online maupun offline:
1. Involvement
2. Interaction
3. Intimacy
4. Influence

Note :
Customer-Centric Marketing merupakan pendekatan pemasaran digital didasarkan pada pemahaman mendalam tentang perilaku dan kebutuhan
pelanggan dalam audiens target dan kemudian berupaya untuk menyampaikan komunikasi dan layanan yang lebih relevan untuk memenuhi
kebutuhan pelanggan.

Customer Engagement interaksi berulang yang memperkuat investasi emosional, psikologis, atau fisik yang dimiliki pelanggan pada sebuah merek.

Media Fragmentation menjelaskan tren peningkatan pilihan dan konsumsi berbagai media dalam hal saluran yang berbeda seperti web dan seluler
dan juga di dalam saluran, misalnya lebih banyak saluran TV, stasiun radio, majalah, lebih banyak situs web. Fragmentasi media menyiratkan semakin
sulitnya menjangkau khalayak sasaran.
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Manfaat menggunakan e-CRM untuk mendukung keterlibatan
pelanggan

Menggunakan platform digital untuk pemasaran hubungan melibatkan pengintegrasian database pelanggan dengan situs web 
dan pesan untuk membuat hubungan tersebut ditargetkan dan dipersonalisasi. Dengan melakukan ini, pemasaran dapat
ditingkatkan melalui:
▸Menargetkan lebih hemat biaya
▸Kustomisasi massal pesan pemasaran
▸Meningkatkan kedalaman dan keluasan informasi serta meningkatkan sifat hubungan
▸Pemahaman pelanggan akan komunikasi mendalam dan relevan dapat disampaikan melalui pendekatan sense and respond
▸Biaya rendah
▸Menyampaikan program loyalitas
▸Peluang untuk gamifikasi
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Note :
Inbound Marketing
Pelanggan proaktif secara aktif mencari
solusi dan interaksi dengan merek tertarik
melalui konten, pencarian, dan pemasaran
media sosial.

Sense and respond Communications
Menyampaikan komunikasi yang relevan dan tepat
waktu kepada pelanggan sebagai bagian dari strategi 
kontak berdasarkan penilaian posisi mereka dalam siklus
hidup pelanggan dan memantau interaksi tertentu
dengan situs web, email, dan staf perusahaan.

Gamification
Proses penerapan pemikiran dan 
mekanisme permainan untuk melibatkan
audiens dengan memberi penghargaan
atas pencapaian dan berbagi.



Aplikasi pemasaran e-CRM

Sistem E-CRM mendukung aplikasi pemasaran berikut:
1. Sales force automation (SFA)
2. Customer service management
3. Managing the sales process
4. Customer communications management
5. Analysis
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Note :
Web Self-service
pelanggan melakukan permintaan
informasi dan transaksi melalui antarmuka
web daripada melalui kontak dengan staf
dukungan pelanggan.

Teknologi dan data CRM
Teknologi database adalah jantung dari penyampaian aplikasi CRM. Seringkali database dapat diakses melalui situs web intranet oleh 
karyawan atau ekstranet oleh pelanggan atau mitra yang menyediakan antarmuka ke seluruh sistem manajemen hubungan
pelanggan.
Tiga jenis utama data pelanggan yang disimpan sebagai tabel dalam database pelanggan untuk CRM biasanya:
1. Personal and profile data. Ini termasuk detail kontak dan karakteristik untuk membuat profil pelanggan, seperti usia dan 

jenis kelamin (B2C), dan ukuran bisnis, sektor industri dan peran individu dalam keputusan pembelian (B2B).
2. Transaction data. Catatan dari setiap transaksi pembelian termasuk produk tertentu yang dibeli, jumlah, kategori, lokasi, 

tanggal dan waktu serta saluran tempat pembelian.
3. Communications data. Catatan pelanggan mana yang telah menjadi target kampanye dan tanggapan mereka (komunikasi

keluar). Juga mencakup catatan pertanyaan masuk dan kunjungan dan laporan perwakilan penjualan (B2B).



Manajemen Siklus Hidup Pelanggan

Tahapan yang akan dilalui setiap pelanggan dalam hubungan jangka 
panjang melalui akuisisi, retensi, dan ekstensi.
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Note :
Customer selection
mengidentifikasi segmen pelanggan utama dan 
menargetkan mereka untuk membangun
hubungan.

Customer acquisition
Strategi dan teknik yang digunakan untuk
mendapatkan pelanggan baru.

Customer retention
Teknik menjaga hubungan dengan pelanggan yang 
sudah ada.

Customer extension
teknik untuk mendorong pelanggan meningkatkan
keterlibatan mereka dengan organisasi.



Manajemen Siklus Hidup Pelanggan

Ada berbagai teknik penyuluhan pelanggan yang sangat 
penting bagi pengecer online:
▸ Re-sell. Menjual produk serupa ke pelanggan yang 

sudah ada (konteks B2B seperti rekondisi atau
modifikasi ulang)

▸ Cross-sell. Menjual produk tambahan yang mungkin
terkait erat dengan pembelian awal, tetapi belum tentu
demikian.

▸ Up-sell. Bagian dari cross selling, tetapi dalam kasus ini
menjual produk yang lebih mahal.

▸ Reactivation. Pelanggan yang belum membeli selama
beberapa waktu, atau telah kedaluwarsa, dapat
didorong untuk membeli lagi.

▸ Referrals. Menghasilkan penjualan dari rekomendasi
dari pelanggan yang ada.
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Peppers dan Rogers (1997) merekomendasikan model baru
pemasaran pelanggan, yang mereka populerkan sebagai 5Is:
• Identifikasi. Pelajari karakteristik pelanggan sedetail mungkin

untuk dapat melakukan dialog.
• Individualisasi. Individualisasi menggunakan kustomisasi dan 

personalisasi massal untuk menentukan pendekatan perusahaan
kepada setiap pelanggan.

• Interaksi. Dialog lanjutan untuk memahami kebutuhan
pelanggan dan nilai strategis pelanggan.

• Integrasi. Integrasi hubungan dan pengetahuan pelanggan harus
meluas ke seluruh bagian perusahaan, memanfaatkan data yang 
terintegrasi dari sistem yang berbeda.

• Integritas. Karena semua hubungan dibangun di atas
kepercayaan, penting untuk tidak kehilangan kepercayaan
pelanggan



Permission marketing

Permission marketing yaitu pelanggan setuju (ikut serta) 
untuk terlibat dalam aktivitas pemasaran organisasi, 
biasanya sebagai hasil dari insentif.

Interupsi Pemasaran
Komunikasi pemasaran yang mengganggu aktivitas
pelanggan.
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Godin (1999) mengemukakan bahwa berhubungan dengan pelanggan
melibatkan:
1. menawarkan prospek insentif untuk menjadi sukarelawan;
2. menggunakan perhatian yang ditawarkan oleh prospek, mengajari

konsumen tentang produk atau layanan Anda;
3. memperkuat insentif
4. menawarkan insentif tambahan untuk mendapatkan lebih banyak

konsumen;
5. seiring waktu, menggunakan izin untuk mengubah perilaku

konsumen menuju keuntungan.



Permission marketing

Type Insentif :
1. Lead generation offer Ditawarkan sebagai imbalan bagi

pelanggan yang memberikan detail dan karakteristik
kontak mereka. Biasa digunakan dalam pemasaran B2B di 
mana informasi gratis seperti laporan atau seminar akan
ditawarkan.

2. Sales generation offer Dorong uji coba produk. Kupon
yang ditukarkan dengan pembelian adalah contoh klasik.
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Tahap 1. Menarik pelanggan baru dan yang sudah ada ke kehadiran
online

Tahap 2a. Anjurkan dan dorong pengunjung untuk bertindak

Tahap 2b: Menangkap informasi pelanggan untuk menjaga
hubungan

Tahap 3: Pertahankan dialog menggunakan komunikasi online

Tahap 4. Pertahankan dialog menggunakan komunikasi offline



Matriks titik kontak pelanggan untuk mengumpulkan dan 
memperbarui kontak email pelanggan dan informasi profil lainnya

Note:
Customer Profiling menggunakan situs web untuk mengetahui minat
dan karakteristik khusus pelanggan.

Contact Strategy Definisi urutan dan jenis komunikasi keluar yang 
diperlukan di berbagai titik dalam siklus hidup pelanggan.
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Chaffey (2004) memperluas prinsip Godin ke e-CRM dengan
‘’e-permission marketing principles' miliknya, yang tetap
relevan untuk meninjau penggunaan pemasaran email dan 
strategi komunikasi CRM sosial:

Prinsip 1 - Pertimbangkan keikutsertaan selektif dalam komunikasi
Prinsip 2 - Buat 'profil pelanggan umum'
Prinsip 3 - Tawarkan berbagai insentif keikutsertaan
Prinsip 4 - Jangan membuat penyisihan menjadi terlalu mudah
Prinsip 5 - Perhatikan, jangan bertanya (atau 'Sense and Respond')
Prinsip 6 - Buat strategi kontak keluar.



'Right touching' melalui pengembangan strategi kontak online
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The ‘emotionally unsubscribed’ email list 
members

Contextual marketing komunikasi yang relevan
disampaikan sesuai dengan konteks penerima yang 
dapat bergantung pada lokasi, waktu, atau tempat
mereka.

Strategi kontak harus menunjukkan hal-hal berikut:
• Frekuensi - mis. minimal sekali per kuartal dan 

maksimal sebulan sekali.
• Interval - mis. harus ada jeda setidaknya satu

minggu atau satu bulan antara komunikasi.
• Konten dan penawaran - kami mungkin ingin

membatasi atau mencapai sejumlah penarikan
hadiah atau penawaran berdasarkan informasi
tertentu.

• Tautan - antara komunikasi online dan 
komunikasi offline.

• Strategi kontrol - mekanisme untuk memastikan
pedoman ini ditaati, misalnya menggunakan satu
'titik fokus' untuk memeriksa semua komunikasi
sebelum pengiriman pembuatan.



Contoh Strategi Kontak
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Personalisasi dan kustomisasi massal
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Cara untuk mengelola personalisasi dan kustomisasi massal di situs 
web adalah menyesuaikan email konten informasi melalui pusat
preferensi pelanggan.
Dalam pengertian yang tepat, personalisasi mengacu pada penyesuaian
informasi yang diminta oleh pelanggan situs di tingkat individu. 
Kustomisasi massal melibatkan penyediaan konten yang disesuaikan
untuk kelompok atau individu

Personalisation : Personalisasi berbasis web melibatkan pengiriman
konten yang disesuaikan untuk individu, melalui halaman web, email 
atau teknologi push.

Mass Customisation : Pembuatan pesan atau produk pemasaran yang 
disesuaikan untuk pelanggan individu atau kelompok pelanggan yang 
biasanya menggunakan teknologi untuk mempertahankan skala
ekonomi dan kapasitas pemasaran atau produksi massal.

Customer Preference Centre : Halaman profil yang memungkinkan
pelanggan menyesuaikan jenis dan frekuensi komunikasi yang mereka
terima.

Sejauh mana jenis variabel segmentasi berbeda
menjadi respons yang dapat diprediksi



Personalisasi dan kustomisasi massal
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Pilihan untuk kustomisasi massal dan 
personalisasi menggunakan

Internet

Collaborative filtering : Profiling kepentingan
pelanggan ditambah dengan penyampaian informasi
dan penawaran spesifik, seringkali didasarkan pada 
minat pelanggan serupa.



Personalisasi dan kustomisasi massal
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Menggunakan media digital untuk 
meningkatkan loyalitas dan nilai pelanggan

Tujuan komersial utama dari pendekatan pemasaran
hubungan seperti e-CRM dan CRM sosial adalah untuk

meningkatkan keterlibatan dengan pelanggan yang mengarah
pada peningkatan loyalitas pelanggan dan penjualan langsung, 

dari pelanggan ini dan penjualan tidak langsung melalui
advokasi. Memahami berbagai tuas yang berkontribusi pada 
peningkatan keterlibatan dan loyalitas di antara kelompok

pelanggan yang berbeda harus menjadi titik awal dalam
mengembangkan retensi pelanggan dan strategi 

pertumbuhan.

Customer Royalty : Keinginan di pihak pelanggan untuk terus
berbisnis dengan pemasok tertentu dari waktu ke waktu.

Menentukan nilai pelanggan

Emotional Loyalty : Loyalitas terhadap suatu merek
ditunjukkan oleh persepsi, opini, dan rekomendasi yang 

disukai.

Behavioural Loyalty : Loyalitas terhadap suatu merek
ditunjukkan dengan penjualan berulang dan respons terhadap

kampanye pemasaran.



Menentukan Nilai Pelanggan
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Hubungan antara Kepuasan dan Loyalitas
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Kepuasan pelanggan mengacu pada seberapa senang pelanggan tentang kualitas produk dan layanan. Seiring dengan
meningkatnya kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan, maka begitu pula meningkatnya loyalitas perilaku dan 

emosional mereka, bersamaan dengan advokasi



Mengukur suara pelanggan di media digital
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Menggunakan media digital untuk meningkatkan loyalitas 
dan nilai pelanggan

Online voice of customer (VoC) berguna untuk meninjau sentimen pelanggan
secara online. Peringkat kepuasan yang telah kami ulas adalah salah satu contoh

pengukuran VoC.

Net Promoter Score (NPS) adalah ukuran utama dari advokasi VoC yang awalnya
dipopulerkan oleh Reichheld (2006). Tujuannya adalah untuk menyusun teknik

untuk memaksimalkan NPS ini.

Reichheld menjelaskan proses utama NPS sebagai berikut:
1. Secara sistematis mengkategorikan pelanggan menjadi promotor, pasif, atau

pencela.
2. Membuat proses loop tertutup sehingga karyawan yang tepat akan secara

langsung menyelidiki akar masalah yang mendorong pelanggan ke dalam
kategori ini.

3. Menjadikan penciptaan lebih banyak promotor dan lebih sedikit pencela sebagai
prioritas utama.

Note: 

Net Promoter Score (NPS) : Ukuran jumlah
advokat yang dimiliki perusahaan (atau situs web) 
yang akan merekomendasikannya dibandingkan
dengan jumlah pencela.

Online voice of customer (VoC) : Penilaian
kualitatif keefektifan kehadiran digital berdasarkan
umpan balik pelanggan langsung. Mereka
menjawab pertanyaan 'siapa dan mengapa' tentang
bagaimana pelanggan berinteraksi dengan merek
secara online.



Membedakan pelanggan berdasarkan nilai dan keterlibatan
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Peppers dan Rogers (2002) mengidentifikasi tiga
kelompok pelanggan dengan strategi komunikasi yang 
sesuai:
1. Most-valuable customers (MVCs)
2. Most-growable customers (MGCs)
3. Below-zero customers (BZCs)



Pemodelan nilai seumur hidup
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Lifetime value (LTV) : nilai seumur hidup adalah total keuntungan bersih yang 
akan diberikan oleh pelanggan atau sekelompok pelanggan kepada perusahaan

atas total hubungan mereka dengan perusahaan.
Contoh rencana segmentasi berbasis LTV



Analisi Recency–frequency–monetary value (RFM)
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RFM terkadang dikenal sebagai FRAC, yang merupakan singkatan dari: Frequency, 
Recency, Amount, Category.

• Recency : berkaitan dengan tindakan pelanggan, mis. pembelian, kunjungan
situs, akses akun, tanggapan email

• Frequency : berapa kali suatu tindakan diselesaikan dalam periode tindakan
pelanggan

• Monetary value : umumnya, pelanggan dengan nilai moneter yang lebih tinggi
cenderung memiliki loyalitas yang lebih tinggi dan potensi nilai masa depan
karena mereka telah membeli lebih banyak barang secara historis.

• Latency : lamanya waktu rata-rata yang dibutuhkan jenis pelanggan yang 
berbeda di antara aktivitas yang berbeda, mis. log-in, membayar tagihan, 
pembelian pertama dan kedua.

• Hurdle rate : proporsi pelanggan yang termasuk dalam tingkat aktivitas tertentu. 
Misalnya, persentase anggota daftar email yang mengklik email dalam periode
90 hari, atau jumlah pelanggan yang telah melakukan pembelian kedua.

Mengelompokkan pelanggan ke dalam kategori
RFM yang berbeda

Analisis RFM melibatkan dua teknik untuk
mengelompokkan pelanggan : 
1. Analisis RFM statistic
2. Arbitrary divisions of customer database



Analisi Recency–frequency–monetary value (RFM)
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Kebaruan:
1 - Lebih dari 12 bulan
2 - Dalam 12 bulan terakhir
3 - Dalam 6 bulan terakhir
4 - Dalam 3 bulan terakhir
5 - Dalam 1 bulan terakhir

Frekuensi:
1 - Lebih dari sekali setiap 6 bulan
2 - Setiap 6 bulan
3 - Setiap 3 bulan
4 - Setiap 2 bulan
5 - Bulanan



Analisi Recency–frequency–monetary value (RFM)
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Konsep BIG DATA
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'Big Data' mengacu pada aplikasi untuk mendapatkan
nilai dari peningkatan Volume, Kecepatan, dan Variasi

data yang terintegrasi dari berbagai sumber. Ini
meningkatkan wawasan untuk menyampaikan

komunikasi yang lebih relevan melalui teknik seperti
otomatisasi pemasaran dan CRM sosial.



Menerapkan komunitas virtual dan jejaring
sosial untuk CRM

Virtual community
Sebuah forum berbasis Internet untuk kelompok-kelompok

dengan minat khusus untuk berkomunikasi.

Predictive analytics
Menggunakan data mining dan pemodelan statistik untuk

memprediksi hasil di masa depan, misalnya dengan menilai
kecenderungan pelanggan untuk menanggapi tawaran tertentu.

1. Menciptakan komunitas melalui jejaring social, contoh
facebook, twitter, dll.

2. Menciptakan keberadaan anda sendiri, contoh memasarkan
ke konsumen menggunakan jejaring sosial independent, 
pengalaman pelanggan - elemen yang hilang diperlukan untuk
loyalitas pelanggan
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Rekomendasi produk dan pemodelan
kecenderungan

Propensity modelling pendekatan mengevaluasi karakteristik dan 
perilaku pelanggan dan kemudian membuat rekomendasi untuk

produk masa depan.

Rekomendasi produk menurut van Duyne et al. (2003):
1. Buat hubungan produk otomatis
2. Batasi dan minimalkan 'real estate' yang dikhususkan untuk 

produk terkait
3. Gunakan 'kata pemicu' yang sudah dikenal
4. Editorialisasi tentang produk terkait
5. Izinkan pembelian cepat produk terkait
6. Jual produk terkait selama pembayaran
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