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The characteristics of digital media

Dengan memahami karakteristik utama komunikasi interaktif yang dimungkinkan melalui media 
digital, kita dapat memanfaatkan media ini sambil menjaga kelemahannya. 

1. From push to pull
2. From monologue to dialogue to trialogue
3. From one-to-many to one-to-some and one-to-one
4. From one-to-many to many-to-many communications
5. From ‘lean-back’ to ‘lean-forward’
6. The medium changes the nature of standard marketing communications tools such 

as advertising
7. Increase in communications intermediaries
8. Integration
9. Timing of campaign communications have additional ‘always-on’ and real-time 

marketing components
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The characteristics of digital media

FROM PUSH TO PULL
Media tradisional seperti cetak, TV, dan radio adalah push media - jalan satu arah di mana 
informasi bersifat searah, dari perusahaan ke pelanggan, kecuali elemen tanggapan langsung
dibangun. Sebaliknya, banyak aktivitas pemasaran digital seperti konten, pencarian, dan media 
sosial pemasaran melibatkan pull media dan inbound marketing.

Di antara profesional pemasaran, pendekatan baru yang kuat untuk pemasaran ini sekarang
umumnya dikenal sebagai inbound marketing (Konsumen proaktif mencari solusi dan 
berinteraksi dengan merek)
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The characteristics of digital media

FROM MONOLOGUE TO DIALOGUE TO TRIALOGUE
Menciptakan dialog melalui interaktivitas adalah fitur penting berikutnya dari web dan media 
digital yang memberikan kesempatan untuk interaksi dua arah dengan pelanggan.

Walmsley (2007) percaya bahwa dampak utama media digital bukanlah menemukan cara baru
untuk menghubungkan merek dengan konsumen seperti yang diantisipasi semula, tetapi dalam
menghubungkan konsumen tersebut satu sama lain. Dalam trialog, merek perlu menafsirkan
ulang diri mereka sendiri sebagai fasilitator. Walmsley percaya trialog ini akan memengaruhi
setiap aspek pemasaran, mulai dari desain produk hingga rekomendasi produk
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The characteristics of digital media

FROM ONE-TO-MANY TO ONE-TO-SOME AND ONE-TO-ONE
Komunikasi push tradisional bersifat one-to-many, dari satu perusahaan ke banyak pelanggan, 
seringkali pesan yang sama ke segmen yang berbeda dan seringkali tidak tepat sasaran. Dengan
media digital 'one-to-some’ (menjangkau ceruk atau segmen mikro menjadi lebih praktis) e-
marketer dapat menyesuaikan dan menargetkan pesan mereka ke segmen yang berbeda
dengan menyediakan konten situs atau email yang berbeda untuk audiens yang berbeda melalui
kustomisasi massal dan personalisasi
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The characteristics of digital media

FROM ONE-TO-MANY TO MANY-TO-MANY COMMUNICATIONS
Media digital juga memungkinkan komunikasi many-to-many. Hoffman dan Novak (1996) 
mencatat bahwa media baru adalah media many-to-many. Di sini pelanggan dapat berinteraksi
dengan pelanggan lain melalui situs web, di komunitas independen, atau di situs web dan blog 
pribadi mereka.

FROM ‘LEAN-BACK’ TO ‘LEAN-FORWARD’
Media digital juga merupakan media yang intens - mereka adalah media interaktif dan ramping 
di mana pelanggan ingin memegang kendali dan ingin mengalami aliran dan daya tanggap
terhadap kebutuhan mereka. Kesan pertama dan perangkat untuk mendorong pengunjung
berinteraksi itu penting. Jika pengunjung situs Anda tidak segera menemukan apa yang mereka
cari, apakah karena desain yang buruk atau kecepatan lambat, mereka akan pindah, mungkin
tidak akan pernah kembali.
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The characteristics of digital media

THE MEDIUM CHANGES THE NATURE OF STANDARD MARKETING COMMUNICATIONS TOOLS SUCH 
AS ADVERTISING
Selain menawarkan peluang untuk pemasaran one-to-one, Internet dapat, dan secara luas masih, digunakan untuk iklan
one-to-many. Situs web atau situs media sosial dapat dianggap mirip fungsinya dengan iklan (karena dapat
menginformasikan, membujuk dan mengingatkan pelanggan tentang penawaran, meskipun tidak dibayar dengan cara
yang sama seperti iklan tradisional).
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Empat elemen model yang dapat membatasi keefektifan pemasaran Internet 
adalah:

• Encoding - Desain dan pengembangan konten yang bertujuan untuk
menyampaikan pesan perusahaan, sesuai target pasar.

• Noise - pengaruh eksternal yang mempengaruhi kualitas pesan. Misal: 
waktu pengunduhan yang lambat, kebingungan yang disebabkan oleh 
terlalu banyak informasi di layar.

• Decoding - proses menafsirkan pesan, dan bergantung pada 
kemampuan kognitif penerima.

• Feedback – dilakukan melalui formulir online dan melalui pemantauan
perilaku di tempat melalui web analitik.



The characteristics of digital media

INCREASE IN COMMUNICATIONS INTERMEDIARIES
Jika kita membandingkan iklan tradisional dan PR dengan pilihan yang tersedia di media digital berbayar, dimiliki dan 
diperoleh, ada peningkatan pilihan untuk menjangkau khalayak secara online melalui sejumlah besar pilihan untuk media 
dan influencer. Saluran radio tradisional, surat kabar, dan judul cetak telah bermigrasi secara online, tetapi sebagai
tambahan, ada sejumlah besar penerbit, blogger, dan individu yang hanya berbagi secara online melalui jejaring sosial.

INTEGRATION
Meskipun media digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan media tradisional, namun tidak berarti komunikasi kita harus
terkonsentrasi hanya pada media digital.

TIMING OF CAMPAIGN COMMUNICATIONS HAVE ADDITIONAL ‘ALWAYS-ON’ AND REAL-TIME 
MARKETING COMPONENTS
Perubahan lain dalam waktu kampanye pemasaran dan komunikasi adalah dari perencanaan kampanye ke depan menjadi pendekatan yang 
lebih gesit dan dinamis yang sekarang dikenal sebagai real-time marketing (dan PR). 
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LANGKAH DALAM MERENCANAKAN 

KAMPANYE TERINTEGRASI ATAU RENCANA 

AKUISISI PELANGGAN ANTAR MEDIA



Step 1.
Goal setting and tracking for interactive marketing communications

Pemasar digital mengembangkan tujuan komunikasi untuk rentang waktu yang berbeda:
1. Annual marketing communications objectives : contoh : mencari prospek atau pelanggan

baru dengan menetapkan anggaran tahunan.
2. Campaign-specific communications objectives : contoh : kampanye melalui periklanan

online dan viral marketing untuk mendapatkan pengunjung baru, merubahnya menjadi
pelanggan, kemudian mencapai pembelian berulang. Kampanye ini harus dapat diukur
hasilnya.

Analisis dalam mengukur ROI (return on investment): 
▸ Terminology for measuring digital campaigns
▸ Examples of digital campaign measures
▸ Campaign response mechanisms
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Step 1.
Goal setting and tracking for interactive marketing communications

TERMINOLOGY FOR MEASURING DIGITAL CAMPAIGNS
Ada serangkaian istilah membingungkan yang digunakan untuk menetapkan tujuan dan 
melacak keefektifan kampanye digital.
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Langkah-langkah utama dalam model untuk perencanaan
dan laporan kampanye online.
1. Pengukuran volume, sesi pengunjung dan 

pengunjung unik
2. Pengukuran kualitas, bounce rate dan conversion 

rate untuk bertindak
3. Pengukuran biaya media, misal biaya per klik dan 

biaya per seribu klik
4. Ukuran biaya akuisisi, misal biaya per tindakan atau

akuisisi
5. Pengembalian investasi (ROI) atau ukuran nilai
6. Ukuran branding
7. Pengukuran ROI berbasis nilai umur
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Step 1.
Goal setting and tracking for interactive marketing communications

EXAMPLES OF DIGITAL CAMPAIGN MEASURES
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Rencana komunikasi pemasaran interaktif harus mencakup lima jenis tujuan utama:
1. Audience or traffic building goals : target penggunaan promosi situs online dan promosi situs offline untuk

mengarahkan pengunjung atau lalu lintas berkualitas ke situs web.
2. Conversion or interaction goals : menggunakan komunikasi di tempat untuk menyampaikan pesan yang efektif

kepada pengunjung yang membantu mempengaruhi persepsi atau mencapai hasil pemasaran yang diperlukan.
3. Third-party site reach and branding goals : melibatkan calon pelanggan melalui situs pihak ketiga, seperti situs 

berita atau majalah online, portal, dan jejaring sosial.
4. Multichannel marketing goals : integrasikan semua metode komunikasi untuk membantu mencapai tujuan 

pemasaran.
5. Longer-term brand engagement goals : memasarkan melalui saluran apa pun untuk mempertahankan interaksi

jangka panjang yang mengarah ke penjualan tambahan. Dapat diukur dari umur, loyalitas, dan interaksi pelanggan.
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Step 1.
Goal setting and tracking for interactive marketing communications

CAMPAIGN RESPONSE MECHANISMS

18



Step 2.
Campaign insight

Penelitian tentang target audiens dan bagaimana mereka memilih produk dan layanan dalam
pasar adalah inti dari pendekatan perencanaan kampanye.

Fill (2007) menggambarkan tahap perencanaan komunikasi ini sebagai analisis konteks.
Aspek-aspek konteks yang harus diteliti:
▸ Konteks pelanggan contoh: dimensi karakteristik segmen; tingkat kesadaran, persepsi dan 

sikap terhadap merek atau organisasi; tingkat keterlibatan; jenis risiko yang dirasakan dan 
pengaruh berbagai anggota unit pengambilan keputusan.

▸ Konteks bisnis contoh: strategi dan rencana perusahaan dan pemasaran; analisis merek / 
organisasi dan analisis pesaing.

▸ Konteks internal contoh: kendala keuangan; identitas organisasi; budaya, nilai dan 
kepercayaan; keahlian pemasaran; ketersediaan dan kesesuaian agensi.

▸ Konteks eksternal contoh:  pemangku kepentingan utama; komunikasi dan kebutuhan; 
hambatan dan peluang sosial, politik, ekonomi, hukum dan teknologi.
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Step 2.
Campaign insight

CUSTOMER INSIGHT FOR DIGITAL MARKETING CAMPAIGNS
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Wertime and Fenwick (2008) menyarankan teknik untuk pengembangan persona yang mereka sebut ” participant 
print” yang meliputi :
1. General profile : informasi demografis dan psikografis dasar dari pelanggan.
2. Digital profile : meliputi Digital usage habits, Content consumption preferences, Content creation profile.
3. Individual profiles : informasi tentang prospek dan pelanggan, misal informasi profil dari database pelanggan, 

analisis dan riset kualitatif tentang apa yang pelanggan butuhkan dan inginkan.



Step 3.
Segmentation and targeting

Strategi penargetan kampanye menentukan target audiens atau jenis orang yang perlu di 
jangkau dengan komunikasi kampanye.

Masalah penargetan utama yang harus ditentukan dalam kampanye online :
1. kualitas wawasan tentang pelanggan atau prospek yang tersedia
2. berbagai variabel atau parameter yang digunakan untuk target audiens
3. mengidentifikasi atribut atau variabel penargetan yang akan mempengaruhi tanggapan
4. pendekatan penargetan khusus tersedia pada alat komunikasi, misal email marketing, SMM
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Step 3.
Segmentation and targeting
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Variabel target audiens : 



Step 3.
Segmentation and targeting
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Empat jenis media yang ditampilkan pada matriks adalah:
1. Wasteful media (lowest volume, highest cost)→

Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya melalui
realokasi anggaran dan / atau peningkatan efisiensi.

2. Slow and steady media (lowest volume, lowest cost) 
→ Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya dan 
meninjau potensi teknik untuk perbaikan.

3. High-cost volume driver media (highest volume, 
highest cost) → Bertujuan untuk mengurangi biaya
dan melakukan peningkatan efisiensi.

4. Star performers (highest volume, lowest cost) →
Tujuannya adalah untuk menambahkan lebih banyak
fokus ke skala volume lebih lanjut.



Step 4.
Offer, message development and creative

Banyak kampanye digital 
memiliki tanggapan

langsung sebagai tujuan
utamanya. 

Dalam penyampaian pesan
terdapat standar khusus
yang di sebut AIDA, yang 

merupakan singkatan dari
Awareness, Interest, Desire, 

Action.
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Step 4.
Offer, message development and creative

Jenkinson (2003) mengemukakan bahwa setiap
komunikasi pemasaran harus mengandung
campuran lima elemen yang terkait dengan

pengalaman pelanggan, dengan signifikansi atau
intensitas yang berbeda-beda di setiap elemen.

FOCUS ON CONTENT MARKETING
Menggunakan Matriks Pemasaran Konten untuk 
mengaudit dan meningkatkan efektivitas konten
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Step 5.
Budgeting and selecting the digital media mix
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Pendekatan tradisional seperti yang disarankan oleh Kotler et al. (2001) dapat digunakan untuk mengatur anggaran 
komunikasi secara keseluruhan. Sebagai contoh:
1. Affordable method → anggaran komunikasi ditetapkan setelah mengurangi biaya tetap dan variabel
2. Percentage-of-sales methods → anggaran komunikasi ditetapkan sebagai persentase dari perkiraan pendapatan

penjualan.
3. Competitive parity methods → pengeluaran didasarkan pada perkiraan pengeluaran pesaing.
4. Objective and task method → pendekatan logis di mana anggaran berdasarkan tujuan rencana komunikasi.

Rencana kampanye pemasaran digital memerlukan tiga keputusan investasi penting yang harus dibuat dalam promosi
online atau bauran komunikasi online. Yaitu:
1. Perbandingan tingkat investasi di media digital dengan media tradisional.
2. Menggabungkan investasi dalam saluran media digital atau alat komunikasi elektronik.
3. Tingkat investasi dalam aset digital.



Step 5.
Budgeting and selecting the digital media mix
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1. Perbandingan tingkat investasi di media digital dengan media tradisional
Coulter dan Starkis (2005) mengidentifikasi faktor-faktor ini untuk pemilihan media : 
1. Quality → Attention, Stimulation, Content, Credibility, Clutter
2. Time → Short lead time, Long exposure time
3. Flexibility → Appeal, Personalisation, Interactivity
4. Coverage → Selectivity, Pass-along audience , Frequency/repeat exposure, Average media reach (Reach)
5. Cost → Development cost, Delivery cost

Pemodelan ekonometrika atau ekonometrik adalah pendekatan untuk memahami kontribusi berbagai media dalam
mempengaruhi konsumen yang bertujuan untuk mempengaruhi penjualan dan keuntungan.



Step 5.
Budgeting and selecting the digital media mix
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2. Menggabungkan investasi dalam saluran media digital 
atau alat komunikasi elektronik
Saat memilih campuran media digital untuk kampanye atau investasi
jangka panjang, pemasar akan menentukan bauran yang paling tepat
berdasarkan pengetahuan mereka yang dibangun melalui pengalaman
kampanye sebelumnya

Attributing influence on sales 
to digital media channel

Jarang terjadi bahwa
pelanggan akan langsung ke
situs dan membeli, atau
mereka akan melakukan satu
penelusuran dan kemudian
membeli. Sebaliknya, mereka
biasanya akan melakukan
banyak pencarian dan akan
diarahkan ke situs pembelian
akhir oleh berbagai jenis situs.



Step 5.
Budgeting and selecting the digital media mix
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Step 5.
Budgeting and selecting the digital media mix
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3. Tingkat investasi dalam aset digital

Aset digital
Materi grafis dan interaktif yang 
mendukung kampanye ditampilkan di 
situs pihak ketiga dan di situs mikro. 
Termasuk iklan bergambar, template 
email, video, audio dan media interaktif 
lainnya seperti animasi.



Step 6.
Integration into overall media schedule or plan
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Secara umum dengan media komunikasi lainnya, media digital paling efektif digunakan sebagai bagian dari pendekatan
komunikasi pemasaran yang terintegrasi. 

Kotler et al. (2001) menggambarkan komunikasi pemasaran terintegrasi sebagai konsep di mana perusahaan dengan
hati-hati mengintegrasikan dan mengoordinasikan banyak saluran komunikasinya untuk menyampaikan pesan yang 
jelas dan konsisten tentang organisasi dan produknya.

Karakteristik komunikasi pemasaran terintegrasi telah diringkas oleh Pickton dan Broderick (2001) sebagai 4C, yaitu :
1. Coherence - komunikasi berbeda yang saling terhubung
2. Consistency - pesan mendukung dan tidak kontradiktif
3. Continuity - komunikasi terhubung dan konsisten sepanjang waktu
4. Complementary – sinergis, atau saling melengkapi



Step 6.
Integration into overall media schedule or plan
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MERENCANAKAN KOMUNIKASI PEMASARAN YANG TERINTEGRASI

Media-neutral planning (MNP)
Media-neutral planning (MNP) telah digunakan untuk menggambarkan pendekatan perencanaan kampanye pemasaran
terintegrasi termasuk elemen online. Tapp (2005) mengemukakan bahwa ada tiga aspek berbeda dalam perencanaan
media-netral:
1. Channel planning
2. Communications-mix planning
3. Media planning



Step 6.
Integration into overall media schedule or plan
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KEGIATAN UTAMA DALAM PEMILIHAN DAN PERENCANAAN MEDIA
Dalam perencanaan, pemilihan dan implementasi media haruslah memiliki tujuan kampanye yang jelas:
• Direct campaign, tujuannya adalah volume tanggapan, kualitas dan biaya.
• Brand awareness campaign, tujuannya adalah mencapai pencitraan merek.

Cross-media optimization studies
Cross-media optimization studies (XMOS) merupakan studi untuk menentukan pembelanjaan optimal di berbagai media 
untuk menghasilkan hasil terbaik.



34



35

THANKS!
Pradana Kusuma
Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick - Digital Marketing


