
Komunikasi pemasaran
menggunakan saluran
media digital

Pemasaran Digital Chapter 9
Pradana Kusuma



Digital Media Channel

Digital Media Channel merupakan teknik komunikasi online yang digunakan untuk
melibatkan pengguna web di situs pihak ketiga. Tujuannya untuk mendorong pengguna

untuk mengunjungi situs web perusahaan atau membeli melalui saluran tradisional seperti
melalui telepon atau di toko.
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3 Rangkuman Perbedaan antar Media Digital Channel
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Persentase rata-rata lalu lintas dari berbagai sumber yang merujuk ke situs web
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Persentase yang menganggap sumber informasi berbeda sebagai penting saat meneliti atau membeli produk atau layanan



Search Engine Marketing

Search Engine Marketing merupakan promosi brand melalui mesin pencari untuk
memenuhi tujuannya dengan memberikan konten yang relevan dalam daftar pencarian

untuk pencari dan mendorong mereka untuk mengklik ke situs tujuan.

Dua teknik utama SEM adalah pengoptimalan search engine (SEO) untuk meningkatkan hasil
dari daftar alami, dan paid-search marketing untuk memberikan hasil dari daftar sponsor di 

dalam search engine.

1. Search Engine Optimisation (SEO) melibatkan pencapaian posisi tertinggi atau peringkat praktis dalam daftar
alami atau organik dengan kombinasi spesifik kata kunci (atau frasa kunci) yang dimasukkan oleh pengguna mesin
pencari.

2. Paid search (pay-per-click) marketing (PPC) mirip dengan periklanan konvensional. Contohnya iklan teks
dengan link relevan ke halaman perusahaan ditampilkan ketika pengguna mesin pencari mengetikkan frase
tertentu.
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Halaman hasil mesin pencari di Google (www.google.co.uk) menggambarkan daftar alami dan berbayar



Search Engine Optimisation (SEO)

meningkatkan posisi dalam daftar alami bergantung pada pemahaman pemasar pada proses di mana mesin pencari
menyusun indeks dengan mengirimkan spider atau robot untuk merayapi situs yang terdaftar dengan mesin pencari

tersebut.

Spider adalah proses perangkat lunak, yang secara teknis dikenal sebagai robot, yang digunakan oleh mesin pencari
untuk mengindeks halaman web dari situs terdaftar secara teratur. Mereka mengikuti atau merayapi tautan antar laman

dan mencatat URL referensi laman untuk analisis di masa mendatang.

1. Crawling. Tujuan dari perayapan (crawling) adalah untuk mengidentifikasi halaman yang relevan untuk diindeks dan
menilai apakah halaman tersebut telah berubah. Perayapan dilakukan oleh robot (bot) yang juga dikenal sebagai spider.

2. Indexing. Indeks dibuat agar mesin pencari dapat dengan cepat menemukan halaman paling relevan yang berisi kueri yang
diketik oleh pencari.

3. Ranking or scoring. Proses pengindeksan telah menghasilkan pencarian dari semua halaman yang berisi kata-kata
tertentu dalam sebuah kueri, tetapi tidak diurutkan dalam kaitannya dengan relevansi.

4. Query request and results serving. Antarmuka mesin telusur yang sudah dikenal menerima kueri penelusur. Lokasi
pengguna dinilai melalui alamat IP mereka dan kueri kemudian diteruskan ke pusat data yang relevan untuk diproses.
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Tarif klik-tayang tergantung pada posisi dalam hasil pencarian biasa



Search Engine Optimisation (SEO)

Search Engine Rangking Factors
Pada level teratas, dua faktor terpenting
untuk posisi peringkat yang baik di semua
mesin pencari utama adalah:
1. Pencocokan antara salinan halaman

web dan frase kunci yang dicari
2. Link ke halaman (inbound atau

backlink)

10

Keuntungan dan kelemahan SEO
Keuntungan SEO adalah:
▸Significant traffic driver.
▸Highly targeted.
▸Potentially low-cost visitors.
▸Dynamics

Kelemahan SEO adalah:
▸Kurangnya prediktabilitas
▸Time for results to be implemented.
▸Complexity and dynamic nature.
▸Ongoing investment.
▸Poor for developing awareness in comparison with

other media channels.



Search Engine Optimisation (SEO)

Best practice in planning and managing SEO
Editor konten dan reviewers dalam perusahaan perlu dilatih untuk memahami faktor-faktor yang perlu dimasukkan
ke dalam copywriting mereka.
1. Search engine submission. mengacu pada tindakan memasukkan situs web ke dalam mesin pencari.
2. Index Inclusion. Memastikan bahwa sebanyak mungkin halaman yang relevan dari domain disertakan dalam

indeks search engine target.
3. Keyphrase analysis. Kombinasi kata yang diketik pengguna search engine yang membentuk kueri penelusuran.
4. On-page optimization. Praktik mengoptimalkan konten pada halaman website agar dapat masuk peringkat

teratas Google dan mudah dicari oleh pengguna.
5. External linking. Sebuah tautan yang dipasang pada sebuah halaman web yang menuju ke domain ataupun blog

lain selain blog anda.
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Paid Search Marketing

iklan dalam mesin pencari yang bertujuan untuk membawa pengunjung ke website berdasarkan 'intent' pengguna
(keyword yang dicari oleh pengguna).

1. Paid search content network. Paid listings (Indeks berbayar) juga tersedia melalui display network dari situs
penelusur, misalnya Google Adsense.

2. Trusted feeds. Metode otomatis untuk memasukkan konten ke dalam indeks mesin pencari atau database
agregator.

3. Controls position in paid search.
4. Google quality score. Taksiran kualitas iklan, kata kunci, dan halaman landing. Iklan dengan kualitas lebih tinggi

dapat menghasilkan biaya yang lebih rendah dan peringkat iklan yang lebih baik.
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Paid Search Marketing
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Keuntungan dan kelemahan Paid Search Marketing
Keuntungan Paid Search Marketing adalah:
▸Pengiklan tidak membayar untuk iklan yang akan ditampilkan.
▸ Iklan PPC sangat bertarget.
▸Akuntabilitas yang baik.
▸Predictable
▸Secara teknis lebih sederhana dari SEO
▸Pemasaran ulang
▸Cepat dan Berorientasi pada Merek

Kelemahan Paid Search Marketing adalah:
▸Kompetitif dan mahal.
▸ Inappropriate
▸Membutuhkan pengetahuan khusus
▸Memakan waktu
▸Tidak relevan.



Best practice in planning and managing paid search marketing
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Best practice in planning and managing paid search marketing
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Mengoptimalkan pay-per-click
Meskipun pemasaran pay-per-click pada awalnya tidak tampak serumit pengoptimalan search engine, pada
kenyataannya ada banyak masalah yang perlu dipertimbangkan.
1. Targeting → Strategi jaringan iklan pencarian, Strategi jaringan konten, Strategi struktur kampanye, Strategi

pencocokan kata kunci, Strategi penargetan istilah pencarian.
2. Manajemen anggaran dan penawaran → Strategi penganggaran, Strategi posisi listing, Strategi pembagian

waktu, Penggunaan kampanye, Strategi pengelolaan tawaran, Kemungkinan klik palsu.
3. Pengujian kreatif dan pengoptimalan kampanye→ Ad creative and copy strategy, Destination or landing page

strategy, Campaign review and optimisation strategy, Specialist and innovative paid search techniques .
4. Integrasi komunikasi → Strategi integrasi SEO, Strategi integrasi afiliasi, Strategi integrasi kampanye

pemasaran



Online Public Relations
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Online Public Relations merupakan manajemen kesadaran, pemahaman dan reputasi organisasi
atau merek, yang dicapai melalui pengaruh eksposur di media.

Perbedaan antara PR online dan PR tradisional
1. Audiens terhubung ke perusahaan→ lebih mudah mengakses koneksi dengan perusahaan
2. Anggota audiens terhubung satu sama lain→ dapat dilakukan interaksi antar pengguna media
3. Audiens memiliki akses ke informasi lain→ akses diskusi, analisis dan komunikasi lebih luas
4. Audiens menarik informasi→medianya lebih banyak

Manfaat PR online
1. Mencapai.
2. Biaya.
3. Kredibilitas.
4. Pengoptimalan mesin telusur.
5. Peningkatan dan perlindungan merek.

Kerugian PR online adalah high risk investment karena tidak terkontrol.



Area Utama dalam Online PR
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E-PR activities

o Surveys and polls

o Audience research:

o Social media inc

user-generated content

o Own blog

o Influencing media owners

E-PR activities

o Inbound link-building

o Content creation

o Blogs

o Feeds (RSS)

o Press releases

o Influencing media 

owners

E-PR activities

o Brand protection

o Monitoring 

and response:

o Social media

o Influencing media 

owners

E-PR activities

o Propagating

‘big idea’

o Web editorial

contacts

o Viral agents

o Seeding viral

o Press releases

o Influencing media 

owners



Affiliate Marketing
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Affiliate Marketing merupakan pengaturan berbasis komisi di mana situs perujuk (penerbit)
menerima komisi atas penjualan atau prospek oleh pedagang (pengecer atau situs transaksional
lainnya).
Komisi biasanya didasarkan pada persentase harga jual produk atau jumlah tetap untuk setiap
penjualan (BPA atau biaya per akuisisi), tetapi terkadang juga didasarkan pada basis per klik,
misalnya saat agregator merujuk kunjungan ke pedagang.

Keuntungan dari affiliate marketing :
1. Visibilitas SERPs (Search Engine Result Pages).
2. Jangkau audiens yang berbeda
3. Responsif terhadap perubahan pasar
4. Targetkan frasa umum di SERP
5. Tingkatkan jangkauan dalam SERP
6. Meningkatkan kesadaran
7. Risiko keanekaragaman
8. Bayar per kinerja

Kerugian dari affiliate marketing :
1. Keuntungan atau penjualan tambahan mungkin terbatas
2. Afiliasi dapat mengeksploitasi nama merek Anda
3. Dapat merusak reputasi merek
4. Biaya manajemen program
5. Waktu manajemen program
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Model pemasaran afiliasi (perhatikan bahwa perangkat lunak pelacakan
dan pembayaran biaya dapat dikelola melalui manajer jaringan afiliasi

independen)



Online Sponsorship
20

Co-branding
Pengaturan antara dua atau lebih perusahaan yang setuju untuk bersama-sama menampilkan
konten dan melakukan promosi bersama menggunakan logo merek, pemasaran email, atau iklan
spanduk. Tujuannya adalah agar merek diperkuat jika dipandang sebagai pelengkap. Co-branding
seringkali merupakan pengaturan timbal balik yang dapat terjadi tanpa pembayaran sebagai bagian
dari kesepakatan yang lebih luas antar mitra.

Contra-deals
Perjanjian timbal balik dalam bentuk pertukaran di mana pembayaran tidak dilakukan. Sebaliknya
layanan atau ruang iklan untuk mempromosikan perusahaan lain sebagai bagian dari co-branding
terjadi.
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Distribusi jangka waktu terhadap pembelian



Interactive display advertising
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Display Advertising
adalah penempatan iklan berbayar menggunakan unit iklan grafis atau multimedia dalam laman
web untuk mencapai sasaran dalam memberikan kesadaran merek, keakraban, kesukaan, dan niat
membeli.

Penerapan display advertising harus memperhatikan:
1. Pengukuran efektivitas tampilan
2. Format iklan interaktif
3. Opsi penargetan iklan interaktif
4. Materi iklan
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Ekosistem
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Proses penargetan iklan perilaku



Opt-in email marketing
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Opt-in : Seseorang setuju untuk menerima komunikasi email.

Email marketing
1. Outbound email marketing→ Email dikirim ke pelanggan dan prospek dari suatu organisasi.
2. Inbound email marketing→ Pengelolaan email dari pelanggan oleh suatu organisasi.

Email paling banyak digunakan sebagai konversi prospek dan alat retensi pelanggan menggunakan
daftar prospek dan pelanggan opt-in.

Keuntungan email marketing:
1. Biaya pemenuhannya relatif rendah
2. Media tanggapan langsung mendorong tindakan segera
3. Penyebaran kampanye lebih cepat
4. Kemudahan personalisasi
5. Opsi untuk pengujian
6. Integrasi

Kerugian email marketing:
1. Deliverability
2. Kemampuan merender
3. Kerusakan respons email
4. Preferensi komunikasi
5. Sumber daya intensif



Best practice in planning and managing email marketing
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▸ Email service providers. Penyedia layanan email (ESP) : Menyediakan layanan berbasis web yang
digunakan oleh pemasar untuk mengelola aktivitas email mereka termasuk menghosting formulir langganan
email, siaran, dan pelacakan.

▸ Measuring email marketing. Kuncinya : Delivery rate, Open rate, Click-through or click rate
▸ Email marketing success factors. Kreatifitas, relevan, Insentif (atau penawaran), Penargetan dan waktu,

Integrasi, Percakapan, Atribut (dari email), Halaman arahan (atau situs mikro).
▸ Practical issues in managing email marketing. Deliverability, yaitu merujuk pada memastikan pesan

email terkirim dan tidak diblokir oleh filter spam. Renderability yaitu kemampuan email untuk ditampilkan
dengan format yang benar di berbagai pembaca email di desktop dan perangkat seluler.

▸ List management.
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Kombinasi titik kontak yang meningkatkan penjualan
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Tindakan tanggapan email



Social media and viral marketing
29

Social Media Marketing memantau dan memfasilitasi interaksi dan partisipasi pelanggan di seluruh web untuk
mendorong keterlibatan positif dengan perusahaan dan mereknya. Interaksi dapat terjadi di situs perusahaan,
jejaring sosial, dan situs pihak ketiga lainnya.

Viral marketing atau pemasaran buzz adalah bentuk pemasaran kata-mulut elektronik. Merek dan promosi
didiskusikan dan kesadaran akan mereka ditransmisikan dalam dua bentuk utama, baik sebagai email untuk
menyampaikan atau diskusi di jejaring sosial.

Word-of-mouth (WOM) marketing
hal ini berkaitan dengan orang-orang untuk membicarakan produk dan layanan penjual, dan mempermudah
percakapan tersebut berlangsung. Ini adalah seni dan ilmu membangun komunikasi consumer-to-consumer dan
consumer-to-marketer yang aktif dan saling menguntungkan.



Social network-related viral marketing
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Hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan ruang merek, supaya konsumen berinteraksi pada media social:
1. Pahami motivasi konsumen untuk menggunakan jejaring social
2. Ekspresikan diri Anda sebagai merek
3. Ciptakan dan pertahankan percakapan yang baik
4. Berdayakan peserta
5. Identifikasi pendukung merek online
6. Aturan emas: berperilaku seperti jejaring social

Kelebihan dan kekurangan media sosial dan viral pemasaran :

Keuntungannya adalah agen viral yang efektif dapat menjangkau khalayak yang besar dengan cara yang hemat
biaya. Kerugiannya adalah bahwa ini merupakan teknik komunikasi pemasaran yang berisiko tinggi, karena
memerlukan investasi awal yang signifikan pada agen viral.



Offline promotion techniques
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Menggunakan media tradisional seperti TV, radio dan media cetak untuk mengarahkan pengunjung ke keberadaan
online.

Pembelanjaan langit menurut media dibandingkan dengan pangsa pasar 
penelusuran internet Inggris Raya, 05 Juni – 06 Maret
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Ringkasan kekuatan dan kelemahan alat komunikasi yang berbeda untuk
mempromosikan kehadiran online
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THANKS!
Pradana Kusuma
Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick - Digital Marketing


