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• Untuk menjadikan pemasaran kita efektif, kita 
harus menguasai benar sifat dari pemasaran di 
internet. 

• Sampai tahun 1993 banyak sekali media berbasis 
teks. 

• Munculnya multimedia mulai membangkitkn 
minat dan berbagai kegiatan pada internet. 

• Web berbasis multimedia menjadi sangat 
populer di internet sebagai alat pemasaran, 
periklanan dan penjualan untuk 
mengkomunikasikan langsung kegiatan 
pemasaran kepada pelanggan atau pelanggan 
potensial 

Pendahuluan 



Untuk menjalankan strategi marketing yang efektif 
di internet dan menjalankan kebijakan yang 
melindungi pelanggan, kita harus memahami 
kebiasaan dan tingkah laku pelanggan. 
 
Sifat dan tingkah laku pelanggan ditentukan oleh : 

Sifat Pengguna Internet 

• Aspek Kebiasaan Pemesanan dan Kegunaan 
• Aspek Demografi, Struktur Rumah Tangga 
• Aspek Kebutuhan, Emosi, nilai dan kepribadian 
• Aspek Keterkaitan dalam grup 
• Aspek proses informasi dan pengambilan 

keputusan 



KUNCI SUKSES  
CYBERMARKETING 

(LEEN Keller) 

Keberhasilan Pemasaran di Internet 

CREATION 

3 
CONVERSION 

DELIVERY 

Specialized Merchandizing  -  Specialized Data Publishing  
Specialized Periodical Publishing  

Specialized Consumer Service – Specialized Business Services 
 

YANG PELAKSANAANNYA BERINTIKAN PENDAYAGUNAAN 
TEKNOLOGI INFORMASI SECARA OPTIMAL 



KOMPONEN PENTING  
DALAM TEKNOLOGI INFORMASI 

Keberhasilan Pemasaran di Internet 

COMPUTER 

3 

COMMUNICATION 

CONTENT 

THREE C 



Apa yang membuat pengunjung untuk 
kembali ke website kita ? 

Keberhasilan Pemasaran di Internet 

• CURIOSITY, Web yang besar dan banyak sesi online yang dapat 
dilihat serta tidak membingungkan pengunjung 

• ITEM TURNOVER, di dalamnya terkandung creativity yang 
tidak membosankan 

• INDISPENSABLE TOOL, di dalamnya terkandung convinience 
sebagai sarana untuk mengaitkan basis data, koleksi data 
internet dan petunjuk web, alat pencari atau pengarah gambar 
dan file terkait 

• UNIQUE EVENT, sebagai sarana untuk menampilkan berbagai 
kontes, pemberian hadiah, perlombaan, penganugerahan, 
registrasi konferensi 

• CUSTOMIZABILITY, informasi, jasa dan produk yang 
ditawarkan sebaiknya dapat dengan mudah disesuaikan dengna 
kebutuhan para surfer 
 



BIDANG BERPENGARUH  
DALAM CYBERMARKETING   Craig Settles 

Keberhasilan Pemasaran di Internet 
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• Membuat Kesadaran dan Kesetiaan Merk 
• Edukasi Pasar 
• Hubungan Masyarakat 
• Demonstrasi dan Distribusi Produk 
• Promosi Respon Langsung 
• Penelitian dan Pengembangan 
• Jasa pelayanan dan Dukungan bagi Pelanggan 



Bagaimana membuat website  
agar mudah dikenal orang ? 

Lebih Mengenalkan Site Web 

? 
• Do a competitive analysis and remember content is 

king – berbedalah dgn pesaing 
• The name of game is the domain – guna nama yang 

mudah diingat 
• Have you considered professional Help? – perlukah 

membangun server sendiri? 
• Don’t waste your time, do a timeline – programkan 

pengembangan website 
• Encourage bookmarking and promise something new 

– berikan tampilan semenarik mungkin pada website 
untuk menarik minat pengunjung 
 



Bagaimana membuat website  
agar mudah dikenal orang ? 

Lebih Mengenalkan Site Web 

? 
• Respond, respond and respond –  
• We’ve got your what’s new lists right here – 

penjelasan di halaman depan singkat saja 
• Build on honor roll – publikasikan komentar atau 

testimoni orang lain sebagai bahan promosi 
• Bundle with like-minded sites – siapkan fasilitas 

gateway ke website anda dengan free link dan barter 
• Go on tahe circuit – memberikan petunjuk maupun 

usaha untuk publikasi 
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Tugas / Evaluasi 

Cari website bisnis yang menarik dari 
aspek:  
- nama domain,  
- tampilan,  
- kelengkapan informasi,  
- kemudahan memperoleh informasi 
Tugas diemail ke: 
mulyana.mubarak@gmail.com 
Paling lambat tanggal 29 Maret 2016 

jam 20.00 WIB 


