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Abstrak- Social media can be one way to market their products and interact with consumers. has a website
alone is not enough, the use of social media that target market segment will obvious. companies can use social
media to form the imaging of prosuknya. other than that by using social media, will create two-way
communication so that companies can find out the desire of consumers and customers can provide input to the
company. social media marketing in determining the proper selection of social media marketing will facilitate
the deployment of.
Kata Kunci: Social Media,Social Media Marketing

1. PENDAHULUAN
Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan
rakyat indonesia, dalam bidang apapun termasuk
ketenaga kerjaan. Perkembangan jaringan internet,
perangkat pendukung yang semakin mudah
ditemukan dan sumber daya manusia menjadi
faktor penentu pertumbuhan internet di Indonesia.
Banyak hal yang ditawarkan dalam dunia Internet,
diantaranya adalah Social Media.
Social Media adalah sebuah media online
dimana para penggunanya bisadengan mudah
berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi yang
meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia
maya. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan
bentuk media sosial yang paling umum digunakan
oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan
dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial
sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis
internet yang membangun di atas dasar ideologi
dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan
penciptaan dan pertukaran user-generated content.
Melalui social media inilah semua orang dapat
dengan mudah berbagi informasi. Bagi dunia bisnis
kemudahan informasi ini memudahkan juga dalam
hal promosi produk mereka. Salah satunya adalah
pemanfaatan pemasaran digital (digital marketing).

kemampuannya dalam berinteraksi antar negara.
Biaya yang murah pun menjadi pendukung
perkembangannya. Dengan semakin berkembang,
internet pun bukan hanya sekedar menyebarkan
informasi, namun juga digunakan menjadi ajang
berjualan atau dikenal dengan E-Commerce.
Dimulai tahun 1984 ketika masa
pertukaran data elektronik terbentuk. Setiap
perusahaan dapat dengan mudah dalam hal
perdagangan bauk itu eksport maupun import. Dan
dilanjutkan tahun 1995 dengan adanya amazon dan
ebay. Dua raksasa perdagangan elektronik yang
masih ada sampai sekarang, memberikan ilham
kepada banyak perusahaan untuk ikut berperan
dalam perdagangan elektronik.
Namun untuk meningkatkan penjualan
memiliki website saja tidak cukup, masih ada
persoalan bagaimana orang bisa mengetahui
website anda, bagaimana website anda tepat sasaran
atau tidak. Karena di dunia maya, anda harus
bersaing dengan website-website lain dari berbagai
penjuru dunia.

Promosi produk yang tidak mengenal batas,
membutuhkan banyak tenaga kerja tidak hanya
didunia nyata, tetapi dapat berinteraksi dengan
dunia maya.

2. PEMBAHASAN
2.1 E-Commerce
Sejak kedatangannya tahun 1970 internet
telah membuat takjub banyak orang, apalagi
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Gambar 2.1.1
Proses Bisnis Deangan E-Commerce
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2.2 Marketing konsep
Marketing adalah sekumpulan kegiatan
manusia yang diarahkan pada pemuasan kebutuhan
dan keinginan melalui proses pertukaran
(Christopher Lovelock)

Gambar 2.1.2
Sistem Marketing Modern
Dahulu konsep marketing hanya searah,
artinya dari pihak pemasar hanya melakukan
komunikasi kepada customer atau calon customer,
tanpa adanya umpan balik. Seiring dengan
perkembangan teknologi, strategi pemasaran pun
berubah. Media internet mengubah gaya hidup dan
pergaulan dalam akses informasi. Informasi yang
didapat pun sudah bukan hanya dari media cetak
saja, tapi melalui media social seperti facebook,
twitter, blog bahkan surat kabar dan majalah online
(kompas.com, detik.com dll). Kemudian munculah
cara baru dalam penyebaran pemasaran melalui emarketing. E-marketing atau pemasaran elektronik
membuat perusahaan dapat dengan mudah
menyebarkan informasi produknya melalui
pembuatan website sehingga dapat diakses oleh
penjuru dunia, namun memiliki website saja tidak
cukup. Karena bagaimana pasar bisa mengetahui
keberadaan website kita, sementara jumlah website
diseluruh dunia sudah lebih dari 180 juta website.
Tabel 2.1.1
Jumlah Website dunia per Januari 2009

2.2.1 Digital Marketing
Digital
Marketing
adalah
praktek
marketing yang menggunakan saluran distribusi
digital untuk mencapai konsumer dengan cara yang
relevan, personal dan cost-effective. Pemasaran
yang besifat digital seperti memiliki web,
penyebaran info melalui SMS, BBM, dan Tablet.
Konsep digital marketing yang sekarang dibedakan
menjadi 2 jenis, yaitu dikenal sebagai pull dan
push.
Pull
Pull digita marketing melibatkan user/konsumer
untuk mencari dan melihat/mengambil konten
secara langsung (pull – tarik) melalui situs/mesin
pencari. Jadi user/konsumer bersifat aktif mencari
konten/informasi
yang
mereka
butuhkan.
Contohnya dalah website/microsite, blog dan
streaming media (Youtube).
Push
Pada push digital marketing, kontent di kirmkan ke
user/konsumen. Contohnya adalah email blast, sms
blast, rss. Dengan konsep ini tentunya, calon
customer atau customer hanya menunggu adanya
penawaran dari pemasar dan tidak terlibat aktif
dalam mencari informasi mengenai produk tersebut.

2.2.2 Social Media Marketing
Keberadaan social media dimanfaatkan
pemasar untuk mempromosikan produk mereka,
apalagi jumlah pengguna social media semakin
bertambah seiring dengan pertambahan pengguna
internet. Di Indonesia saja jumlah pengguna FB
naik hingga 205% dari tahun 2008 ke 2009. Melihat
perkembangan social media yang terus meningkat,
maka penggunaan social media menjadi salah satu
cara untuk mempromosikan perusahaan maupun
produk dari perusahaan tersebut.
Bahkan dibeberapa perusahaan ada posisi
khusus untuk menjadi seorang digital marketing
yang bertugas memasarkan produkinya melalui
media social, sudah pasti orang yang bertugas pun
harus memiliki jaringan yang banyak di dunia
maya.
Dengan biaya yang murah, pemasaran
melalui social media, sangat praktis. Karena hanya
dengan bergabung dengan aplikasi social media,
anda sudah dapat terhubung dengan orang-orang
disegala penjuru dunia. Walaupun segmen pasar
yang anda tuju tidak tepat sasaran, namun informasi
yang anda sampaikan pasti dapat diterima oleh
orang-orang yang masuk kedalam jaringan anda.
Twitter, sejak dibentuk pada tahun 2006
oleh Jack Dorsey, Twitter telah mendapatkan
popularitas di seluruh dunia dan saat ini memiliki
lebih dari 100 juta pengguna. Salah satu social
media yang digemari ini dapat anda gunakan
sebagai sarana pemasaran. konsep twitter yang
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seperti sms tapi dapat dikethui oleh public ini yang
membuat pemasaran digital menjadi mudah.
Dengan melakukan promo di social media,
seandainya kita hanya memiliki 100 followers, dan
setiap follower menanggapi promo yang dibuat,
maka bisa dipastikan berapa banyak yang akan
melihat promo kita ?
Selain itu social media juga dapat
digunakan sebagai pencitraan perusahaan. Seorang
digital marketing bertugas untuk mendapatkan
banyak teman atau follower sehingga topic
pemasaran pun dapat diterima oleh orang banyak.
Keberadaan website saja tidak cukup
untuk menunjukkan eksistensi perusahaan didunia
maya, melalui social media, anda dapat
mempromosikan web tersebut. Berinteraksi secara
langsung dengan customer dan mencari tahu
keinginan dari customer dapat dengan mudah anda
ketahui. Dan keberadaan social media pun dapat
menjdai tolak ukur perusahaan dalam menilai
pelayanan terhadap konsumen. Namun perlu diingat
dengan tidak adanya batasan pada social media,
bisa menjadi bomerang untuk pemasaran itu
sendiri, apabila ada hal yang kurang baik untk
customer.

Gambar 2.1.3
Grafik perusahaan pengguna social media
Dengan kata lain, web sosial adalah sarana
tepat bagi Anda untuk menjalankan marketing
sesuai dengan jaman dan trend yang sedang
berlangsung saat ini.
3. KESIMPULAN
Semakin berkembangnya dunia teknologi
berdampak pada perkembangan dunia usaha.
Khususnya dalam bidang pemasran. Konsep
pemasaran direct marketing sudah tidak dapat lagi
diterapkan di era internet ini. Dunia yang semakin
terbuka dan akses yang cepat, membuat perusahaan
pun bergerak cepat untuk mempromosikan
produknya.
Mempunyai website saja tidak cukup.
Keberadaan social media dapat menjawab hal
tersebut. Perusahaan dapat dengan mudah
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mensosialisasikan produknya melalui social media.
dengan memiliki tim khusus pada bagian digital
marketing, perusahaan dapat menyebarkan brand
imagenya melalui media social seperti facebook
dan twitter.
Keuntungan social media bagi perusahaan:
1. Biaya murah dapat menjangkau konsumen
secara langsung
Dengan menggunakan akses internet 24
jam perusahaan dapat berhubungan
kapanpun dengan calon konsumen dan
konsumen
2. Adanya interaksi dua arah antara
perusahaan dan konsumen
Informasi yang diberikan melalui social
media dapat langsung ditanggapi oleh
konsumen. Dan memudahkan perusahaan
untuk mengetahui kinerja pelayanannya
3. Dapat mengukur keunggulan produk
perusahaan
Apabila ada kekurangan pada produk atau
pelayanan, konsumen dapat dengan mudah
memberitahukan memalui social media,
karena social media bersifat terbuka hal ini
akan membuat perusahaan selalu dalam
kualitas yang terbaiknya.
Keuntungan social media bagi masyarakat :
1. Terciptanya lapangan kerja baru
Dibutuhkan tim khusus untuk membentuk
digital marketing. Orang yang dapat
memiliki banyak koneksi didunia maya.
Dan menguasai social media seperti FB
dan Twitter.
2. Informasi online
Konsumen
dapat
dengan
mudah
mengetahui promo-promo yang diberikan
oleh perusahaan.
3. Terhubungnya
konsumen
dengan
konsumen lain
Konsumen di negara berkembang dapat
mengakses dan menikmati produk,
layanan, dan informasi yang mungkin sulit
mereka temukan di daerahnya.
Kekurangan social media
1. Tidak adanya batasan public dan privacy
Karena bersifat media social, apa yang
anda promosikan dapat dilihat oleh
siapapun termasuk kompetitor. Apabila
ada kritik dari konsumen dapat dengan
mudah diketahui oleh siapapun
2. Perlunya keahlian komputer
Tanpa menguasai keahlian computer,
konsumen tidak dapat berpartisipasi dalam
social media. Pengetahuan dasar komputer
diperlukan, antara lain pengetahuan
mengenai internet dan web.
3. Biaya tambahan untuk sumber daya
manusia
Dalam membentuk digital marketing,
perusahaan harus merekrut karyawan
untuk selalu aktif didunia maya. Hal ini
menyebabkan penambahan biaya. Untuk
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itu perusahaan membuat anggaran
tersendiri untuk promosi di social media
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