
1 

 

 

MARKETING PLAN 

 

 

 

1. DEFINISI PEMASARAN 
Pemasaran adalah sebuah aktivitas atau kegiatan untuk menawarkan, mengkomunikasikan sebuah penawaran yang menarik 
dan bernilai kepada konsumen, pelanggan atau klien. 
 
 

2. LATAR BELAKANG PEMASARAN 
Konsep pemasaran dilatarbelakangi oleh pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi 
sebuah keinginan manusia. Jika kita analogikan latar belakang tersebut, maka kita bisa mengambil contoh seperti kebutuhan 
manusia untuk makan. Makan adalah sebuah kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya dengan memanfaatkan 
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nasi atau bahan pokok lainnya. Namun seiring berkembangnya waktu, kebutuhan tersebut berubah menjadi sebuah 
keinginan untuk memilih makanan sesuai selera dan keinginan seperti ingin makan mie, steak, snack dan lain sebagainya. 
Inilah yang melatarbelakangi munculnya sebuah konsep pemasaran modern dengan mencoba untuk memenuhi keinginan 
manusia tersebut. Bahkan dewasa ini, sebuah keinginan manusia dapat diciptakan lewat sebuah komunikasi intensif dengan 
meningkatkan kesadaran konsumen akan kebutuhannya terhadap suatu produk tertentu. 
 

3. SEJARAH PEMASARAN 
Pada praktiknya, Pemasaran sebenarnya sudah ada sejak zaman peradaban Yunani dan Romawi yang telah mempraktikkan 
sebuah sistem perdagangan dengan berkomunikasi secara aktif kepada konsumennya. Namun konsep pemasaran modern 
yang dikenal dewasa ini muncul dan mulai berkembang diawali pada masa Revolusi Industri yang terjadi pada abad 18 dan 
19. Revolusi Industri ditandai oleh penemuan mesin uap yang ditemukan oleh James Watt, dimana mesin uap menjadi 
sebuah teknologi pilihan untuk menggantikan segala jenis pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia dengan sebuah 
mesin mekanikal bertenaga uap.  
 
Revolusi Industri mendorong perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat saat itu. Perubahan sosial yang paling jelas 
terlihat adalah berubahnya pola ekonomi masyarakat yang mulanya berorientasi Agraris menjadi berorientasi Industrialis. 
Fenomena tersebut terus berkembang seiring dengan berkembangnya sebuah industri yang memanfaatkan mesin bertenaga 
uap untuk memproduksi barang – barang konsumsi  secara massal. Pembaruan mode transportasi seperti kereta uap, hingga 
mesin – mesin idustri yang lain semakin mempengaruhi pola konsumtif masyarakat saat itu. Disinilah konsep pemasaran 
lahir karena tumbuhnya sebuah kebutuhan manusia menjadi sebuah keinginan untuk memenuhi kebutuhannya yang lebih 
bersifat konsumtif. 
 

4. BAURAN PEMASARAN 
Dalam setiap kegiatan pemasaran tanpa kita sadari sebenarnya menjalani proses panjang penciptaan hingga menjadi suatu 
produk yang sampai ditangan konsumen. Semua itu diawali dari sebuah rancangan, yang melahirkan produk hingga menjalin 
sebuah komunikasi dari produsen sampai pada akhirnya konsumen mengetahui dan mengkonsumsinya. Dari proses itulah 
lahir sebuah konsep bauran pemasaran atau disebut juga marketing mix yang didalamnya terdapat 4 variable utama disebut 
4p meliputi : 

 Product  (Kualitas, Desain, Fitur, Merek, Layanan) 

  Price  (Penetapan Harga, Diskon, dsb)  

 Place  (Pengiriman, Cakupan Distribusi, Persediaan, Penyimpanan,dll) 

 Promotion (Promosi Penjualan, Direct Selling, dsb)  
Konsep Marketing Mix ini dipopulerkan oleh Jerome McCarthy (1968). Kemudian di modifikasi dan diperbarui Booms & 
Bitner (1981) yang mengemukakan model bauran pemasaran jasa yang disebut Service Marketing Mix dengan model 7p nya 
lewat penambahan variable : 

 Participants 

 Physical Evidence 

 Process 
 

5. MANAJEMEN PEMASARAN 
Manajemen Pemasaran adalah proses pengelolaan kegiatan pemasaran dari penetapan tujuan pemasaran, perencanaan, 
pelaksanaan kegiatan pemasaran hingga mengukur kinerja pencapaiannya. Kotler & Keller (2006) memodifikasi bauran 
pemasaran dengan konsep Holistic Marketing yakni sebuah konsep pemasaran menyeluruh bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran dari suatu kebutuhan konsumen agar didapat pendekatan yang lebih menyatu dan mereka menyebutnya sebagai 
evolusi manajemen pemasaran. Karena model 4p yang dikemukakan oleh Kotler & Keller (2006) merupakan penyampaian 
nilai dari suatu produk dan mengkomunikasikannya kepada konsumen lewat proses menyeluruh baik dari segi internal 
maupun eksternal. Adapun model 4p yang dikemukakan Kotler & Keller adalah : 

 

 People  (SDM yang dimiliki, Kemampuan dan Kompetensi SDM) 

 Process  (Proses Kegiatan Pemasaran, Controlling & Monitoring) 

 Programs  (Mencakup Product, Price, Place dan Promotion) 

 Performance (Kinerja Pemasaran, Evaluasi dan Perbaikan) 
 

6. SISTEM PEMASARAN 
Sistem Pemasaran adalah suatu sistem yang digunakan agar mempermudah kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan 
pemasaran yang ditetapkan. Pentingnya sistem pemasaran dalam kegiatan pemasaran karena dengan menentukan sebuah 
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sistem pemasaran, maka kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan bisa menjadi lebih baik, efektif dan 
efisien. Dalam kategorinya, sistem pemasaran di golongkan menjadi 3 (tiga) kategori sistem pemasaran. Adapun ketiga 
kategori yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
 

 SISTEM PEMASARAN VERTIKAL 
Sistem pemasaran ini dilakukan dengan menerapkan suatu jalur distribusi dari Produsen, Grosir, hingga Pengecer. 
Sistem ini lazim kita temui dalam kegiatan pemasaran suatu perusahaan Distributor produk Consumer Goods yang 
garis pemasarannya dilakukan secara vertikal dari atas kebawah, dari produsen hingga ke tangan konsumen. 
Kesemua elemen yang disebutkan akan bertindak dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan pemasaran yang 
diinginkan. Dalam kategori sistem pemasaran vertikal ini juga terbagi kedalam tiga jenis, yakni Pemasaran Korporat, 
Pemasaran Administrasi dan Pemasaran Kontraktual. Jika melihat dari konteks tujuan sistem pemasaran ini, bisa 
dikatakan bahwa penerapan sistem pemasaran seperti ini mengedepankan nilai profitabilitas bagi perusahaan. Laba 
penjualan diharapkan meningkat secara siginifikan dengan membuat jaringan pemasaran lewat elemen – elemen 
vertikal dari atas kebawah. Namun sistem pemasaran ini dapat berpotensi menimbulkan pergeseran posisi produk 
didalam pasar, karena banyaknya elemen yang mesti dijangkau oleh produk. Terutama dari sisi elemen pengecer, 
para pengecer tidak segan meninggalkan suatu produk dan beralih menawarkan produk serupa dari kompetitior 
lain dengan alasan harga yang lebih terjangkau atau masalah sepele lainnya. Diperlukan komponen penting lainnya 
dengan effort yang lebih guna mempertahankan posisi produk minimal dari tingkatan grosir atau pengecer. 
Komponen penting lainnya yang dimaksud adalah tenaga penjualan, layanan yang luas, juga proses distribusi yang 
efektif. Seringkali kita menjumpai, konsumen hanya diperlakukan selayaknya target penjualan produk tanpa 
berpikir menariknya dalam sebuah keterlibatan jangka panjang.  
 
Dari sisi efisiensi biaya pemasaran yang dikeluarkan memang akan terukur secara efektif, sehingga laba penjualan 
akan dapat diraup secara maksimal. Namun dengan resiko yang ada, mungkin sebaiknya anda dapat berpikir untuk 
menemukan solusi dari permasalahan yang berpotensi muncul dikemudian hari. Minimal dari sisi People dan 
Process harus dibangun secara kuat, agar fokus dan konsisten menciptakan jaringan – jaringan baru dengan tujuan 
produk yang dijual dapat terus bertahan posisinya didalam pasar yang dituju. Bentuk penerapan sistem pemasaran 
ini dapat dilakukan dengan membangun jaringan distribusi seperti Reseller, Dropship, dan lain sebagainya untuk 
memperluas jaringan pemasaran sehingga kuantitas penjualan akan naik seiring luasan jaringan yang terjangkau. 
Dengan begitu laba penjualan atas produk akan lebih maksimal atau bisa dikatakan ini adalah sebuah sistem yang 
profit oriented.  
 

 SISTEM PEMASARAN HORISONTAL 
Sistem pemasaran ini dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan beberapa perusahaan lain yang tidak memiliki 
hubungan satu sama lain untuk menyatukan sumber daya masing – masing guna memperbesar peluang pemasaran 
yang mungkin timbul. Salah satu pelaksanaan sistem pemasaran ini yang sering kita jumpai seperti contohnya 
produk bundling antara sebuah perusahaan produsen telepon seluler dengan perusahaan penyedia layanan seluler. 
Atau ada juga prusahaan Bank penyedia jasa kredit kepemilikan rumah yang bekerjasama dengan sebuah 
perusahaan developer perumahan, dan masih banyak lagi contohnya. Disini mungkin perusahaan terkadang akan 
mengeluarkan biaya – biaya promosi diluar Cost of Sales atau biaya yang timbul atas penjualan sebuah produk. Hal 
ini dapat berakibat laba penjualan yang dihasilkan akan kurang maksimal dikarenakan sistem kerjasama yang 
dilakukan tadi. Namun, tanpa disadari langkah penerapan sistem pemasaran ini berpeluang menimbulkan 
keterlibatan jangka panjang bagi sebuah produk.  
 
Sistem ini akan bergerak secara otomatis dengan bantuan sumber daya perusahaan lain. Pasar yang mungkin belum 
terjangkau sebelumnya, akan semakin mudah terjangkau dengan sistem pemasaran horisontal ini. Dan 
kelangsungan bisnis tentunya akan secara otomatis berjalan secara jangka panjang dan secara tidak langsung akan 
menimbulkan kesadaran produk kepada konsumen sehingga posisi produk didalam pasar yang dituju akan terus 
bertahan tanpa membutuhkan effort lebih dari sisi internal perusahaan. Bentuk penerapan sistem ini dapat 
dilakukan melalui event – event regular yang rutin diadakan dengan menggadeng beberapa perusahaan lain dengan 
tujuan bersama – sama membangun kesadaran akan produk masing – masing perusahaan yang dijual ke pasar. 
Kesimpulannya, sistem pemasaran horisontal ini dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan Brand Awareness, 
sehingga posisi di pasar akan relatif stabil 
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 SISTEM PEMASARAN GANDA 
Sistem pemasaran ini adalah penggabungan dari kedua sistem pemasaran diatas. Dengan sistem pemasaran ganda 
ini, perusahaan berusaha mempertahankan profitabilitas serta membentuk Brand Awareness untuk keterlibatan 
dengan konsumen dalam jangka panjang. Pelaksanaan sistem pemasaran ini akan membutuhkan effort yang lebih 
tinggi lagi dari kedua sistem pemasaran lainnya. Karena dari sisi internal dan eksternal juga akan menimbulkan cost 
atau biaya yang lebih besar lagi. 

 
 

7. STRATEGI PEMASARAN 
Strategi pemasaran adalah sebuah perencanaan dalam kegiatan pemasaran dengan mengadopsi suatu logika pemasaran, 
dan berdasarkan itu, unit bisnis diharapkan untuk dapat mencapai sasaran-sasaran pemasarannya. Strategi pemasaran 
terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. 
Strategi pemasaran dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan yang mengarah pada kegiatan atau usaha pemasaran, dari 
suatu perusahaan, dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang selalu berubah agar dapat mencapai tujuan yang 
diharapkan. Dalam Strategi Pemasaran, secara global dibagi menjnadi 4 Strategi, diantaranya : 

 
a. RED OCEAN STRATEGY 

Red Ocean adalah kondisi dimana kita bersaing pada pasar yang sama dengan pesaing. Pasar ini tentunya dihuni 
oleh banyak pelaku bisnis yang secara bersama-sama bersaing dan turut membesarkan pasar yang ada. Karena 
begitu banyaknya pelaku bisnis pada pasar ini suasana persaingan akan begitu sengit. Dengan adanya persaingan 
tersebut akan memunculkan posisi perusahaan pada persaingan yaitu mulai dari market leader, challenger, follower 
dan neacher. Tentunya tiap-tiap posisi punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pada red ocean ini setiap 
pelaku bisnis akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat memenangkan persaingan dan menjadi market leader. 
Dengan kondisi tersebut maka tidak heran pada red ocean akan timbul persaingan yang tidak sehat, saling 
menjatuhkan dan berusaha ”mengahabisi” setiap pesaingnya. 

 Red Ocean Strategy : Pertempuran saling berhadapan ( head to head) saling bersaing dalam ruang pasar yang 
sama dengan prinsip siapa yang mem-punyai keunggulan bersaing yaitu siapa yang bisa lebih murah, lebih baik 
dan lebih cepat. 

 Karakteristik : Berlaku dalam semua industry sekarang ini. Ruang pasarnya sudah diketahui tertentu , aturan 
persaingannya pun sudah diketahui. 

 Akibatnya : Kesempatan berkembang dan keuntungan berkurang 
 

b. BLUE OCEAN STRATEGY 
Blue Ocean merupakan strategi yang menekankan bagaimana perusahaan untuk tidak memenangkan persaingan 
dengan cara melakukan strategi head-to-head dengan pesaing. Dengan kata lain jangan bersaing di gelanggang atau 
pasar yang sama. Tetapi, bukalah pasar baru dan buat pesaing menjadi tidak relevan. Tidak relevan karena pasar 
yang kita ciptakan mempunyai rule of the game yang baru. Dengan demikian, pesaing menjadi tidak relevan lagi di 
mata konsumen. Sehingga bisa dikatakan bahwa blue ocean ini merupakan kebalikan dari red ocean. Memang tidak 
mudah untuk mengimplementasikan strategy blue ocean ini, diperlukan kejeniusan, kreativitas dan kecerdesan 
dalam melihat pasar. Banyak pelaku bisnis karena kurangnya perhitungan dan dukungan finansial yang cukup 
akhirnya berhenti ditengah jalan. Sebab strategi blue ocean ini dalam implementasinya memang membutuhkan 
biaya yang sangat besar hal ini dilatarbelakangi bahwa setiap aktivitas perusahaan mulai dari promosi, edukasi, dan 
sebagainya dilakukan secara mandiri tanpa ada dukungan dari kompetitor dan pihak-pihak lain yang 
berkepentingan. 

 Blue Ocean Strategy : Pertempuran yang kreatif dimana pesaing tidak bersaing diruang pasar yang sama , tetapi 
menciptakan ruang pasar baru. Ruang pasar baru dengan target yang baru melalui prinsip inovasi antara lain 
produk-produk baru serta metoda pelayanan yang baru pula. 

 Karakteristik: Akan timbul industri yang baru dengan menggabungkan teknologi lama dan baru. 

 Akibatnya : Menciptakan industry baru yang potensial tak terhingga dan inti strategi ini adalah keuntungan. 
 

c. WHITE OCEAN STRATEGY 
Definisi White Ocean Strategy adalah Konsep Strategy yang lebih menuju kearah sosial daripada keuntungan dan 
berfokus pada variable 4P yaitu Produk – Price – Place, dan Promotion. Menurut penggagas WOS, strategi bisnis 
Blue Ocean adalah baik untuk menciptakan ide, inovasi dan keuntungan tetapi dia menyarankan akan lebih baik lagi 
bila ditambahkan WOS dalam pengembangan rencananya. WOS lebih berfokus kepada maksud dan tujuan sosial 
dan lingkungan. Berbeda dengan perusahaan2 besar, mereka mendapatkan keuntungan terlebih dulu baru 
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kemudian menyalurkan keuntungannya ke hal sosial. Sedangkan WOS mengutamakan sosial dan lingkungan 
terlebih dahulu dengan mengabaikan keuntungan. 

 Contohnya Kantor Pusat Google di California di Mountain View Silicon Valley, Google menggunakan 9212 panel 
solar set diatas puncak atap gedungnya untuk meredusir biaya listrik sekaligus mengamankan energy planet 
bumi. Sebagai imbalannya , semua karyawan Google makan gratis di café miliknya. Dan café tersebut 
menggunakan hasil produk pertanian local dalam radius 150 mil dari kantor Google untuk menunjang sector 
agrikultur. Nyatanya Google adalah seorang pemimpin yang memperhatikan sungguh – sungguh perihal sosial. 

 
d. PURPLE OCEAN STRATEGY 

Purple Ocean ini bisa dikatakan istilah baru yang muncul setelah adanya blue ocean. Pencetus ide ini adalah Handi 
Irawan. Konsep purple ocean sendiri menurut beliau merupakan sebuah strategi alternatif yang 
mengkomunikasikan strategi red and blue ocean yang terlalu radikal dalam implementasinya. Strategi ini sendiri 
tidak memiliki ketetapan baku harus seperti ini atau seperti itu. Sebagai contoh sebuah perusahaan yang 
menciptakan kategori baru kemudian mengajak pesaing untuk masuk kedalam kategori yang sama adalah bagian 
dari purple ocean. Bisa juga perusahaan menciptakan kategori baru, tetapi tetap terus mendorong produk yang 
lama. Kategori baru hanya digunakan sebagai strategic product untuk menciptakan image yang lebih baik tetapi 
penjualan tetap saja bertumpu produk yang lama. Tentunya masih banyak bentuk-bentuk purple ocean yang dapat 
dikembangkan. Latar belakang kemunculan ide ini adalah k urang sesuainya pasar Indonesia pada saat ini untuk 
mengadopsi konsep blue ocean strategi secara keseluruhan. Hal ini didukung fakta yang menyebutkan tidak sedikit 
perusahaan yang gagal dalam mengembangkan strategi blue ocean ini. Menurut Handi Irawan, ada banyak faktor 
yang menyebabkan kegagalan tersebut antara lain sebagai berikut: 

 Blue ocean membutuhkan leader yang fokus dan memiliki perspektif jangka panjang serta karyawan yang 
berkualitas agar berhasil dalam eksekusinya. 

 Blue ocean membutuhkan mitra yang sepadan untuk mendukung operasional perusahaan. 

 Blue ocean membutuhkan edukasi yang panjang ke konsumen, sehingga dana yang diperlukan juga sangat 
tinggi serta masih lemahnya perlindungan merek dan hak paten di Indonesia. 

 Contoh Purple Ocean : 
o Sebuah Toko offline yang menjual juga di Toko Online 
o Sebuah Grosir yang juga melayani Eceran. 
o Sebuah Brand Susu Tinggi Kalsium yang Launching Produk sejak 1996 di indonesia dan baru berhasil 

setelah mengedukasi warga indonesia setelah 10 tahun. 
 
 

8. STRATEGI PEMASARAN DIGITAL 
 
Pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat 
menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan bertujuan untuk mendatangkan omset yang positif bagi 
pelaku bisnis. 
 
Terdapat dua strategi pada pemasaran digital berdasarkan cara pengiriman (Delievery) yaitu tarik (Inbound Marketing) dan 
dorong (Outbond Marketing), masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 

 
1. Inbound Marketing (Tarik) 

Adalah sebuah strategi agar dapat ditemukan oleh konsumen atau calon konsumen. Inbound marketing berfokus pada 
pembuatan kualitas konten yang menarik orang terkait perusahaan dan produk, di mana mereka secara alami ingin 
melihatnya. Konsumen berperan aktif dalam mencari informasi yang dibutuhkan, biasanya terletak pada situs atau 
website, blog, audio streaming, sosial media, dll. 

 
2. Outbond Marketing (Dorong) 

Metode outbound marketing adalah perusahaan mencari atau menjangkau calon konsumen keluar, misalnya seperti 
membeli ruang iklan, membeli email contact list, atau menelepon calon konsumen dengan penawaran kerja sama.   
 
Manfaat Pemasaran Digital antara lain : 

 Tidak terbatas dengan waktu karena bisa diakses 24 jam. 

 Menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan sampai ke manca negara. 

 Mengurangi biaya pemasaran karena tidak perlu membuat brosur, spanduk, dan sebagainya. 
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 Memudahkan pelaku usaha untuk menjalin hubungan dengan konsumen melalui komunikasi interaktif dengan 
memanfaatkan ruang diskusi chatting atau email. 

 Strategi pemasaran digital bisa memberikan nilai lebih dalam menghadapi persaingan. 
 
Aspek dan langkah – langkah dalam melakukan pemasaran digital : 
1. Awareness (Kesadaran produk) 

Dalam ranah digital, pemasar membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media 
online. Seperti Google Adwords, Facebook Ads, E-Commerce, dsb. 

2. Interest (Ketertarikan) 
Ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran produk pada konsumen. Sistem offline, konsumen langsung 
mencari informasi di pasar. Sistem online, konsumen mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari (Google, 
Yahoo! dll) dan jejaring sosial (Facebook, Twitter dll). 

3. Desire (Keinginan) 
Timbul keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa. Sistem online ditandai 
dengan mencari keterangan lengkap tentang produk atau jasa melalui situs web. 

4. Action (Tindakan) 
Tahap terakhir sebagai penentuan dari pihak konsumen terhadap produk atau jasa. Antara membeli produk atau 
malah meninggalkannya. 

 
 

9. MARKETING PLAN 
o ONLINE MARKETING 

Adalah Strategi Marketing dengan menggunakan teknologi berbasis Internet / Data. Ada beberapa unit yang biasa 
digunakan : 

a. Sosial Media 
1. Facebook Fans Page 
2. 1 outlet 1 nama akun tidak resmi = dengan nama bebas (dilarang pake nama product) + didepan 

tulisan PR / CS 
3. No telepon & email sama. 
4. Pembuatan Google Bisnis (Tambahan Private Training) 

b. Twitter Business 
c. Instagram Business 
d. Google Tools 

1. Email GooglE 
2. Google + 
3. Google Map / Pin Location 
4. Google Business 
5. Google Adwords (Tambahan Private Training) 
6. Google Adsense (Tambahan Private Training) 
7. Youtube 

e. Search Engine 
1. Google 
2. Yahoo 
3. Bing 

f. Blog, Website & SEO 
1. Website atau lazim disingkat web adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet 

sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet  
2. Blog merupakan singkatan dari web log adalah bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan 

(yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web.  
3. SEO adalah singkatan dari "search engine optimization" (pengoptimalan mesin telusur) atau 

"search engine optimizer". Penggunaan jasa SEO adalah keputusan besar yang dapat 
meningkatkan peringkat situs Anda dan menghemat waktu 

4. Blog yang digunakan Wordpress dikarenakan familiar dengan SEO 
5. Website merupakan toko digital yang menampilkan katalog product / company profile 

perusahaan. 
6. SEO – Serach Engine Optimalization (Tambahan Private Training) 
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g. Marketplace 

Disesuaikan sesuai spesifikasi Marketplace tersebut. Misal untuk penjualan Grosir / Retail 
menggunakan Tokopedia / Bukalapak. Untuk Spesifikasi Produk Bekas / Jasa menggunakan OLX. Untuk 
mengetahui detail produk, komentar konsumen & spesifikasi bisa menggunakan FJB kaskus. 
1. Tokopedia 
2. Bukalapak 
3. OLX 
4. Elevenia 
5. Shopee 
6. Blibli 
7. Lazada 
8. FJB Kaskus 
9. Zalora 
10. Bhineka 

 
h. Aplikasi 

1. Trip Advisor 
Didaftarkan sesuai Produk. Dalam aplikasi Tripadvisor ada beberapa kategori diantaranya 
Penginapan, Kuliner, Wisata & Tiket 

2. Gojek 
Didaftarkan sesuai product yang kita inginkan. Ada beberapa pilihan diantaranya Go Send, Go 
Food, Go Shop, Go Mart, dll 

3. Line 
Didaftarkan pada aplikasi Line Business. Beberapa Brand yang sudah menggunakannya 
diantaranya Starbucks, Dunkin Donuts, Indomaret, KFC), dll 

 
i. Media Partner 

1. Akun Informasi Info malang,  
info kuliner, malang culinary, lingkar malang, barista indonesia, malang night life,dll 

2. Akun Product / Brand / Artis Dengan Followers Tinggi  
Arema FC, Jawapos, Koran Kompas, dll 

3. Blog / Website dengan Page View Tinggi  
Cikopi, Radityadika, blog dokter,dll 

 
10. TAHAPAN 

 

 Pastikan 1 handphone operasional khusus unit bisnis dengan spesifikasi kamera 13 MP & RAM 2 GB ROM 16 
GBMenentukan 1 nomer telepon khusus unit bisnis 

 Daftar Email Google 

 Daftar Facebook Personal dengan Email & No telp unit Bisnis 

 Pengisian Foto Profile FB personal - 1 Flyer bertuliskan CS unit bisnis untuk foto profile & header FB personal 

 Invite minimal 5 orang di unit bisnis - kemudian FB personal tidak digunakan utk promosi 
 

 Facebook Fans Page 

 Foto Profile Product 170 x 170 pixel 

 Header Sesuai Ukuran 820 x 312 pixel 

 Isi Detail Product, Lokasi, Definisi Product, Contact Person & semua form di FB fanspage 

 Upload Flyer Promo minimal 3 dengan sistem setting tanggal upload (Softopening, Grand Opening, Event, Diskon, 
dll) 

 Admin wajib share ke semua karyawan & like / ikuti. 

 Semua karyawan wajib memberi ulasan dengan max. Star.(Bintang 5) 

 Outlet Prepare Flyer untuk dursi 1 tahun sesuai kalender nasional & hari raya agama. 
 

 Twitter 
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 Daftar akun twitter dengan email & no telepon unit bisnis 

 Koneksikan Akun Twitter dengan akun instagram / akun website.  

 Sertakan Hastag dengan mengikuti trending topic Indonesia saat itu (pastikan hastag yang di repost yang positif) 
 

 Instagram 

 Daftar akun instagram dengan login via facebook 

 Setting akun ke dalam intagram business 

 Isi Detail Product, Lokasi, Definisi Product, Contact Person & semua form di Instagram 

 Upload Sosmed pertama dari Instagram yang dihubungkan ke Twitter & facebook 
 

 Tiktok 

 Daftar akun Tiktok Bisnis 

 Isi Detail Product, Lokasi, Definisi Product, Contact Person & semua form  

 Upload Sosmed pertama dari Instagram yang dihubungkan ke Instagram & facebook 

 Gunakan Hastag & Musik yang Trending 

 Aktif Live & Story Tiktok 

 Youtube 

 Daftar akun Youtube dengan 

 Isi Detail Product, Lokasi, Definisi Product, Contact Person & semua form  

 Upload Sosmed pertama dari Instagram yang dihubungkan ke Instagram & facebook 

 Gunakan Hastag & Musik yang Trending 

 Aktif Live & Story Youtube 

 Google 

 Pin Location Unit Bisnis di Google Maps, sertakan detail spesifikasi & foto pendukung (Foto Tampak Depan, 
Interior, Foto Event & Foto Product) 

 Download Google Business di Playstore (My Business) 

 Login Akun Google+ dan lengkapi semua data 

 Buat Akun Youtube & lengkapi semua data. Tambahkan Video / Bentuk Folder Foto menjadi Slide Foto sesuai 
kategori (Kategori Interior, Event / Product) 

 

 Blog 

 Wordpress karena mudah ter detect search engine 

 Isi Detail Product, Lokasi, Definisi Product, Contact Person & semua form 

 Upload Flyer / Video Promo minimal 3 dengan sistem setting tanggal upload (Softopening, Grand Opening, Event, 
Diskon, dll) 

 Update Blog Tidak hanya Tulisan, Tapi bisa Foto / Video 

 Tujuan Blog untuk memaksimalkan kata pencarian di search engine (Cafe terbaik, Tempat hangout di kota 
terentu,dll) 

 

 SEO 

 Basic SEO : Kata tujuan pencarian + hyperlink / Backlink + huruf tebal (Bold) + Italic ( huruf miring ) + underline 
(Garis bawah) sesuai kalimat yang diharapkan. 

 Tag : dikolom tag harus ditambahkan kalimat pencarian yang kita maksud (misal : cafe terbaik, tempat nongkrong, 
dll) 

 Pastikan semua file foto yang kita upload, nama file sesuai kalimat pencarian tujuan kita (misal : Cafe terbaik 
01.jpeg, Cafe terbaik 02.jpeg,dll) 

 Pastikan nama domain, nama blog, definisi blog, sesuai katapencarian tujuan kita. Misal : Signorecafe.com - Nama 
Blog Signore Cafe & Music, Definisi Blog : Cafe & Bar Musik di Malang 

 SEO bisa berbayar sesuai kata kunci yang kita harapkan. 
 

 Website 

 Tujuan Website untuk menampilkan product / etalase produk, portofolio & company profile secara exclusive 
 

 Yang Dipersiapkan / Marketing Tools 
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 SDM yang memahami Internet / Blog / Sosial Media 

 SDM yang dengan skill dalam bidang design 2D, Video Editing / Jurnalistik. 

 Handphone Android RAM 2 GB, Camera min 13 MP & ROM diatas 16 GB 

 No. Telepon SIM card 

 Download Aplikasi Whatsapp 

 Jaringan Internet (Paket Data) / Wifi 

 Laptop / PC Operasional 
 

 Yang Harus Dilakukan 

 Upload secara berkala minimal 5 materi upload / bulan (Flyer, Tulisan / Video) di sosial media, Blog & Youtube 
Chanel sesuai spesifikasi ukuran foto / video / tulisan. Karena tujuan dari Promosi adalah untuk meningkatkan 
Brand Image & Top Up Sales Product. 

 Pastikan Konten yang akan di upload (Video/Foto/Tulisan) mempunyai kualitas yang baik & sesuai syarat yang 
ditentukan oleh masing – masing pihak (detailnya bisa check di syarat & ketentuan penggunaan) 

 Untuk mendapatkan hasil yang maksimum, pastikan akun dalam setting Account Business & lakukan promosi 
berbayar untuk mempercepat hasil sesuai yang kita inginkan. 

 Saling konseksikan tiap sosmed / blog. Misalkan menghubungkan Blog Wordpress dengan Twitter, Google+ & 
Facebook. Kemudian untuk instagram bisa dihubungkan langsung dengan FB fanspage & twitter. 

 Jika tahapan diatas dianggap terlalu sulit, gunakan jasa Admin online / jasa digital advertising. 
 
 

o OFFLINE MARKETING 
Adalah strategi marketing yang tidak menggunakan internet dalam konsep menjual/ mengenalkan barang kepada 
konsumennya. Ada beberapa Jenis kerjasama yang harus dilakukan : 
a. Joint Corporate   

 Bank 

 Instansi Pemerintahan 

 Finance 

 Supplier / Principal / Distributor 
b. Joint Merchand / Joint Promo 

 UMKM 

 Product Kompetitor 

 Tour & Travel 

 Event Organizer 

 Merk Product / Outlet Tertentu 
c. Joint Community   

 SMA / SMK / SMP 

 Lembaga Bimbingan Belajar 

 Universitas 

 Komunitas – Komunitas 
d. Joint Media Partner  

 Radio 

 Koran 

 Majalah 

 TV 
e. Database Customer 

 Calon Potensial Konsumen 

 Konsumen Baru 

 Loyal Konsumen 
 

1. Penawaran Produk  
a. Penjualan Main Product 

i. Food / Beverage (Diskon,Happy Hours,Catering,Menu Paket) 
b. Penjualan Secondary Product 

i. Merchandise (Tshirt,Mug,Sticker,dll) 
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ii. Space For Rent (Event,Meeting, Gathering) 
2. Marketing Tools 

a. Kartu Nama 
b. Flyer 
c. Promo / Discount Card / Voucher 
d. Handphone Operasional 
e. Form Operasional Marketing 

3. Target 
a. Bulan 1 

i. Kunjungan Baru / Hari 
ii. 2 Kerjasama / Bulan 

iii. 2 Reserve Konsumen / Bulan 
b. Bulan 2 

i. 6 Kunjungan Baru / Hari 
ii. Follow Up 8 kunjungan / Hari di Bulan 1 

iii. 3 Kerjasama / Bulan 
iv. 4 Reserve Konsumen / Bulan 

c. Bulan 3 
i. 4 Kunjungan Baru / Hari 

ii. Follow Up 8 kunjungan / Hari di Bulan 1 
iii. Follow Up 6 kunjungan / Hari di Bulan 2 
iv. 4 Kerjasama / Bulan 
v. 6 Reserve Konsumen / Bulan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


