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BAB XV 

PEMASARAN JASA DALAM KONTEKS E-BISNIS: 
CONTOH KASUS SITUS-SITUS INTERNET DI 

INDONESIA 
 

1. FENOMENA E-BISNIS 
Ekonomi dunia sekarang bergerak di era Cybernaomics global.  

Bisnis jasa melalui E-business akan terus berkembang sejalan dengan prediksi 
bahwa sebagian besar perusahaan telekomunikasi akan mentransformasi 
bisnisnya ke dalam bisnis Internet. 

Bahkan menurut prediksi para pakar, seperti Jonathan Parapak yang juga Preskom 

Grup Lippo, pasar e-business di masa datang akan terpilah ke dalam lima segmen, 

dimana segmen itu akan saling berkaitan satu sama lain. Kelima segmen tersebut 

yaitu:   

(1) Infrastruktur dan distribusi content,  
(2) E-commerce, 
(3) Internet Commerce,  
(4) Web-Commerce,  
(5) Electronic data Interchange (EDI) 
Indonesia menyongsong era Cybernaomics dengan memajukan sektor jasa 

telekomunikasi yang lebih terliberalisasi melalui UU No. 36 tahun 1999, yang 

diberlakukan 8 September 2000. Selain itu proses restrukturisasi Indosat dan 

Telkom telah mengurangi eksklusifitas kedua BUMN tersebut. Sehingga swasta 

dapat memainkan peran yang lebih dalam mengembangkan infrastruktur 

informasi, dan pengembangan aplikasi Internet dan E-commerce. 

Kebijakan UU diatas tersebut dikarenakan di Indonesia masih tertinggal 

jauh dibanding negara lain, terutama karena besarnya keterbatasan akses 

Internet. Di Indonesia (Bisnis Indonesia, 2 Mei 2001) pemakai jasa telepon tetap 

baru 7 juta, 3,5 juta telepon selular, 600.000 sambungan Internet, dan 1,5 juta 

pemakai Internet. Bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang diatas 200 

juta. 

 Perkembangan e-bisnis dan e-commerce akan terpacu dengan 

pertumbuhan jaringan telepon, televisi termasuk set-up box, wireless application 

serta akses broadband. Situs yang bernuansa Indonesia pun banyak bermunculan 
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contohnya: Astaga.com, Detik.com, Satunet.com, Catcha.co.id. Sementara yang 

memakai sebagai media bisnis contohnya: toko buku maya Sanur, toko perabot 

maya Javateak.com, bahkan toko bunga dan bakso juga ada. 

2. PENGERTIAN SITUS 
Situs adalah perusahaan penyedia layanan Internet. Sedangkan yang 

menyediakan layanan/memberikan jaringan pada pemilik situs tersebut  disebut 

provider. Sangat mungkin pemilik provider juga pemilik situs tertentu, misalnya 

American online, PT Telkom yang memiliki situs Plasa.com.  

Perusahaan provider hanya mendapatkan uang dari jaringan yang 

dipakai oleh para pengakses Internet, seperti halnya memakai telepon. 

Sementara situs mendapat keuntungan dari keterkenalannya sehingga ia dapat 

memasang iklan disana, sehingga ia mendapat keuntungan dari pemasangan 

iklan bukan dari kantong pengakses Internet.  

3. SEKILAS GAMBARAN DUNIA INTERNET 
Era ekonomi baru muncul dengan bisnis yang tidak pernah dibayangkan 

sebelumnya. Dulu Sabeer Bathia berkeinginan bahwa ada fasilitas e-mail yang 

bisa diakses dari manapun di dunia, dan untuk merealisasikannya dia membuat 

Hotmail. Lama kelamaan banyak pengguna Internet di seluruh dunia 

memanfaatkan Hotmail sehingga terbentuk sebuah Community building yang 

besar dan potensial sebagai pasar untuk penjualan produk barang dan jasa. 

Melihat potensi Hotmail ini, Microsft membelinya dengan harga yang tinggi. 

Yahoo adalah pencipta portal pertama di Internet (portal adalah situs 

yang menyediakan jasa akses kemana pun juga, pelayanannya lebih banyak dari 

sekedar e-mail). Tahun 1995, Yahoo masih banyak kekurangannya baik dari 

penampilan maupun fasilitas yang tersedia bandingkan dengan sekarang. Dulu 

hanya sekedar mesin pencari alamat (search engine) lalu berkembangn menjadi 

portal yang lengkap dan tetap menjadi nomor satu di bisnisnya. Yahoo lebih 

terkenal daripada Altavista dan Weberawler dari sisi brand awareness (brand 

awareness adalah kesadaran akan brand). Ini adalah fenomena pertama dari bisnis 

situs, yaitu munculnya bisnis dengan mengandalkan Community Building.Namun 
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kini Yahoo telah dikalahkan Google dengan kesederhanaannya yang 

mengakibatkan kecepatannya sebagai mesin pencari tidak terkalahkan. 

Sebelum Amazon muncul, tak seorang pun percaya di atas dunia ini ada 

yang sanggup mengalahkan toko buku Barnes & Noble, toko buku raksasa di AS. 

Tahun 1997 nilai kapitalisasi pasar Amazon.com dan Barnes & Noble hampir 

sama (2,5 milyar dolar AS), tahun 1999 nilai Amazon.com menjadi sepuluh kali 

lipat (25 milyar dolar AS) sedang Barnes & Noble turun menjadi 2 milyar dolar 

AS. Anehnya kerugian Amazon.com juga meningkat dari sepuluh juta dolar AS 

tahun 1997 menjadi 300 juta dolar AS tahun 1999. 

HAL-HAL YANG IKUT MENDORONG MENJAMURNYA SITUS-SITUS 
INTERNET 

1. Adanya era ekonomi baru, era ekonomi baru ini disebut era digital, dimana 
semua aliran informasi akan berlangsung dengan kecepatan tinggi dan 
jangkauan sangat luas sehingga akan mempercepat dan memperluas 
transaksi barang dan jasa. Karena era ini berbasis knowledge ekonomi 
maka disebut era ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.  

 
2. Terjadinya interaksi antara pihak dalam perusahaan dengan pihak luar/dalam 

perusahaan, jika semakin sering interaksi semakin tinggi biayanya misalnya 
biaya mencari informasi, biaya koordinasi kegiatan, biaya transaksi. Disinilah 
portal Internet membuat biaya itu lebih murah dan efisien. 

 
3. Meluasnya jangkauan perusahaan baik dari segi geografis dan batasan 

industrinya. 
 

4. Adanya liberalisasi ekonomi dan meningkatnya aliran modal dari luar negeri  
yang mendukung bisnis situs tersebut. 

 
5. Terbentuknya e-community dimana orang bebas mengekspresikan 

pendapatnya dan ide cemerlangnya untuk mendapatkan uang dari bisnis 
tersebut. Yang dipelopori oleh generasi modern, atau generasi X. 

 
ABSTRACTIVE WORLD E-COMMUNITY 

Ketika Cohort (generasi) sebentar lagi berubah menerima tongkat estafet 

baru maka sadar atau tidak sadar, siap atau tidak siap berawal dari dipegangnya, 

sektor tersebut emerging ke sektor-sektor lain yang pasti juga akan terkena “virus” 

ini. Sehingga dengan cepat borderless world akan terjadi, dan dunia akan dipenuhi 
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oleh jaring-jaring elektronik yang kalau tidak dipersiapkan kuda-kudanya akan 

melilit kita dan semuanya akan hancur. 

Ketika tulisan-tulisan George Yunus Aditjondro tentang kekayaan 

Soeharto dan kroninya belum menjadi buku, rangkaian tersebut telah menjadi hits 

dalam Internet di Indonesia. Bukan tidak mungkin informasi-informasi tersebut 

menjadi salah satu pemicu galaknya Cohort sekarang ini yang selalu mendemo 

seniornya di pemerintahan. Struktur seperti ini yang dinamakan abstractive world 

sebagaimana digambarkan berikut ini. 

Gambar 15.1 
Abstractive World E-Community 

 

  

 

 

 

 

Sederhana saja strukturnya, tapi karena network yang borderless dan 

sangat maya makanya terkesan sedemikian rumit. 

4. BERBAGAI BISNIS JASA YANG DITAWARKAN SITUS 
Salah satu fungsi mengapa kita harus mengetahui karakteristik jasa ini 

adalah supaya dapat menerapkan berbagai strategi untuk jasa ini, karena 

karakteristik jasa memberikan framework seperti apa bentuk jasa itu sebenarnya. 

Sedangkan untuk lebih jelasnya, di bawah ini terdapat berbagai macam jasa yang 

digunakan umumnya oleh jasa portal Internet, sehingga dari sini bisa menentukan 

karakteristik jasa tersebut. 

1. Jasa pencarian alamat seperti Altalavista.com dan Yahoo.com. 
 
2. Jasa pengiriman surat e-mail. Hampir disediakan oleh semua situs, yang 

paling terkenal adalah Hotmail. Alamat e-mail gratis. Adapun untuk jasa 
pemasangan website gratis dan homepage gratis adalah salah satu jasa yang 
ditawarkan jaringan/provider, dimana mereka memberikan space khusus 
dalam “harddisk” mereka kepada pemasang website dan homepage. 
Homepage (Personal Homepage) lebih mewakili pribadi sedangkan website 

Internet incubator 

Internet software dan hardware 

Service dan Content Provider 

E-commerce 

      e-business 
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lebih mewakili profil perusahaan tertentu. Hal ini perlu ditegaskan karena 
harus membagi antara jasa situs dan provider. 

 
3. Jasa pemberian informasi di surat kabar dan majalah, serta info-info 

lain yang penting yang diinginkan oleh pelanggan. Perusahaan situs mirip 
perusahaan surat kabar yang memberikan jasa layanan informasi dimana 
terdapat wartawan yang disewa sekaligus penulis, editor, divisi research and 
development, dan e-CEO. 

 
4. Program bicara langsung (chat) di Internet lewat tulisan. Contohnya 

Yahoo mempunyai space chat sendiri. IRC (International Relay Chatting) 
yang cukup terkenal, bukanlah kategori situs di sini, karena ia tidak bisa 
mengakses ke banyak arah tetapi hanya menggunakan jasa khusus chatting, 
sehingga pelayanannya hanya memerlukan kapasitas yang sedikit. IRC 
mengirimkan kata-kata dan bukan halaman/ruang seperti pada website. IRC 
tidak menggunakan jasa provider dalam menyimpan data harddisk, tetapi 
IRC adalah semacam sistem/program yang khusus untuk itu. Misalnya saja 
website adalah seperti kita menyimpan di harddisk, tetapi IRC ini seperti kita 
menjalankan program MS Word. Selain itu juga IRC sangat cepat sedangkan 
Yahoo sangat lambat dalam chat-nya. 

 
5. Yang terbaru adalah jasa yang kabarnya akan dapat menjadi pesaing dunia 

telekomunikasi kabel ataupun komunikasi selular, yaitu bisa menggantikan 
fungsi telepon, misalnya teleconference, juga layanan gambar siaran 
langsung. Hanya saja karena saluran Internet lebih kecil daripada saluran 
televisi yang menggunakan saluran udara bebas, maka gambar yang diterima 
tidak sebagus yang di TV (jasa ini jarang digunakan). 

 
6. Jasa pembayaran kepada bank atau perusahaan tertentu lewat nomor 

credit card yang langsung dihubungkan lewat bank. Termasuk juga 
didalamnya terdapat jasa pemesanan barang-barang seperti yang terdapat 
pada toko buku maya Sanur. Untuk toko buku maya ini lebih baik 
dikategorikan kepada pemasaran barang yang menggunakan salah satu 
service yang akhirnya menjadi keunggulan dibandingkan harganya sendiri 
(lebih dekat ke sifat tangible daripada intangible). Tergantung apakah 
pemilik perusahaan dalam menjual buku tersebut memiliki toko buku nyata 
dulu baru maya (memiliki kedua-duanya) atau toko buku maya saja seperti 
Sanur. Biasanya perusahaan barang juga memiliki perusahaan jasa yang 
dikoneksikan, tergantung dunia yang akan ia kunjungi, lebih banyak di maya 
atau di nyata. Disini service-nya dulu yang dibangun, baru barangnya 
dibeli/dibuat berdasarkan pesanan. Maka perusahaan mendapatkan 
pendapatan yang lebih banyak dari keunggulan service-nya. Toko buku ini 
kemudian mengirimkan barangnya lewat jasa pos biasa. 
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Dari jasa-jasa yang disediakan tersebut, maka kita bisa menyimpulkan 

bahwa bayak jasa lain yang akan tergantikan dengan adanya jasa portal Internet 

ini, misalnya komunikasi informasi dan bisnis. 

5. KARAKTERISTIK PEMASARAN JASA SITUS 
Karakteristik jasa ini sangat unik karena walaupun maya, tetapi seakan-

akan disajikan oleh suatu ruangan yang benar-benar nyata dan hidup. Seakan-akan 

kita bisa menganggap bahwa jasa portal Internet adalah tukang pos pribadi kita 

yang setiap saat selalu memberikan informasi dan juga melakukan pengiriman 

dengan tepat. Hanya saja kemungkinan rusak dalam pengiriman surat tersebut 

lebih tereliminir dan kebanyakan pelanggan memiliki kepuasan yang sama. Oleh 

karena itu, jasa ini lebih mendekati karakteristik barang, terutama untuk jasa situs 

yang bukan menyediakan jual beli barang dan core-nya bukan pada barang 

tersebut, tingkat ketidaknyataannya sangat tinggi. Kotler pun pada dasarnya 

mengakui bahwa keempat karakteristik jasa yang umum berbeda antara satu jasa 

dengan satu jasa yang lain. Akan tetapi, sebuah kecenderungan bahwa jasa portal 

Internet ini juga memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Intangible: artinya jasa ini maya, tidak bisa dilihat bentuknya dan lebih 
bersifat abstrak. Di dunia yang maya tentu saja barang-barang yang ada di 
dunia tersebut bagi kita (orang kuno yang hidup di alam nyata) adalah maya. 
Hal ini berarti bahwa jasa portal Internet bisa memiliki kemampuan untuk 
mendiferensiasikan produknya sehingga berbeda dengan yang lain. Di dalam 
dunia maya, bebas mewujudkan apapun yang diinginkan, bahkan mengubah 
wajah kita sekalipun. Kantornya pun bisa berpindah tempat, bagi para 
wartawannya ia bisa mengerjakan di rumah sekalipun (virtual office). 

 
2. Heterogenity: Service jasa biasanya memiliki ketidakstandaran dalam proses 

pelayanan terhadap para pelanggannya. Masing-masing pelanggan merasakan 
ketidaksamaan akan pelayanan service. Akan tetapi, pada kenyataan dalam 
jasa situs Internet ini yang kita dapati adalah keseimbangan dalam pelayanan 
terhadap semua pelanggan karena berbasis pada alat-alat teknologi yang 
memiliki kecanggihan yang tinggi. Hal tersebut tentunya benar jika berbicara 
tentang kecepatan dan ketepatan informasi yang diterima. Akan tetapi, tidak 
boleh melupakan bahwa ada tiga hal yang penting, mendasar dan menjadi ciri 
budaya dunia Internet dan sering dilupakan oleh pemilik portal terutama di 
Indonesia. Ketiga ciri tersebut adalah: 
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� Supaya jasa Internet ini bisa berkembang maka diperlukan adanya dunia 
dimensi lain yang potensial atau dalam bahasa Internetnya adalah e-
community. 

� Lalu ciri keberhasilan yang kedua adalah memperbaiki content dengan isi 
yang lebih baru dan menarik atau ciri content. Jangan lupa kita hidup di 
alam lain yang memerlukan udara, pohon, barang, jasa permak, dan lain-
lain. Nah, content inilah yang barangkali tidak standar dalam pelayanannya 
karena siapa yang mengisi content itu adalah manusia yang bisa membuat 
kesalahan sehingga menimbulkan ketidakpuasaan. 

� Aspek bisnis yang bisa disumbangkan ke dunia nyata Internet yang kita 
bahas sekarang ini (e-commerce)1. 

 
Ada juga yang menyatakan bahwa bisnis portal Internet ini bisa ada karena 
budaya yang bisa hidup akibat tiga hal di bawah ini, yaitu: 
� Teknologi 
� Proses yang sudah IT base 
� Human resource atau faktor manusianya2. 
 

Sewaktu people dan proses berperan besar dalam menentukan bagus tidaknya 
hasil jasa, misalnya tulisan/website yang dibuat oleh wartawan, bagus/tidak 
maka heterogenitas akan terjadi, tergantung kecenderungan perusahaan hanya 
menggunakan Internet untuk reputasi atau benar-benar untuk kemajuan 
perusahaan yang menggunakan proses IT. 
 

3. Inseparability: Jasa biasanya dikonsumsi dan diproduksi dengan waktu yang 
sama di mana partisipasi pelanggan ada dalam proses penyampaianya, 
demikian juga pada waktu kita menggunakan jasa portal Internet tertentu, 
contohnya ketika kita mengetik e-mail, maka dalam waktu yang bersamaaan 
situs tersebut memberikan kertas kosong bagi kita untuk mengetik surat yang 
tentunya ia proses sendiri untuk kemudian diantarkan. 

 
4. Perishability: Sangat tidak memungkinkan untuk menyimpan jasa tersebut 

sebagai inventory. Jika dunia tersebut tidak terlihat, tentu saja mustahil untuk 
menyimpannya dalam gudang, kecuali kalau gudang tersebut adalah gudang 
maya atau inbox atau harddisk.1 

 

                                                           
1 Diungkapkan oleh Fritz C. Simanjuntak (Country Manager Government Relations dan 
Communication IBM Indonesia) dalam Forum diskusi Manajemen IX yang diadakan di Gedung 
Manajemen, selasa, 11 Maret 2000, Jakarta.  

2    Idem
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KLASIFIKASI JASA SITUS 

Menurut lovelock klasifikasi service perlu dikelompokkan menurut proses yang 

terjadi dalam service supaya industri-industri tersebut bisa saling bersaing satu 

sama lain: 

1. Service industri portal Internet tetap didominasi oleh Perspektif operasinya, 
dimana para manajer masing-masing pemilik situs berkeyakinan bahwa tiap 
service industri berbeda karakteristiknya satu sama lain. 

2. Walaupun ada persamaan tetapi persamaan tersebut sangat kecil. Misal ada 
persamaan kecil antara IRC dengan situs yang sama-sama menggunakan 
basis IT 

3. Perusahaan juga harus melakukan strategi pemasaran dan pembedaan untuk 
mendapat keberhasilan. 

 
Klasifikasi sederhana dalam bisnis portal Internet 

1. Bisnis jasa pemakai portal Internet dimulai dari e-commerce dan memiliki 
masyarakat tersendiri yang menggunakannya. 

2. Tipe relationship portal internet dengan pelanggannya sebetulnya bersifat 
formal, bila kita mendaftar keanggotaan (e-mail). Tetapi dapat bersifat 
informal untuk kegiatan yang tidak menggunakan e-mail atau pemesanan 
barang. 

3. Kecanggihan teknologi membuat kontak oleh pelanggan terhadap situs cukup 
tinggi sedang dari pengelola situsnya mungkin tidak mengenal pelanggan 
satu per satu, tetapi seolah-olah situs tersebut begitu dekat dengan pelanggan 
karena ruangan maya yang diciptakan memiliki kemampuan otomatisasi di 
dalamnya. 

4. Demand and Supply bergantung content apa yang ditawarkan perusahaan 
situs dan seberapa besar ia mampu membangun community building. 
Fluktuasinya bisa melonjak tinggi karena iklan gencar dari situs baru yang 
muncul dan unik. Tapi akan menurun drastis bila ada saingan serupa dengan 
content yang lebih menarik. 

5. Metode pengiriman service bisa dua arah tergantung komponen layanan situs 
bisnis tersebut. 

6. Interaksi konsumen adalah mengunjungi situs, feedback-nya adalah 
pengiriman surat yang memang kita ingini waktu mengisi form berlanganan 
misalnya: info harga saham hari ini, brosur. 

 
6. ELEMEN-ELEMEN MARKETING MIX SITUS INTERNET 

Ada beberapa elemen dalam memasarkan jasa ini: 

1. Produk yang ditawarkan. Jasa yang ditawarkan oleh situs beraneka macam 
dan cenderung dibedakan, dan mempunyai kelebihan di bidangnya masing-
masing. 
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2. Price. Harga di sini yang dimaksud adalah harga yang ditawarkan oleh 
pemilik situs terhadap para pemasang iklan, bukan para pengakses. Semakin 
rendah tarif iklan dan semakin terkenal situsnya, maka semakin diminati oleh 
pemasang iklan. 

3. Promotion. Biaya promosi semakin besar untuk membuat situs menjadi 
terkenal. 

4. Place. Distribusi berarti dalam hal aliansi kepada provider yang menyediakan  
jaringan. Semakin banyak provider, semakin cepat akses ke pelanggan 
tercapai. 

5. People. Sumber daya manusia yang mengisi content. 
6. Process. Proses pemasaran jasa situs ini harus IT base. Menggunakan proses 

teknologi semua. 
7. Customer Service. Dalam hal ini adalah kecepatan aksesnya, beritanya selalu 

diganti dan up to date. Misalnya Detik.com yang selalu di up to date setiap 
tiga jam. Tempo merupakan salah satu situs terkenal yang tidak melihat 
peluang dalam marketing mix ini karena antara isi di Internet dan majalah 
sama. 
 

Jasa situs harus membangun relasi dengan pelanggannya agar sering dikunjungi. 

Misalnya kita belajar dari Amazon.com yang Relation marketing-nya memiliki 

ciri: 

1. Berfokus dalam upaya membuat pelanggan kembali dan kembali. 
2. Berorientasi pada keuntungan yang didapat dari service bukan bentuk 

produk (misalnya produk buku untuk Amazon). 
3. Customer Service kecepatannya menjadi penekanan utama walaupun belum 

tentu produknya lengkap dan bagus. 
4. Komitmen pelanggannya tinggi, misalnya jika kirim e-mail memakai Yahoo 

maka ia akan memakainya terus untuk alamatnya. 
5. Kontak konsumen tinggi atau kecanduan situs tersebut. 
6. Kualitas tidak menjadi nomor satu yang penting kecepatan. Itulah bedanya 

dengan service lain. Jika tidak cepat, maka idenya keburu dibajak orang dan 
basi, yang penting lontarkan ide dahulu. 

 
(Sumber Utama Lupiyoadi, Rambat,  2001:228-237). 
 
 


