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2.1 Pengertian Digital Marketing 

Menurut Heidrick dan Strugless (2009) digital marketing merupakan 

perkembangan dunia digital dalam upaya melakukan sebuah periklanan yang 

tidak digembar-gemborkan secara langsung melainkan akan tetapi memiliki 

efek yang sangat berpengaruh dalam melakukan periklanan. Definisi yang baik 

dan singkat dari pemasaran ialah memenuhi sebuah kebutuhan sosial dengan 

cara yang menguntungkan (Kotler dan Keller, 2012). Sedangkan Menurut 

Kotler dan Amstrong (2012), pemasaran merupakan sebuah proses dalam saat 

penyusunan komunikasi yang terpadu  bertujuan untuk dapat memberikan 

informasi tentang barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan 

kebutuhan dan keinginan manusia. Dengan demikian, pemasaran dianggap 

sebagai salah satu strategi pengembangan yang sangat penting bagi perusahaan. 

 

2.2 Penerapan Strategi Promosi 

E-Catalogue 

Membuat rancangan e-catalogue yang berisi tentang sejarah sanggar, 

produk/jasa yang ditawarkan, daftar harga jasa tari yang nantinya akan 

digunakan sebagai lampiran dalam Surat Penawaran Jasa. 
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2.3 Pengertian Surat Penawaran 

Secara umum, persaingan bisnis pada saat ini menjadi semakin ketat 

mendorong penjual untuk semakin aktif dan kreatif dalam menawarkan produk 

atau jasanya. Salah satu menawarkan produk atau jasanya kepada pelanggan 

adalah dengan melalui surat penawaran. Surat penawaran merupakan surat yang 

berisi tentang penawaran suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada calon 

pembeli, surat ini biasanya disebut juga sebagai surat jual. Surat penawaran 

dapat dibuat karena adanya permintaan penawaran dari calon pembeli atau 

penjual yang ingin menawarkan produknya kepada perseorangan atau instansi 

perusahaan.  

 

2.4 Unsur-unsur Surat Penawaran 

Surat penawaran meliputi unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Kepala Surat/Kop Surat 

Pada umumnya kepala surat atau kop surat mencantumkan beberapa 

hal yang berfungsi untuk dapat memudahkan sang penerima surat dalam hal 

untuk mengetahui nama, jenis kegiatan, usaha, alamat kantor, organisasi 

ataupun suatu lembaga. Beberapa hal yang dapat dicantumkan dalam kepala 

surat atau kop surat meliputi: 

a. Logo atau Lambang dari Suatu Perusahaan 

b. Nama Lembaga/Instansi/Organisasi 

Penulisan pada nama lembaga menggunakan huruf kapital semua. 
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c. Alamat, Kontak Telepon, Website/Email dan Faximile 

Penulisan pada hal ini menggunakan huruf besar dan huruf kecil. 

d. Khususnya untuk perusahaan dapat menambahkan dengan jenis-jenis dan 

macam-macam dari usaha dan kegiatannya. 

2. Tempat dan Tanggal Surat 

Tempat dan tanggal surat merupakan suatu keterangan yang 

menjelaskan tentang lokasi dan juga waktu dibuatnya surat tersebut. Akan 

tetapi jika lokasi penulisan dari surat tersebut sudah disebutkan dalam kepala 

surat, maka nama tempat tidak perlu disebutkan lagi.  

3. Nomor Surat 

Nomor surat meliputi nomor urut dalam penulisan sebuah surat, kode 

surat, angka, bulan, dan tahun. Surat yang berasal atau dibuat dari suatu 

perusahaan, lembaga atau kelompok organisasi pada umumnya akan 

menggunakan sebuah nomor. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam 

pengarsipan surat. 

4. Lampiran 

Lampiran adalah penjelas atas jumlah dokumen yang ada disertakan 

bersamaan dalam surat tersebut. Lampiran ini bertujuan sebagai penunjuk 

untuk penerima surat tentang adanya terdapat keterangan-keterangan 

tambahan selain dari surat itu sendiri. Penulisan untuk lampiran dapat dengan 

cara menyebutkan jumlah lembar, eksemplar, atau hanya cukup disatukan 

menjadi berkas. 
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5. Perihal/Hal 

Perihal merupakan inti surat tersebut bagi penerima surat. Tujuan dari 

perihal yakni untuk dapat memudahkan sang penerima surat dalam guna 

mengetahui inti dari isi maupun tujuan dari surat tersebut. 

6. Alamat Penerima Surat 

Dalam surat penawaran terdapat 2 (dua) jenis alamat, yaitu alamat luar 

dan alamat dalam. Dalam penulisan surat alamat dalam tidak perlu didahului 

kata “kepada” dan surat alamat luar akan didahului kata “kepada”. Penulisan 

alamat pada surat penawaran dapat dituliskan pada dua bagian tempat. Yang 

pertama adalah pada amplop surat dan yang kedua adalah pada lembar surat 

itu sendiri. Penulisan alamat yang ada pada amplop harus ditulis dengan 

lengkap, jelas dan detil supaya mudah dimengerti oleh pengirim surat. 

7. Salam Pembuka 

Salam pembuka bertujuan untuk membuka sebuah pembicaraan dan 

juga sebagai bentuk penghormatan. Penulisan salam pembuka menggunakan 

kata “Dengan hormat” yang diikuti dengan tanda baca koma (,).  

8. Isi Surat 

Isi surat terdiri dari bagian pembuka, bagian isi atau juga maksud 

surat, dan bagian penutup. Isi surat merupakan bagian yang terpenting karena 

bagian ini merupakan sebuah wadah dari seluruh persoalan yang ingin 

disampaikan oleh penulisnya. Isi surat dapat terdiri dari beberapa paragraf 

dengan penulisan yang baik, sopan dan mudah dipahami. 
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9. Salam Penutup 

Salam penutup bertujuan untuk menutup sebuah pembicaraan dan 

dapat dikatakan bahwa pembicaraan atau hal yang ingin disampaikan dalam 

surat sudah selesai. 

10. Nama dan Tanda Tangan Pengirim Surat 

Pengirim surat merupakan pihak yang membuat surat. Nama jelas dari 

pengirim biasanya akan dilengkapi dengan tanda tangan pengirim. Tujuan dari 

diberinya tanda tangan pengirim pada surat adalah untuk menunjukkan bahwa 

surat berasal dari sumber yang dapat dipercaya juga dapat 

dipertanggungjawabkan, dan bersifat resmi dari pengirim. 

 

2.5 Fungsi Surat Penawaran 

 Fungsi surat penawaran dapat berupa: 

1.  Perkenalan produk/jasa. 

2. Promosi/iklan. 

3. Meningkatkan hasil pemasaran. 

4. Menjalin/membuat hubungan. 

5. Memperluas/memperbanyak jaringan. 

 

2.6  Pengertian Katalog Promosi 

  Menurut Kotler dan Amstrong (2014), katalog merupakan salah satu 

strategi pemasaran dengan tujuan promosi dan meningkatkan potensi penjualan. 

Katalog promosi adalah media yang memuat sejumlah daftar informasi produk 
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yang pada umumnya digunakan karena produk yang akan ditawarkan memiliki 

jumlah yang banyak. Contoh dari pengembangan strategi marketing yang 

tujuannya untuk menarik daya minat konsumen yang kemudian akan 

melakukan pembelian atas produk/jasa yang terdapat pada katalog promosi 

tersebut. Dengan adanya katalog, perusahaan dapat memudahkan konsumen 

dan calon konsumen dalam mengetahui produk/jasa yang ditawarkan dan juga 

info yang terkait dengan produk/jasa tersebut. 

 

2.7  Fungsi Katalog Promosi 

Fungsi katalog menurut Kotler dan Amstrong (2014), adalah sebagai berikut: 

1. Menyebar informasi produk/jasa kepada target/pangsa pasar. 

2. Mendapatkan penaikan dalam penjualan dan omset. 

3. Mendapatkan konsumen baru dan menjaga kesetiaan dari konsumen lama. 

4. Menjaga kestabilan penjualan dan omset ketika ekonomi pasar sedang 

menurun. 

5. Dapat meningkatkan competitive advantage. Dengan katalog, perusahaan dapat 

membedakan serta mengunggulkan produk dengan produk kompetitor. 

6. Membentuk sebuah citra/ekspektasi produk/jasa pada mata konsumen dengan 

yang diharapkan. 

Menurut Tjiptono (2010) tujuan dari dilakukannya sebuah perusahaan dalam 

mendukung penjualan, diantaranya yaitu: 
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1. Memberikan informasi kepada konsumen mengenai suatu produk/jasa dan 

menunjukkan keunggulan produk/jasa yang dibandingkan dengan pesaing. 

2. Membujuk sikap dari konsumen untuk mau membeli dan seterusnya melakukan 

pembelian kembali terhadap produk/jasanya.. 

3. Mengingatkan kepada konsumen tentang kepercayaan dan kepuasan yang 

didapatkan dari produk/jasa yang pernah dibeli dan digunakannya. 
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