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Abstrak 

CRM semakin berkembang. Social CRM adalah extended CRM yang mengintegrasikan social media 

dengan CRM. Banyak perusahaan yang belum menyadari keunggulan dari social CRM ini, dan belum 

menggunakan social media dalam aktivitas mereka. Untuk itu penelitian ini akan mengembangkan 

beberapa alasan yang menunjukkan bahwasanya social CRM ini lebih baik ketimbang CRM yang 

tradisional. Menggunakan metode penelitian perpustakaan, penulis akan membahas social CRM 

dengan berbagai keunggulannya. Harapannya, penelitian ini bisa meningkatkan kesadaran 

perusahaan untuk menggunakan social CRM, tidak hanya traditional CRM. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Customer relationship management, atau yang biasa disingkat sebagai CRM adalah strategi 

yang banyak diterapkan oleh perusahaan dalam mengelola interaksi serta hubungan dengan 

pelanggan, klien dan sales prospect. Dalam penerapannya, CRM ini menggunakan teknologi untuk 

mengelola, melakukan otomatisasi dan menyesuaikan proses bisnis yang dijalankan. CRM bisa 

menjadi sebuah kunci untuk membuat keunggulan kompetitif perusahaan. 

Banyak pula keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dengan menerapkan CRM ini, 

diantaranya terintegrasinya customer service, integrasi data pelanggan, pemahaman pelanggan 

dengan lebih baik, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan jumlah pelanggan, dan 

semuanya itu akan berdampak pada keuntungan perusahaan yang akan meningkat. 

Seiring berjalannya waktu, praktik Customer Relationship Management (CRM) semakin lama 

semakin berkembang. Hal ini juga beriringan dengan perkembangan teknologi, memicu berubahnya 

tren individu dalam menggunakan teknologi. Social media adalah salah satu contohnya. Salah satu 

social media yang paling populer, Facebook, dalam 6 tahun bertambah penggunanya sebanyak 500 

juta pengguna, dan terus bertambah hingga saat ini. [1] Selain jejaring sosial, banyak juga tipe social 



media yang lain, seperti media sharing, microblogging, wikis, blog, social review, dan social 

bookmark.[2] Semuanya ini adalah social media berbasiskan internet. Boomingnya social media 

belakangan ini, dimanfaatkan perusahaan untuk meningkatkan kualitas hubungan mereka dengan 

pelanggan dan terintegrasi dengan sistem CRM. CRM dengan dukungan social media inilah yang 

kemudian disebut sebagai social CRM. 

 

1.2 Identifikasi Permasalahan 

Banyak perusahaan telah mengintegrasikan CRM mereka dengan social media, menjadi 

sebuah sistem social CRM. Namun, tidak sedikit pula perusahaan yang masih hannya menggunakan 

CRM tradisional yang konvesional. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh IBM Institute for 

Business Value analysis, CRM Study 2011 terlihat bahwa belum semua perusahaan menggunakan 

social media.[2] Padahal social media ini bisa menjadi senjata utama dalam bersaing menggunakan 

CRM.  

Lalu, seberapa efektifkah social CRM ini dibandingkan dengan traditional CRM? Apa saja 

keunggulan social CRM dibandingkan dengan CRM konvensional? Manakah yang lebih baik, 

traditional CRM atau social CRM? Tulisan ini akan menjelaskan apa saja keunggulan social CRM, 

yang akan menjadi alasan mengapa social CRM itu penting, dibandingkan dengan traditional CRM. 

Harapannya, akan semakin membuka mata banyak perusahaan agar mulai memanfaatkan social 

media dalam aktivitas CRM mereka. 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan identifikasi masalah yang di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah: 

- Mengemukakan beberapa keunggulan social CRM dibandingkan dengan traditional CRM, yang 

belum menginterasikan social media dalam sistem CRM. 

- Menjelaskan betapa pentingnya social CRM bagi perusahan. Harapannya, tulisan ini akan 

membuka mata perusahaan yang hingga saat ini belum mengimplementasikan social CRM dalam 

aktivitasnya. 

 



1.4 Metode Penelitian 

Dalam membuat penulisan ini, metode yang akan dilakukan adalah penelitian perpustakaan. Penulis 

akan mencari literatur ilmiah yang berkaitan akan dikumpulkan dan kemudian dipelajari satu per 

satu. Literatur yang berkaitan dengan tulisan ini adalah literatur yang membahas CRM, social CRM, 

social media dan social network. 

 

2. PEMBAHASAN 

2.1 Sekilas CRM 

Banyak definisi mengenai CRM itu sendiri. Menurut Pringle & Thompson (1999), CRM 

didefinisikan sebagai alat pemasaran yang menghubungkan sebuah perusahan atau merek dengan 

kehiduran sosial yang relevan atau untuk menyebarkan isu yang saling menguntungkan. CRM ini 

adalah cara untuk menaruh harapan lebih pada laba dari investasi. Namun, sebagian besar peneliti 

mendefinisikan CRM sebagai kegiatan pemasaran dimana perusahaan menghubungkan pembelian 

konsumen langsung ke dalam interaksi sosial. [3] 

Menurut Marios Katsioloudes, Jim Grant dan Donelda S. McKechnie dalam papernya yang 

berjudul “Social marketing: strengthening company-customer bonds”, mereka menyatakan bahwa 

fokus strategi CRM ini adalah memberikan nilai antara perusahaan dengan pelanggan internal dan 

eksternal.[4] Mereka juga mengemukakan beberapa prinsip fundamental yang penting dalam 

mengimplementasikan teknik manajemen pelanggan : 

- memperoleh pelanggan yang tepat, 

- mempertahankan mereka lebih lama lagi, 

- menjual lebih banyak kepada mereka,  

- melakukan proses ini se-efisien mungkin, dan 

- memuaskan dan mempertahankan pelanggan internal (karyawan). 

 

2.2 Traditional CRM 

Banyak definisi mengenai Traditional CRM, salah satunya: “CRM adalah filosofi dan strategi yang 

didukung dengan sistem dan teknologi, yang dirancang untuk meningkatkan interaksi manusia 

dalam lingkungan bisnis. CRM tradisional ini merupakan pendekatan berbasis operasional dan 

transaksional yang terfokus pada bagian departemen yang berhadapan langsung dengan pelanggan, 

sales, marketing, dan customer service. [5] Secara umum, tujuan CRM tradisional ini terpusat kepada 

peningkatan keuntungan, meningkatkan waktu penjualan dan promosi yang efektif.  



2.3 Social media 

Dengan besarnya lonjakan penggunaan social media di seluruh dunia, perusahaan merasa perlu 

untuk terlibat juga dalam aktivitas social media. Saat ini, pusat aktivitas pelanggan yang virtual 

terletak di dalam social media atau situs jejaring sosial. Statistik berikut ini bisa menjadi 

pertimbangan. Pada tahun 2010 ada lebih dari 500 juta pengguna aktif facebook. [7] Lebih dari 10 

miliar tweets telah dikirimkan melalui twitter sejak awal peluncurannya pada tahun 2006. Di 

kawasan asia pasifik, 50% dari total pengunjung dunia maya pasti mengunjungi situs jejaring sosial 

pada bulan Februari 2010, dan mencapai total lebih dari 240 juta penunjung. [4] 

Alasan konsumen mengunjungi social media pun bermacam-macam. 70 % konsumen menggunakan 

social media untuk terhubung dengan jaringan teman dan keluarga, sedangkan hanya 23% yang 

menggunakan social media untuk berinteraksi dengan merek/brand. Dalam kenyataannya, lebih dari 

setengah konsumen (55%) tidak berinteraksi dengan brand di social media dengan alasan utama 

yaitu privacy (47%) dan spam (42%). [4] 

 

2.4 Pelanggan dan Social media 

Ketika konsumen ditanya mengapa mereka berinteraksi dengan brand melalui social media, alasan 

untuk mendapatkan diskon atau kupon, dan untuk membeli barang dan jasa adalah yang utama. 

Alasan lain dari pelanggan yang berinteraksi dengan perusahaan melalui social media bisa dilihat 

dalam gambar. [4] 

 

Gambar 1) Statistik Penggunaan SM (IBM Institute for Business Value analysis. CRM Study 2011) 

 



2.5 Social media menuju Social CRM 

Perusahaan membutuhkan strategi baru menghadapi ketatnya dinamika pasar. Dengan 

mempertimbangkan pelanggan sebagai bagian vital dalam bisnis perusahaan, manajemen pelanggan 

menjadi begitu penting. CRM, yang berfungsi untuk mengelola pelanggan, berperan penting dalam 

memfasilitasi kolaborasi dan interaksi dalam memberikan customer value.  

Seperti pembahasan sebelumnya, maraknya penggunaan social media menunjukkan bahwa 

social media ini adalah tempat dimana pelanggan banyak bergabung, dan inilah yang perusahaan 

bisa manfaatkan. Implikasinya, social media memiliki potensi besar perusahaan untuk lebih dekat 

dengan pelanggan, dan dengan demikian juga memfaslilitasi meningkatkan pendapatan, minimalisir 

pengeluaran biaya dan meningkatkan efisiensi. Seperti diduga, temuan juga menunjukkan inisiatif 

perusahaan untuk menggunakan social media berkembang pesat. [2] 

Strategi CRM dirancang sedemikian rupa untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dan  

menghasilkan value yang besar pada setiap pelanggan. Strategi ini biasanya berkonsentrasi pada 

respon operasional yang dibutuhkan untuk mengelola pelanggan. Menurut Martin Schneider, senior 

director of communications Sugar CRM, social CRM tidak membuat produk, tapi membawa 

manajemen media sosial ke dalam CRM yang ada.  [8] Dengan social media, menjaring pelanggan 

sangat dipengaruhi jaringan virtual, yang bisa mendorong terjadinya percakapan antara pelanggan 

dengan perusahaan. Tanpa social CRM, percakapan antara perusahaan dengan pelanggan akan 

sangat jarang terjadi. [2] 

 

2.6 Social CRM 

Salah satu definisi yang cukup baik mengenai social CRM adalah seperti yang diutarakan Paul 

Greenberg.[6] Menurutnya, social CRM adalah strategi bisnis untuk melibatkan pelanggan melalui 

social media dengan membangun kepercayaan dan loyalitas pada merek sebagai tujuan utama. 

Masih menurut Paul, lebih jauh lagi social CRM: 

- Memungkinkan pelanggan dan perusahaan bertransaksi satu sama lain, bisa melalui pihak 

ketiga, dengan cara yang menguntungkan bagi kedua pihak. 

- Bisa mengenal satu sama lain dari waktu ke waktu (berkesinambungan) sehingga bisa 

disesuaikan apa yang akan perusahaan lakukan dengan ekspektasi yang ada dari pelanggan.  

 



2.7 Social CRM untuk Brand Loyalty 

Menurut Lawrence Ang dalam papernya yang berjudul “Community relationship 

management and social media”, organisasi dapat menggunakan CRM untuk membangun 

loyalitas pelanggan terhadap brand perusahaan.[7] Dengan membuat halaman online dengan suatu 

merek tertentu (misalnya facebook page), pengguna dapat saja mengunjungi halaman tersebut. Hal 

ini cukup berguna karena memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan informasi tentang hal 

yang baru (up-to-date) secara real-time dan juga bisa mengumpulkan informasi mengenai 

prospected customer.  

Studi kasus, ketika Honda jepang memutuskan untuk meluncurkan mobil CR-Z baru, mereka 

membuat situs jejaring sosial “Mixi”, dan orang bisa mendaftarkan dirinya di situs tersebut untuk 

mendapatkan informasi mobil tersebut lebih lanjut. Diberlakukan juga kompetisi dimana dari 

pengguna yang mendaftar tersebut akan ada pengguna yang memenangkan hadiah mobil. Strategi 

yang cerdik ini tentu bisa menimbulkan brand awareness tersendiri bagi pelanggan, bahkan pada 

saat sebelum produk tersebut ada di pasaran. Ada juga, Royal Opera House, perusahaan yang 

berpusat di London, yang memiliki lebih dari 20.000 fans, bisa mendapatkan penjualan melalui fan 

page mereka sekitar 30% dari keseluruhan penjualan perusahaan. [7] 

Menurut penelitian, sebenarnya traditional CRM juga bisa meningkatkan brand awareness, 

atau bahkan meningkatkan reputasi. Studi kasus CRM pada pemeritahan pernah membuktikannya. 

[9] Namun dengan adanya social media dan social CRM, bisa lebih memaksimalkan lagi brand 

awareness dan brand loyalty dari pelanggan perusahaan. [7] 

 



2.8 Traditional CRM dan Social CRM 

Menurut Mohammad Javad Mosadegh dalam papernya yang berjudul “Using social network 

paradigm for developing a conceptual framework in CRM”, ada beberapa perbedaan mendasar 

antara traditional CRM dan social CRM: 

Traditional CRM 
Features/Functions 

Social CRM Features/Functions 

Definisi: CRM adalah filosofi 
dan strategi bisnis, didukung 
oleh sistem dan teknologi, 
yang didesain untuk 
meningkatkan interaksi 
manusia dalam lingkungan 
bisnis. 

Definisi: Social CRM adalah filosofi dan sebuah strategi bisnis 
yang didukung oleh sistem dan teknologi, yang didesain untuk 
melibatkan pelanggan dalam interaksi yang kolaboratif yang 
memberikan nilai kepercayaan dan lingkungan bisnis yang 
transparan. 

Hubungan antara perusahaan 
dan pelanggan dilihat 
sebagaimana perusahaan 
memanajemen pelanggan. 

Hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dipandang 
sebagai usaha yang kolaboratif. 

 
Perusahaan berusaha untuk 
memimpin dan membentuk 
opini pelanggan terhadap 
barang jasa, dan hubungan 
dengan pelanggan.  

 
 
Pelanggan dipandang sebagai partner dari awal pembentukan 
dan pengembangan produk atau jasa, dan hubungannya 
langsung antara pelanggan dan perusahaan. 

 
Bisnis terfokus pada produk 
atau jasa yang akan 
memuaskan pelanggan. 

Bisnis terfokus kepada lingkungan dan proses melibatkan 
pelanggan. 

Fiturnya adalah customer 
facing:  sales, marketing, dan 
support. 

Pelanggan berinteraksi dengan fitur tersebut dan juga dengan 
orang yang mengembangkan dan memberikan segala fitur 
tersebut. 

 
Kekayaan intelektual dilindungi 
dengan semua kekuatan 
hukum yang ada. 

 
Kekayaan intelektual dibuat dan dimiliki secara bersama-sama 
dengan pelanggan, partner, supplier, dan problem solver.  



 
 
Wawasan pengetahuan dan 
efektifitas hanya dicapai dari 
pandangan tunggal data 
pelanggan pada semua 
channel yang mereka ketahui. 
Berdasarkan "customer 
record" dan integrasi data. 

 
Wawasan pengetahuan  lebih dinamis dan didasarkan pada: 1) 
data pelanggan 2) profil pribadi pelanggan, profil di web atau 
karakter sosial yang terkait dengan mereka 3) partisipasi 
pelanggan dalam aktivitas memperoleh wawasan tersebut. 

 
Berada pada sebuah 
lingkungan bisnis yang terfokus 
pada pelanggan. 

 
Berada pada sebuah ekosistem pelanggan. 

 
Tool yang digunakan adalah 
tool yang terkait dengan fungsi 
otomatisasi. 

Mengintegrasikan tool social media ke dalam aplikasi/service 
seperti blog, wikis, podcasts, jejaring sosial, tools berbagi 
konten, dan komunitas. 

 

3. PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Social CRM tidak menggantikan traditional CRM, namun mengembangkannya. Mengembangkan 

disini, juga berarti bahwasanya banyak keunggulan dari social CRM yang tidak bisa dijangkau oleh 

traditional CRM. Diantaranya, bisa dengan efektif memberikan diskon/voucher, bisa menjangkau 

pelanggan sebagai sebuah komunitas dalam ekosistem, membentuk brand loyalty, dan yang paling 

penting bisa berkolaborasi dan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Terlihat jelas, bahwa 

traditional CRM bisa menjadi sangat powerful dengan mengintegrasikannya dengan social media. 

Segala keunggulan yang dimiliki social CRM ini harapannya bisa semakin meningkatkan kesadaran, 

membuka mata perusahaan akan pentingnya social CRM, tidak hanya mengimplementasikan CRM 

sekadar “hanya” sebagai traditional CRM.  
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