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Tantangan di Area Internasional 

• Batas yang berubah-ubah 

• Pemerintahan yang tidak stabil 

• Menilai nilai tukar mata uang 

• Korupsi 

• Pembajakan tehnologi 

 



MEMPERTIMBANGKAN 
TANTANGAN DI ATAS… 

Perusahaan yang menjual di industri global harus 
menginternasionalkan industri mereka 

Perusahaan tidak hanya bisa bertahan di lingkungan 
domestik 



Keputusan Utama  
dalam Pemasaran Internasional 

Memutuskan untuk 
berekspansi ke luar negeri 

Memutuskan pasar mana yang 
akan dituju 

Memutuskan cara memasuki 
pasar 

Memutuskan program 
pemasaran 

Memutuskan organisasi 
pemasaran 



Setelah negara 
tujuan diputuskan… 

Ditentukan cara masuk 
terbaik: 

- Ekspor langsung 

- Ekspor tidak langsung 

- Lisensi  

- Joint venture 

- Investasi langsung 

Masing-masing strategi 
melibatkan banyak: 

- Komitmen  

- Risiko 

- Kendali 

- Potensi laba 
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Program 
Pemasaran 

• Pada tingkat produk: perusahaan dapat mengejar strategi perluasan 
langsung, penyesuaian produk, penciptaan produk 

• Pada tingkat komunikasi: perusahaan dapat memilih penyesuaian 
komunikasi atau penyesuaian ganda 

• Pada tingkat harga: perusahaan dapat menghadapi kenaikan harga, 
dumping, pasar abu-abu, produk palsu murah 

• Pada tingkat  distribusi: perusahaan harus memandang keseluruhan 
saluran thd tantangan pendistribusian produk ke pengguna akhir 

• Perusahaan harus menyadari batasan budaya, sosial, politik, teknologi, 
lingkungan, dan hukum di negara lain 

Dalam memutuskan program 
pemasaran, perlu diputuskan 
seberapa besar perusahaan 

menyesuaikan program 
pemasarannya 



Persepsi 

Persepsi negara asal dapat 
mempengaruhi konsumen 
dan bisnis 

Mengelola persepsi 
dengan cara yang paling 
menguntungkan 
menjadi prioritas 
pemasaran yang penting 



Organisasi 
Pemasaran 

Bergantung pada tingkat 
keterlibatan internasional, 

perusahaan dapat mengelola 
kegiatan pemasaran internasional 

melalui 3 cara 

• Departemen ekspor 

• Divisi internasional 

• Organisasi global 



DISKUSI PEMASARAN GLOBAL: 
APAKAH DUNIA SEMAKIN 
MENGECIL? 

Kelompok komentator sosial 1: 
menyatakan remaja di berbagai 
negara menjadi semakin mirip 

Kelompok komentator sosial 2: 
Perbedaan antar budaya & 

perbedaan usia melebihi kemiripan 
tersebut 



DISKUSI  
PEMASARAN GLOBAL 

 Pikirkan beberapa merek kesukaan 
Saudara. 

 Darimana asal merek tersebut? 
 Bagaimana merek itu dibuat dan 

disediakan, hingga sampai ke 
Saudara? 

 Dengan mengetahui jawaban ini, 
apakah akan mempengaruhi 

persepsi Saudara tentang kualitas 
dan kepuasan? 



Any 
Questions? 



Thank You 


