
Panduan Memulai Cepat 

 

Membuat, mengirim dan melacak kampanye e-mail Anda 

  



Ikhtisar 
Panduan Memulai Cepat ini akan membahas sejumlah fitur yang umum digunakan untuk membantu 

Anda mulai menjalankan kampanye e-mail menggunakan MailUp. Platform MailUp akan memungkinkan 

Anda untuk mengirim kampannye e-mail yang indah, efektif dengan mudah. 

Melalui dokumen ini, kami akan membantu Anda untuk: 

1. Mengatur dan menambahkan daftar langganan 

2. Menulis pesan 

3. Mengirimkan kampanye e-mail 

4. Melihat hasil kampanye e-mail 

Untuk memulai, ikuti langkah berikut: 

 Log in menggunakan akun Anda 

 Jalankan control panel 

Mengatur dan menambahkan daftar langganan 

Daftar dan langganan 
Asumsikan Anda menjalankan toko online. Anda mungkin ingin mengirimkan tiga newsletter: 

1. Update mingguan setiap hari Jumat 

2. Infromasi barang terbaru setiap Senin 2 minggu sekali 

3. Promosi bulanan pada minggu pertama setiap bulan 

Dalam sistem, fitur ini disebut dengan Daftar. Pelanggan toko online dapat berlangganan satu atau lebih 

dari daftar tersebut, dan nantinya dapat mengubah atau memilih preferensi berlangganan mereka, 

mungkin berhenti langganan dari salah satu dari daftar tersebut. 

Dengan kata lain, Anda perlu memastikan pelanggan dapat berhenti langganan dari Update mingguan 

tanpa berhenti langganan dari Informasi barang terbaru. Daftar langganan memungkinkan hal ini. 

Pelanggan dapat berhenti berlangganan dari salah satu daftar langganan (mis. di bagian bawah email 

Update mingguan) dan tetap berlangganan pada satu atau lebih daftar langganan lainnya. 

Daftar langganan tidak bergantung satu sama lain: pelanggan, pesan, statistik, pengaturan, dsb. Sistem 

e-mail marketing mendukung lebih dari satu daftar langganan, dan Anda dapat melakukan pengaturan 

melalui Control Panel. Ketika membuat formulir berlangganan, Anda dapat memberikan opsi untuk 

berlangganan lebih dari satu daftar langganan kepada calon pelanggan baru Anda. 

Membuat daftar  
Anda dapat menemukan menu Preferensi didalam Pengaturan > Pengaturan daftar. Fitur ini 

memungkinkan Anda untuk membuat daftar pelanggan baru dan melakukan pengaturan yang 

diperlukan.  

Ketika membuat daftar baru, atau mengedit salah satu daftar, Anda dapat menemukan informasi daftar 

melalui 5 tabs yang ada di halaman tersebut.  



 

Pengaturan daftar 
Tab Kategorisasi memungkinkan Anda untuk menyediakan informasi dasar mengenai program e-mail 

marketing Anda. Apa tujuan ketersediaan informasi ini? Karena sistem memungkinkan Anda untuk 

melakukan perbandingan statistik dari program e-mail serupa dari industri yang sama, sebuah informasi 

yang bermanfaat bagi Anda.  

Untuk memungkinkan sistem menjalankan fungsi ini, Anda harus mengisi kolom berikut: 

 Tipe pesan: pilih tipe pesan yang akan Anda kirimkan pada daftar ini: newsletter, pesan e-mail 

langsung, atau pesan transaksi (mis. peringatan, pengingat, notifikasi) 

 Penerima: menandakan apakah Anda mengirimkan pesan kepada penerima yang berhubungan 

secara bisnis, konsumer, atau keduanya. 

 Industri: pilih industri yang sesuai dengan perusahaan Anda melalui menu drop-down yang 

tersedia. 

Anda juga dapat memasukkan Deskripsi untuk Daftar: fitur ini untuk penggunaan internal; tidak akan 

dapat dilihat oleh penerima pesan. 

 

Pengirim 
Berikutnya, sediakan sejumlah informasi mengenai pengirim default kampanye e-mail Anda. Jangan 

khawatir, Anda dapat mengganti informasi ini kapanpun diperlukan untuk setiap kampanye e-mail yang 

Anda kirimkan. Disni, Anda hanya perlu memasukkan inforrmasi pengirim yang akan sering digunakan. 

Tentukan sejumlah parameter berikut: 



 Nama pengirim e-mail: Nama personal atau entitas pengirim. Anda dapat menggunakan nama 

perusahaan sebagai pengirim. 

 E-mail ”DARI”: Alamat e-mail yang mengirimkan pesan. Pastikan Anda menggunakan alamat e-

mail yang dikenal pengguna (mis. email menggunakan domain website Anda). Untuk alasan 

privasi dan keamanan, sistem akan meminta Anda melakukan verifikasi untuk memastikan Anda 

memiliki akses (dan memiliki otorisasi untuk menggunakan) alamat e-mail yang Anda pilih. Anda 

tidak akan dapat menggunakan alamat e-mail yang belum diverifikasi. Hal ini juga berlaku jika 

Anda menggunakan e-mail DARI yang berbeda di masa mendatang. 

 Balas ke: memungkinkan pengguna untuk membalas e-mail secara langsung adalah hal penting 

dalam sebuah kampanye e-mail. Pertimbangkan – contohnya – jika client e-mail seperti Gmail 

dan Outlook.com memperhitungkan tindakan membalas e-mail sebagai sinyal tingkat 

engagement tinggi, yang akan membantu pesan Anda masuk kedalam Inbox email penerima. 

Memungkinkan penerima untuk membalas e-mail adalah hal yang penting, dan Anda mungkin 

ingin menggunakan e-mail yang berbeda dengan e-mail DARI. Hal ini bisa Anda lakukan. Jika 

Anda mengosongkan kolom ini, maka alamat e-mail DARI akan digunakan. 

 Nama pengirim SMS: Sistem MailUp juga mendukung pengiriman pesan SMS. Disini, Anda dapat 

memasukkan nomor atau alfanumerik sebagai pengirim SMS. Syarat penggunaan tergantung 

dari regulasi setempat. Ikuti langkah yang diperlukan atau hubungi account representative Anda 

untuk informasi selengkapnya. 

Berlangganan 
Melalui tab ini, Anda dapat memberlakukan/tidak sejumlah pesan otomatisasi yang berhubungan 

dengan proses berlangganan: 

 E-mail konfimasi berlangganan: sistem secara otomatis mengirimkan pesan e-mail setiap kali 

pengguna melakukan konfirmasi berlangganan. Link yang disediakan akan mengarahkan Anda 

ke Notifikasi > Selamat datang, dimana Anda dapat mengubah pesan menggunakan editor 

HTML. 

 Pesan permintaan konfirmasi berlangganan: pesan yang dikirimkan kepada penerima untuk 

memastikan keinginan berlangganan. Pesan ini dikirimkan karena system MailUp menggunakan 

metode berlangganan dua langkah (juga disebut Langganan Terverifikasi), yang merupakan 

praktek terbaik e-mail marketing: ketika seseorang berlangganan (mis. melalui website), mereka 

akan menerima pesan singkat untuk memastikan permintaan berlangganan. Disini, Anda dapat 

melihat dan mengedit isi pesan tersebut. 

 Pesan permintaan konfirmasi berlangganan SMS: sistem mengirimkan pesan teks setiap kali 

pengguna melakukan konfirmasi berlangganan. Link yang disediakan akan mengarahkan Anda 

ke Notifikasi > SMS Selamat datang, dimana Anda dapat mengubah nomor pengirim dan isi 

pesan. 

 

Berhenti berlangganan 
Selalu pastikan pesan yang Anda kirimkan memiliki tautan untuk berhenti berlangganan. Selain 

merupakan praktek terbaik e-mail marketing, hal ini juga merupakan syarat legal di berbagai negara. 



Cara terbaik untuk melakukan hal ini adalah dengan menyertakan tautan melalui footer pada setiap 

pesan yang Anda kirimkan. Anda dapat melihat footer melalui menu Pengaturan > Pengaturan daftar > 

Preferensi > Footer. 

Ketika penerima klik pada tautan berhenti langganan, apa yang terjadi? Anda dapat memilih dari 

beberapa metode berhenti berlangganan yang tersedia: 

 Satu klik untuk berhenti berlangganan: Penerima ingin dapat berhenti langganan hanya dengan 

klik tombol berhenti berlangganan dalam pesan Anda. Jika mereka klik tautan tanpa disengaja, 

makan mereka secara otomatis akan dihapus dari daftar langganan. Gunakan pilihan ini jika 

tautan berhenti langganan Anda sangat jelas untuk pengguna. 

 Konfimasi berhenti langganan: Penerima ingin berhenti langganan yang disertai dengan 

halaman konfirmasi. Hal ini tidak hanya untuk menghindari berhenti langganan yang tidak 

disengaja, namun juga memberikan informasi konfirmasi dan kesempatan bagi Anda untuk 

membuat penerima mempertimbangkan pilihan mereka untuk berhenti langganan. 

 Konfirmasi berhenti langganan dengan pilihan: Penerima ingin berhenti langganan dan 

diarahkan ke halaman konfirmasi dengan pilihan: berhenti langganan merupakan salah satu 

pilihan, namun bukan satu-satunya. Contohnya, mereka bisa memilih untuk menerima pesan 

tersebut, namun dengan alamat e-mail personal vs profesional, atau memungkinan mereka 

mengurangi jumlah pesan yang diterima. 

 Konfimasi berhenti langganan dengan preferensi daftar: Penerima diarahkan ke halaman 

dimana mereka dapat melihat daftar langganan yang didaftarkan untuk alamat e-mail mereka, 

dengan kesempatan untuk berhenti langganan dari sebagian daftar tersebut. 

 

Penerima tidak aktif 
Pelanggan yang tidak membuka atau klik pesan Anda dapat merusak reputasi Anda sebagai pengirim 

untuk jangka panjang karena ISP (mis. Google) mempertimbangkan e-mail Anda tidak penting, sehingga 

dapat ditempatkan dalam folder junk. 

Untuk meminimalisir hal ini, praktek terbaik e-mail marketing adalah untuk menghapus penerima tidak 

aktif setelah periode tertentu. Perubahan periode tergantung dari seberapa sering Anda mengirimkan 

pesan. Jika Anda mengirimkan pesan secara berkala (mis. seminggu sekali), jendela tidak aktif bisa 

ditentukan antara 3-6 bulan.  

Fitur ini memungkinkan Anda untuk: 

 Melakukan usaha terakhir untuk mengaktifkan penerima kembali 

 Menghapus mereka dari daftar langganan apabila tetap tidak aktif 

Pilihan yang tersedia: 

  Tidak diberlakukan – Fitur tidak diaktifkan. Kami sarankan Anda menggunakan untuk 

mendapatkan daftar langganan yang bersih. 

 Coba untuk mengikat kembali (kemudian berhenti langganan) - Tentukan kapan Anda ingin 

mengirim pesan terakhir, dan kapan untuk menghapus penerima dari daftar jika tetap tidak aktif 

setelah menerima pesan tersebut. 



 Segera berhenti berlangganan – Anda dapat segera menghapus penerima setelah tidak aktif 

selama periode tertentu. 

 

Opsi Lanjutan 
Tab ini memberikan akses untuk sejumlah opsi tingkat lanjut bagi Anda untuk Daftar terpilih. Tab ini 

dibagi dalam 3 bagian. 

Pilihan general 

 Aktifkan formulir berlangganan: memungkinkan Anda untuk menggunakan formulir langganan 

yang disediakan oleh sistem. 

 Tampilkan sebagai: tentukan nama yang ditampilkan pada bagian ”Kepada” dari kepala pesan e-

mail Anda. Anda dapat memilih hingga 3 kolom data personal melalui kolom drop-down yang 

tersedia. 

 Judul tabel ketika mendaftar penerima: tentukan kolom data yang ingin Anda lihat pada bagian 

Penerima > Saluran. 

Pilihan e-mail   

 Peringatan ukuran e-mail: Anda dapat menentukan batas ukuran pesan, sistem akan 

memberikan peringatan jika pesan melebihi batas ukuran. Hal ini berguna untuk menghindari 

pengiriman pesan yang terlalu berat tanpa disadari. 

 Berlakukan web library: fitur ini memungkinkan penerima untuk melihat pesan dalam web 

library publik, yang merupakan halaman berisi daftar pesan yang telah Anda publikasikan. Klik 

pada ”Daftar yang ada” untuk melihat daftar pesan yang dapat dilihat penerima. Daftar pesan 

yang tersedia dalam web library dapat diedit melalui menu Pesan > E-mail > Disimpan.  

 Pelacakan: memberlakukan pelacakan buka dan tautan oleh sistem. 

 Charset: character set yang digunakan sistem ketika mengirim pesan. Ubah jika dibutuhkan 

untuk mendukung bahasa yang digunakan dalam pesan Anda. 

 Tipe konten: Pilih apakah Anda ingin membuat pesan dalam versi HTML atau hanya teks. Harap 

diingat bahwa versi hanya teks tidak memungkinkan pelacakan buka atau klik. Pada umumnya, 

Anda sebaiknya menggunakan tipe konten HTML dan aktifkan pilihan Banyak bagian. Pilihan ini 

memungkinkan Anda untuk mengirimkan pesan versi teks saja bersamaan dengan versi HTML. 

Versi teks dibuat secara otomatis secara default, namun juga dapat dibuat secara manual 

menggunakan fitur Periksa. 

 Pesan  konfirmasi berhenti berlangganan:  non aktif secara default, fitur ini mengirimkan pesan 

e-mail kepada penerima yang baru saja berhenti berlangganan. Memberlakukan fitur ini 

bukanlah praktek terbaik, karena penerima baru saja  meminta Anda untuk berhenti 

mengirimkan pesan e-mail. 

 Amplop-pengirim (return-path): alamat e-mail yang akan menerima pesan bounce. Jangan 

mengubah pengaturan ini kecuali Anda adalah ahli e-mail marketing. 

 Pengirim header: Masukkan alamat e-mail disini jika Anda ingin mengirimkan pesan mewakili 

alamat e-mail tersebut. Hal ini cukup jarang dilakukan. 

 



Pilihan SMS 

 Kode Negara default: tentukan kode Negara default yang akan digunakan oleh sistem.  

 Saatnya SMS jangan diganggu: sistem dapat diatur untuk tidak mengirimkan pesan pada waktu 

tertentu, apabila Anda berasumsi dapat mengganggu penerima. Klik ”Edit” untuk 

memberlakukan fitur ini dan melakukan pengaturan: Anda dapat memilih untuk membuat area 

waktu ”Jangan diganggu” dalam waktu tertentu setiap hari, waktu mulai dan berakhir, dan 

kapan untuk mulai mengirimkan pesan kembali ketika periode tersebut berakhir. 

 

Google Translate 
Anda dapat mengaktifkan Google Translate untuk memungkinkan pengunjung pada sebagian halaman 

Anda (mis. halaman berhenti langganan) untuk menterjemahkan halaman tersebut ke bahasa lain. Jika 

tidak, halaman secara default akan menggunakan bahasa yang digunakan akun Anda (mis. Inggris, 

Spanyol, Indonesia, dsb.) Untuk menggunakan Google Translate: 

 Kunjungi https://translate.google.com  

 Dapatkan meta data dan snippet 

 Copy kedalam kolom yang diperlukan 

 

Impor penerima 

Pelanggan dan penerima berhenti berlangganan 
Fungsi Impor memungkinkan Anda untuk menggunakan sejumlah format: 

 Tambahkan penerima secara individual kedalam Daftar yang dipilih 

 Impor file CSV, MS Excel, atau XML 

 Copy dan paste teks yang mengandung alamat e-mail dan/ atau nomor telepon, dan sistem akan 

secara otomatis mendeteksi dan ekstrak data 

Anda dapat menggunakan fitur Impor bukan hanya untuk impor daftar pelanggan, tetapi juga untuk 

impor pelanggan yang sebelumnya berhenti berlangganan. Hal ini penting jika Anda berpindah dari 

sistem e-mail marketing lain, contohnya: Anda ingin memastikan preferensi pelanggan yang berhenti 

tetap tersedia setelah migrasi. 

Untuk mulai impor, pilih Penerima > Impor di bagian navigasi sebelah kiri pada platform. 

https://translate.google.com/


 

Langkah untuk mengimpor penerima 
Berikut ini adalah langkah yang umumnya akan Anda jalankan ketika mengimpor penerima kedalam 

sistem: 

1. Pilih tipe file yang ingin Anda impor 

2. Upload file yang diperlukan: harap diingat bahwa proses ini memerlukan waktu 

3. Pilih satu atau lebih Grup yang Anda inginkan untuk daftar penerima tersebut. Grup merupakan 

bagian dari sebuah Daftar dan merupakan bagian dari penerima yang dapat Anda gunakan 

untuk berbagai hal, seperti kampanye tertarget. Jika diperlukan, Anda dapat membuat Grup 

baru disini. 

4. Pilih opsi lanjutan yang diperlukan. Disini, Anda dapat memilih untuk mengimpor penerima 

sebagai yang pernah berhenti berlangganan, misalnya. Hubungi dukungan teknis MailUp jika 

Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai penggunakan opsi lanjutan ini. 

5. Pilih pemisah kolom dan teks. Umumnya, pilihan yang dipilihkan secara otomatis adalah yang 

tepat untuk Anda gunakan. 

6. Petakan kolom dari file impor Anda kedalam akun MailUp. Jika Anda perlu menambahkan kolom 

isian, Anda dapat melakukannya melalui menu Pengaturan > Pengaturan akun. Klik tombol 

Abaikan baris pertama jika file Anda memiliki baris pertama yang berisi judul kolom. 

7. Pastikan semua data yang di-impor sesuai dan Anda mengerti apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan (mis. sistem akan meminta Anda untuk konfirmasi bahwa Anda tidak membeli data 

tersebut, misalnya). 

8. Mulai proses impor. 

9. Proses impor akan berjalan selama beberapa saat. Anda dapat meninggalkan program dan 

mengerjakan hal lain. Lamanya proses impor akan cukup memakan waktu jika Anda 

memasukkan data dalam jumlah besar. Ketika kembali ke halaman impor, klik Status Impor 

untuk melihat status impor data, atau melihat hasil data yang sebelumnya sudah di-impor.Hasil 



akan menampilkan bagaimana data diproses (mis. berapa jumlah e-mail yang di-impor dan 

berapa jumlah yang tidak dapat di-impor karena tidak valid, dsb.). 

 

Impor dokumen MS Excel 
Jika Anda meng-impor sebuah file Excel: 

1. Copy file tersebut 

2. Hapus semua worksheet kecuali yang mengandung data yang ingin Anda impor 

3. Hilangkan semua format yang dapat menyebabkan masalah 

4. Tambahkan nama kolom untuk membantu Anda memetakan kolom kedalam sistem dalam 

proses impor data 

 

Hal penting lain yang perlu diingat 
1. Semua penerima akan di-impor sebagai pelanggan kedalam Daftar yang dipilih, kecuali Anda 

memilih opsi yang berbeda dalam proses impor. 

2. Penerima yang ada – dicocokkan berdasarkan alamat e-mail atau nomor telepon – akan 

diperbarui (tidak akan ada duplikasi); status berlangganan tidak akan diperbarui. 

3. Anda dapat menggunakan Pilihan Impor Lanjutan selama proses impor untuk mengubah 

berbagai pengaturan default. Bagian Status berlangganan dan penempatan grup menimpa 

status berlangganan sebelumnya (mis. Berlangganan, Ditunda, atau Berhenti berlangganan). 

Karenanya, berhati-hatilah ketika menggunakan fitur tersebut. 

Membuat pesan e-mail 
Sistem MailUp mendukung pesan e-mail dan SMS. Pada bagian ini, kami akan membahas saluran e-mail. 

Dua editor e-mail 
Terdapat banyak cara untuk membuat sebuah pesan e-mail. Pada contoh dibawah, kami akan 

membahas kedua editor, yaitu WYSIWYG HTML editor dan BEE, editor drag-and-drop. 

Editor mana yang harus Anda gunakan? 

 Jika Anda tidak ingin menggunakan kode HTML dan ingin menggunakan cara cepat untuk 

membuat pesan e-mail, gunakan editor drag-and-drop. 

 Jika Anda ingin menggunakan kode HTML (mis. Anda ingin copy dan paste kode yang disediakan 

oleh Web designer Anda), gunakan editor HTML. 

Mari mulai dengan BEE, karena sebagian besar Anda akan memulai dengannya. 

Menggunakan editor BEE 
BEE adalah editor drag-and-drop e-mail yang memungkinkan Anda untuk membuat pesan e-mail dengan 

tampilan yang indah dan mobile-ready. Dengan BEE, Anda dapat mengerjakan konten e-mail tanpa 

harus mengkhawatirkan tentang kode HTML yang ada di belakangnya. Anda dapat melakukannya 

dengan antarmuka yang ramah pengguna dan mudah digunakan. 



Melalui BEE, pesan dibuat dengan menggunakan blok konten yang dapat ditarik dan diletakkan (drag-

and-drop) pada bagian manapun dalam e-mail yang Anda inginkan. Tes internal menunjukkan bahwa 

Anda dapat membuat pesan e-mail hanya dalam waktu satu setengah menit saja! 

Sejumlah keuntungan menggunakan BEE diantaranya... 

 Mudah digunakan: antarmuka BEE sangat mudah digunakan: drag-&-drop blok konten 

 Ketenangan pikiran: Anda tidak perlu khawatir memikirkan kode HTML pesan, dan mengubah 

satu blok tidak mempengaruhi lainnya. 

 Mobile-ready: salah satu keuntungan menggunakan BEE adalah layout email yang responsive 

dan sudah di-optimasi untuk pengguna mobile. 

 Social: tautan ke situs sosial dan fitur share yang dapat dikonfigurasi dengan mudah. 

Untuk membuat pesan menggunakan BEE: Pesan > E-mail > Baru > dan klik Mulai BEE. 

Pada layar berikutnya, tambahkan judul pesan Anda dan catatan internal (opsional, tidak ditampilkan 

pada penerima pesan). 

Menggunakan template 
Berikutnya, Anda akan memilih bagaimana memulai pesan baru Anda. BEE memungkinkan Anda untuk 

membuat pesan menggunakan tiga template yang berbeda: Template dasar, Template kaya, Template 

saya. 

 Template dasar adalah wireframe: memberikan struktur untuk pesan, namun tidak memiliki 

konten apapun 

 Template kaya mengandung sejumlah konten contoh 

 Template saya merupakan template yang Anda simpan ketika memulai dari template yang 

sudah ada dan memodifikasi sesuai kebutuhan Anda. Dengan membuat template custom, Anda 

dapat mempercepat pembuatan pesan untuk masa mendatang. 



 

Memahami area kerja 
Antarmuka BEE sederhana dan mudah digunakan, dengan 3 bagian: 

1. Toolbar atas 

2. Area konten 

3. Sidebar 



 

Menggunakan toolbar atas 
Dengan toolbar atas, Anda dapat menentukan sejumlah properti yang ditentukan pada tingkat pesan 

(bukan blok). Anda dapat: 

 Mengubah warna background dan area konten 

 Mengubah lebar (dalam piksel) pada area konten 

 Menambahkan batasan (warna dan lebar) pada area konten 

 

Area konten 

Pada area konten, Anda dapat pilih, pindahkan dan edit blok yang ada ketika mulai menulis pesan. Anda 

juga dapat melakukan drag and drop blok baru dari sidebar. Jika Anda mouse over pada blok pada area 

konten, sebuah frame oranye akan ditampilkan, memungkinkan Anda untuk melakukan sejumlah hal 

pada blok konten tersebut. Anda dapat: 

1. Pindahkan blok ke bagian lain pada pesan Anda: drag and drop module keatas atau bawah pada 

pesan Anda 

2. Hapus blok terpilih 

3. Copy atau duplikat blok terpilih ke bawah atau samping 



 

 

Bekerja menggunakan gambar 
Terdapat banyak cara untuk unggah/ upload gambar, termasuk menarik/drag file image dari folder 

dalam komputer Anda (mis. desktop Anda) langsung kedalam editor. 

Pertama, tambahkan blok konten yang mengandung gambar. Kemudian, tarik/drag sebuah gambar dari 

komputer Anda kedalam area tersebut, atau klik tombol Jelajahi untuk menemukan gambar yang ingin 

Anda gunakan. Jika menggunakan metode kedua ini, Anda dapat memilih gambar dari berbagai lokasi 

yang diperlukan. 

1. Pilih gambar yang tersedia di Folder gambar dalam akun Anda, jika Anda ingin menggunakan 

gambar yang pernah diunggah sebelumnya 

2. Unggah atau impor gambar dari luar seperti komputer Anda, tautan di website, Facebook, 

Gmail, Dropbox, etc 



 

Apabila Anda ingin mengunggah gambar dari sumber luar seperti Facebook atau Gmail, Anda akan 

diarahkan kepada aplikasi yang terhubung dengan editor Bee. Contohnya apabila Anda ingin 

menggunakan gambar dari Facebook, maka Anda akan terhubung pada halaman berbeda yang 

memungkinkan Anda untuk terhubung dengan akun Facebook Anda. 

Sidebar 
Sidebar memiliki berbagai tipe blok konten yang dapat Anda drag and drop ke area konten. Ketika 

sebuah blok konten dipilih, tampilan akan berubah untuk memungkinkan Anda mengedit properti blok 

tersebut. Terdapat sejumlah jenis konten blok teks, gambar dan teks+gambar yang dapat Anda pilih. 

Terdapat juga blok Sosial, yang digunakan untuk 2 tujuan: 

1) Tautan media sosial: dengan mudah menambahkan tautan ke akun sosial media Anda. Setelah 

blok konten Tautan media sosial diletakkan pada area konten, Anda dapat memasukkan tautan 

ke halaman media sosial, menghapus ikon yang tidak dibutuhkan dan memilih tampilan ikon 

yang Anda inginkan. 



 

2) Social sharing: blok konten ini mengandung ikon yang memungkinkan pembaca e-mail untuk 

dapat dengan mudah membagikan konten melalui Facebook, Twitter atau situs media sosial 

lainnya. 

Blok konten lainnya 
Terdapat dua blok konten lainnya dalam editor BEE: 

 Blok pemisah horizontal, yang dapat Anda gunakan untuk memberikan pemisah antar blok 

 Blok tombol, yang dapat Anda gunakan untuk menambahkan call to action: contohnya “Beli 

Sekarang!” 

 

Menggunakan editor WYSIWYG 
Sistem MailUp juga memiliki editor tradisional HTML What You See Is What You Get, yang menyediakan 

dua cara dalam pembuatan pesan e-mail Anda: 

 Tampilan design, untuk membuat e-mail tanpa kode HTML 

 Tampilan kode HTML, untuk mengakses HTML source code 

Anda dapat memilih antara dua tampilan dengan menggunakan tombol yang terletak dibawah editor. 

 

Secara alternatif, Anda dapat bekerja pada aplikasi lain, seperti Adobe Dreamweaver atau editor HTML 

lainnya, kemudian copy-paste kode HTML kedalam tampilan HTML MailUp. 



Editor built-in memiliki sejumlah fitur kaya guna, termasuk: 

 Unggah/edit gambar 

 Tambah/hapus tautan 

 Masukkan kolom dinamis 

 Masukkan konten dinamis 

 Masukkan tautan untuk versi web pesan 

 Tambahkan tautan langganan/berhenti langganan 

 Masukkan tautan perbarui profil 

 Paste dari Microsoft Word 

Menggunakan Image Manager & Image Properties 
Image Manager 

Image Manager memungkinkan Anda untuk 

mengunggah gambar yang disimpan secara 

local dalam sistem. Ketika sebuah gambar 

diunggah kedalam sistem, maka gambar 

tersebut akan muncul ketika Anda buka tab 

Jelajahi File. Untuk memasukkan gambar dalam 

e-mail Anda, pilih gambar dan klik Insert. 

 

 

Image Properties 

Ketika gambar ditempatkan dalam e-mail Anda, 

klik kanan pada gambar dan pilih Image 

Properties. Tool ini sangat berguna untuk 

melakukan pengaturan gambar, seperti 

menambahkan Image Alt text (teks yang 

ditampilkan ketika gambar tidak dapat 

dimunculkan), termasuk deskripsi dan dan 

membatasi gambar ke rasio tinggi-lebar orisinil, 

sehingga proporsi gambar tidak terganggu. 

 

 

Alih-alih menyimpan gambar secara lokal kedalam sistem, Anda dapat memilih untuk memasukkan 

gambar dari web. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkases kode HTML dan memasukkan tag gambar. 

Berikut contohnya: 

<img src="insert URL of image" alt="insert text which will be shown if image is blocked"> 

 

Bekerja menggunakan konten dinamis

http://www.w3schools.com/html/html_images.asp


Konten dinamis memungkinkan Anda untuk menampilkan konten berbeda (banner, teks, gambar, feed 

rss, dsb.) kepada penerima yang berbeda. Pertama Anda perlu menentukan konten dinamis dari menu 

Marketing+, kemudian masukkan kedalam pesan menggunakan fitur didalam editor pesan. 

Serupa dengan menggabungkan tag, berikut cara menambahkan konten dinamis kedalam pesan: 

 Dalam editor BEE, pilih fitur konten dinamis pada toolbar teks ketika mengedit teks didalam blok 

konten 

 Dalam editor WYSIWYG, gunakan menu Insert dan klik Dynamic content 

Menambahkan tautan Berlangganan dan Berhenti Berlangganan 
Toolbar teks (BEE) dan menu Insert (WYSIWYG) memungkinkan Anda untuk menambahkan tautan 

dalam pesan Anda. Dua tautan khusus adalah tautan Berlangganan dan Berhenti berlangganan. 

 Gunakan tautan Berlangganan untuk memungkinkan pembaca email berlangganan pada daftar 

yang sesuai. Kenapa? Bukankah mereka sudah berlangganan jika menerima pesan? Ya, untuk 

sebagian besar kasus. Namun pesan tersebut bisa saja diteruskan kepada orang lain, dan orang 

tersebut bisa jadi belum berlangganan pada daftar langganan tersebut. 

 Gunakan tautan Berhenti berlangganan untuk memungkinkan penerima berhenti berlangganan. 

Tautan berhenti berlangganan pada umumnya terdapat dalam bagian footer pesan. Namun, 

Anda dapat menentukan letak lain untuk tautan ini (mis. di bagian atas pesan), atau Anda juga 

dapat tidak menyertakan tautan berhenti berlangganan di bagian footer secara default. 

Fitur edit pesan lainnya 
Menggunakan kedua editor pesan tersebut, Anda dapat mengakses fitur tambahan dan lanjutan ketika 

mengedit pesan. Ketika menggunakan editor WYSIWYG, Anda dapat mengakses fitur-fitur tersebut 

menggunakan tombol Advanced.Ketika menggunakan editor BEE, Anda dapat mengakses fitur-fitur 

lanjutan melalui halaman Pilihan pesan setelah menyimpan pesan, dengan memperluas Pengaturan 

Lanjutan. 

Fitur lanjutan termasuk: 

 Kode pelacakan kampanye: Anda dapat membuat sistem secara otomatis menambahkan kode 

pelacakan tautan untuk setiap tautan (mis. UTM tags untuk pelacakan Google Analytics). 

 Lampiran: jika akun Anda mendukung fitur ini, maka Anda dapat menambahkan lampiran 

kedalam pesan (mis. laporan dalam bentuk PDF) 

 Nilai default kolom dinamis: tambahkan value default apabila penggabungan tag ditambahkan 

kedalam pesan, namun kolom yang bersangkutan kosong (mis. nama depan tidak tersedia untuk 

sejumlah penerima). 

 Tempel gambar: fitur ini jarang digunakan dan bukan merupakan praktek terbaik e-mail 

marketing. Fitur ini termasuk mengubah gambar menjadi file yang dilampirkan dalam e-mail 

alih-alih menautkan gambar ke luar pesan (seperti pada umumnya). Dengan menggunakan fitur 

ini, gambar tetap akan dapat ditampilkan pada client e-mail yang memblokir gambar. Sedangkan 

kekurangannya, adalah ukuran pesan yang lebih besar. Sebagai tambahan, banyak client e-mail 

(mis. Gmail) kini dapat download gambar secara default dan menempel gambar (embed) bukan 

lagi praktek yang tidak lagi diperlukan. 



 

Periksa E-mail  
Setelah membuat pesan, gunakan fitur Periksa untuk melihat apakah terdapat masalah dan Anda juga 

dapat menjalankan sejumlah hal menarik. Beberapa hal yang dapat Anda lakukan menggunakan fitur 

Periksa antara lain: 

 Pratinjau pesan menggunakan berbagai client e-mail 

 Periksa validasi dan masalah reputasi tautan (tautan ke website dalam daftar hitam/blacklist, 

contohnya, dapat menyebabkan pesan Anda ditandai sebagai pesan berbahaya yang harus 

diblokir atau diantarkan kedalam folder Spam). 

 Menjalankan pemeriksaan Spam pada konten pesan. 

 Meninjau HTML untuk kemungkinan adanya masalah (hanya untuk pengguna teknis). 

 Membuat versi teks sebuah pesan, jika Anda berpikir kemungkinan penerima pesan Anda tidak 

menggunakan client e-mail yang mendukung HTML (semakin jarang ditemukan saat ini). 

Anda dapat mengakses fitur Periksa dari berbagai lokasi, termasuk menu aksi pada menu Pesan > E-mail 

> Disimpan dan Pesan > E-mail > Kirim. 

 

Mengirim kampanye e-mail 
Setelah membuat dan memeriksa pesan e-mail Anda untuk memastikan tidak ada masalah, saatnya 

untuk mengirimkan e-mail tersebut. 

Langkah untuk mengirimkan pesan e-mail: 

 Tentukan pengirim pesan 

 Tentukan penerima pesan 

 Tentukan waktu pengiriman 

Nama Pengirim, E-mail Pengirim, dan E-mail-Balas ke 
Setiap kampanye e-mail marketing harus memiliki nama pengirim dan e-mail pengirim yang jelas (mis. e-

mail dari) 

 



E-mail pengirim dan nama pengirim harus merupakan entitas yang terpercaya bagi penerima e-mail 

Anda. Harap diingat bahwa setiap alamat e-mail yang Anda gunakan harus diverifikasi untuk alasan 

privasi dan keamanan (untuk menghindari kemungkinan pengiriman pesan berbahaya oleh orang lain 

menggunakan alamat e-mail Anda, contohnya). 

E-mail balas ke (yaitu alamat e-mail yang akan menerima balasan dari penerima yang menggunakan 

reply e-mail secara langsung) harus merupakan e-mail yang mudah dikenali oleh penerima, misalnya 

jangan menggunakan e-mail noreply@mycompany.com. Alasan menggunakan e-mail balas ke adalah 

agar penerima dapat dengan mudah menghubungi Anda. E-mail harus mengajak pelanggan Anda untuk 

berkomunikasi, dan bukannya “jangan membalas” e-mail Anda. Aksi balasan dihitung oleh ISP (mis. 

Gmail, AOL, dsb.) sebagai indikasi engagement pelanggan Anda, yang akan berdampak positif pada 

tingkat pengantaran pesan Anda (mis. meningkatkan peluang pesan masuk kedalam inbox e-mail 

pelanggan). 

Memilih Penerima Pesan 
Pilih penerima pesan e-mail sesuai dengan keinginan Anda. Anda dapat memilih untuk mengirimkan 

pesan ke semua pelanggan dalam daftar atau kepada sejumlah grup tertentu. Anda dapat menyertakan 

atau tidak menyertakan grup. Anda juga dapat menggunakan filter untuk segmentasi yang lebih dinamis 

dan fleksibel (mis. pilih semua yang melakukan transaksi melalui toko online selama 90 hari terakhir 

saja). 

Filter tidak termasuk pembahasan dalam dokumen ini, namun Anda dapat menemukan fitur ini melalui 

menu Marketing+ yang memungkinkan Anda untuk melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan profil 

pelanggan (filter profil), aktivitas dan tindakan pelanggan (filter aktivitas), lokasi pelanggan (profil 

geolocation) dan perangkat yang digunakan untuk membuka e-mail Anda (mis. iPhone). 

Menjadwalkan kampanye pengiriman 
Anda hampir selesai. Bagian Preview pengiriman akan menampilkan estimasi waktu pengiriman 

kampanye e-mail dan jumlah penerima e-mail Anda. 

 

Jika tidak terdapat masalah, langkah selanjutnya adalah menentukan apakah Anda ingin langsung 

mengirim kampanye tersebut, atau menjadwalkannya untuk dikirimkan pada waktu mendatang. Hal ini 

tergantung keinginan dan kebutuhan Anda: sistem mendukung kedua pilihan tersebut. 

 

Selanjutnya, sistem akan menambahkan kampanye kedalam urutan pengiriman (mungkin terdapat 

pesan lain dalam antrian: mis. kampanye lain yang telah Anda jadwalkan sebelumnya). Melalui halaman 

Status kirim, Anda dapat melihat urutan pengiriman dan menjalankan sejumlah aktivitas terkait: 

mailto:noreply@mycompany.com


 Mulai pengiriman kampanye yang harusnya sudah dikirim sekarang 

 Mengatur ulang kampanye untuk urutan pengiriman yang berbeda 

 Melihat daftar kampanye yang diurutkan, dimana Anda dapat mengubah jadwal dengan mudah 

 Menghapus kampanye dari urutan 

Melihat statistik kampanye 

Statistik pesan 
Sistem menyediakan statistik untuk Anda, dengan berbagai tools yang membantu Anda mengetahui 

kondisi kampanye Anda. 

Anda dapat: 

 Melihat statistik pesan detil untuk setiap kampanye 

 Menggabungkan beberapa kampanye kedalam laporan yang sama (mis. semua kampanye yang 

dikirimkan selama Q1) 

 Membandingkan statistik kampanye Anda dengan perusahaan lain dalam industri yang sama 

 

Terdapat beragam bentuk laporan dengan informasi detil yang lengkap. Anda dapat mulai menganalisa 

dengan membuka Ringkasan melalui menu Statistik > E-mail > Semua pesan. Laporan ini akan 

menyediakan ikhtisar performa kampanye Anda. 

 

Dengan menggunakan tabs di halaman tersebut, Anda dapat mendalami berbagai status berbeda pada 

laporan Anda. 



 Segmen penerima yang paling aktif 

 Tautan yang paling banyak di-klik 

 Lokasi pengguna aktif Anda berada 

 Perangkat yang digunakan 

 Dsb. 

Statistik glosarium 
Berikut adalah sejumlah referensi untuk membantu Anda memahami laporan statistik yang ada dalam 

sistem. 

 Terkirim: Jumlah e-mail yang telah terkirim. 

 Diterima: Jumlah e-mail terkirim dikurangi bounces: jumlah e-mail yang berhasil dikirimkan 

kepada penerima e-mail. 

 Bounces: Jumlah e-mail yang tidak dapat dikirimkan karena beragam alasan. Sistem menghitung 

jumlah E-mail “bounce” dan melakukan kategorisasi berdasarkan kesalahan yang terjadi. 

 Baca (Unique opens): Jumlah penerima yang membuka pesan. Mereka mungkin membuka e-

mail lebih dari sekali. Angka ditambahkan apabila pembaca membuka pesan karena telah 

mengunduh dan/atau klik pada tautan dalam pesan. 

 Buka: Jumlah e-mail dibuka. Pesan dilacak ketika e-mail dibuka karena gambar telah diunduh. 

Penerima dapat membuka pesan berkali-kali. Karenanya, Buka selalu lebih besar daripada 

Unique Opens.  

 Buka tanpa gambar: Cara konservatif untuk melakukan estimasi berapa kali pesan dibuka tanpa 

mengunduh gambar (mis. pembaca klik, namun tidak mengunduh gambar). 

 Membuka dari web: Jumlah versi web pesan dibuka karena seseorang membagikan pesan 

melalui jejaring sosial, atau mengunjungi Web library, dsb. (jumlah angka Web view dikurangi 

Masalah tampilan). 

 Masalah tampilan: Jumlah penerima yang klik pada tautan versi Web pesan. Hal ini biasanya 

terjadi karena penerima mengalami masalah menampilkan pesan melalui client e-mail mereka. 

 Unique clicks: Jumlah penerima yang klik pada tautan dalam pesan. Penerima yang sama 

mungkin klik pada tautan yang berbeda. Ini adalah angka unique reader yang klik pada tautan. 

Karenanya, angka ini selalu merupakan bagian dari Baca atau Unique opens. 

 Klik: Jumlah klik. Penerima yang sama mungkin klik pada tautan yang berbeda, yang berarti Klik 

selalu lebih besar daripada Unique clicks. 

 Pembaca yang tidak klik: Penerima yang membuka pesan dan mengunduh gambar, namun 

tidak klik pada tautan apapun. Kami mengetahui mereka membuka pesan karena gambar 

diunduh. 

 Pembaca yang klik tanpa gambar: penerima yang klik setidaknya pada salah satu tautan, namun 

tidak mengunduh gambar. 

 CTOR (Click to Open Rate): Unique clicks dibagi unique opens. Hal ini merupakan indikator 

penting untuk menilai kualitas pesan: angka menunjukkan berapa banyak orang yang membuka 

pesan, juga klik pada salah satu tautan yang ada dalam pesan. 

 Bagikan: Jumlah ikon share sosial media di-klik, tanpa menghiraukan apakah penerima 

menyelesaikan tahap posting ke sosial media. 



 Hentikan langganan: Jumlah penerima yang memutuskan untuk berhenti menerima e-mail dari 

Anda. Penyebab berhenti langganan belum tentu berhubungan dengan pesan Anda. Bisa jadi 

mereka menerima terlalu banyak e-mail, atau mereka hanya kehilangan minat. 

 Keluhan (atau Feedback loop): Jumlah penerima yang klik tombol ”SPAM” di bagian bawah 

client e-mail untuk menandakan pesan tersebut tidak diminta. 

 Autoresponders: Balasan yang dikirim secara otomatis oleh client e-mail penerima (mis. pesan 

otomatis ”Out of the Office”). 

 Kotak pesan penuh: Tipe “soft” bounce: kotak pesan penerima penuh dan tidak bisa menerima 

pesan baru, menyebabkan kegagalan pengiriman. 

 Aktif: Penerima yang telah membuka pesan setidaknya sekali dalam waktu 3 bulan terakhir 

(atau periode waktu yang lebih lama jika statistik penerima ditentukan untuk disimpan lebih dari 

90 hari, yang merupakan pengaturan opsional). 

 Penerima tidak aktif: Penerima tidak membuka pesan setidaknya sekali dalam 3 bulan terakhir 

(atau periode waktu yang lebih lama jika statistik penerima ditentukan untuk disimpan lebih dari 

90 hari, yang merupakan pengaturan opsional). 

 Sangat aktif: Penerima yang telah membuka pesan setidaknya dua kali dalam 3 bulan terakhir 

dan setidaknya sekali dalam sebulan terakhir. 

 Fans: Penerima yang membagikan pesan e-mail melalui jejaring sosial dengan klik pada ikon 

social share yang ditambahkan kedalam pesan, atau melanjutkan pesan ke orang lain. 

Statistik penerima 
Statistik penerima memungkinkan Anda untuk menjawab pertanyaan seperti: 

 Berapa jumlah pelanggan baru yang didapatkan selama beberapa bulan terakhir? 

 Bagaimana trend jumlah pelanggan? 

 Bagaimana penerima dibagi dalam segmentasi yang saya lacak? 

 Dimana pelanggan saya berada? 

Diantara beragam laporan ini, Laporan perangkat adalah salah satu yang menarik. Disini, Anda bisa 

mengetahui perangkat apa saja yang digunakan penerima untuk membuka pesan e-mail Anda. Selain 

mempengaruhi prioritas ketika membuat e-mail yang mobile-friendly (pesan yang dibuat dengan editor 

BEE selalu mobile-friendly), hal ini juga membantu Anda untuk memastikan laman landas/landing page 

yang ada dalam e-mail Anda juga mobile-ready. 



 

Laporan ini memberikan informasi mengenai persentase penerima yang umumnya membuka pesan e-

mail Anda melalui perangkat desktop atau mobile, dan perangkat mobile apa saja yang digunakan oleh 

pelanggan Anda. 

 

Informasi lanjut 
Kami harap Panduan Memulai Cepat ini cukup memberikan informasi yang berguna bagi Anda untuk 

memulai program e-mail marketing menggunakan sistem kami. Untuk informasi lanjut, silakan hubungi 

dukungan teknis kami. 


