
Penawaran dari Tri, me-
nurut kacamata Daniel 
Saputro,  pengamat 

marketing management, me-
rupakan bagian dari strategi 
marketing gerilya. Maksud-
nya, alih-alih menghadapi pa-
sar secara langsung dengan 
produk dan layanan yang mi-
rip dengan kompetitor, per-
usahaan yang mengadopsi 
strategi gerilya lebih memilih 
untuk bermain lewat pena-
waran atau bonus-bonus yang 
utamanya dilakukan untuk 
menarik pelanggan baru.

Strategi ini umumnya digu-
nakan perusahaan yang kapi-
talisasi pasarnya tidak besar 
alias pemain kecil dalam suatu 
industri. Memang, strategi se-
perti itu bisa mengikis keun-
tungan yang didapat perusa-
haan. Tapi, fokus awal perusa-
haan itu memang bukan 
keuntungan besar, melainkan 
menyedot pelanggan.

Nah, Tri merupakan pemain 
keempat terbesar di pasar tele-
komunikasi seluler negara kita. 
Dengan posisinya ini, Tri harus 
menerapkan strategi marke-
ting gerilya. Sebab, jika harus 
head to head dengan pemain 
lain yang jauh lebih besar dan 
mapan, seperti Telkomsel atau 

XL Axiata, tentu Tri bakal ka-
lah. Dari segi pelanggan saja 
jumlahnya sudah kalah jauh 
dibanding XL atau bahkan In-
dosat sekalipun yang merupa-
kan pemain nomor tiga.

Toh, dengan melakukan 
strategi ini, Tri tidak rugi apa-
pun lantaran dengan fixed cost 
yang sama ia mendapat kesem-
patan untuk menarik pelang-
gan baru. Fixed cost yang di-
maksud Daniel adalah biaya 
operasional  untuk channel 
yang sudah disiapkan Tri. “Ia 
harus sangat bagus di layanan 
tertentu atau menawarkan 
benefit yang lebih ketimbang 
pesaing lain,” kata dia.

Cuma, Daniel memberi sa-
ran, daripada Tri bersusah 
payah merebut pelanggan pa-
ket bicara, lebih baik fokus 
pada keunggulan yang selama 
ini mereka miliki yaitu paket 
data. Pasalnya, selama ini Tri 
lebih banyak dikenal di ka-
langan mahasiswa yang lebih 
mementingkan paket data ke-
timbang voice. Nah, jika hen-
dak survive, Daniel meman-
dang lebih baik Tri putar halu-
an menjadi penyedia paket 
data yang handal. Jika harus 
bersaing paket bicara dengan 
kompetitor lain akan sulit.   o

telekomunikasi,” kata Dolly.
Dolly mengklaim, berbagai 

upaya itu sangat signifikan me-
mangkas biaya operasional Tri. 
Sayang, dia menolak buka-bu-
kaan soal angkanya termasuk 
struktur biaya layanan voice 
dan data Tri. Yang jelas, Tri bisa 
memberikan tarif layanan voice 
dan data yang murah.

Alhasil, klaim Donny, Tri 
menjelma menjadi penyedia la-
yanan mobile internet terbesar 
kedua di Indonesia, dengan 
trafik internet 1.200 terabyte 
per hari. Ini sesuai dengan ko-
mitmen Tri yakni menjadi pe-
nyedia layanan mobile internet 
terbaik berlayanan telepon dan 
pesan singkat (SMS) yang ter-
jangkau dan kompetitif.

Menurut Dolly, persepsi pa-
ket internet Tri murah merupa-
kan apresiasi masyarakat. Na-
mun, Tri tidak ingin terjebak 
dengan konsep murah yang 
murahan. “Makin terjangkau 
layanan kami, akan semakin 
memberikan nilai lebih pada 
pelanggan. Murah bukan berarti 
murahan tapi tetap diimbangi 
oleh kualitas,” tegasnya.

Tentu ujungnya, Tri berharap 
strategi mereka bisa mendong-
krak jumlah pelanggan sembari 
meningkatkan loyalitas mereka.  
Meski ada tambahan jumlah 
pelanggan dari Program #Ubah-
DenganBicara, Dolly menolak 
menyebutkan angkanya. Yang 
pasti, Tri saat ini sudah memi-
liki 54,8 juta pelanggan. Seba-
nyak 52% di antaranya adalah 
pelanggan layanan data.

Anak muda
Strategi paket bicara dan data 

murah juga diusung PT Teleko-
munikasi Selular (Telkomsel). 
Anak usaha Telkom ini menye-
diakan layanan bertarif murah 
tersebut melalui kartu perdana 
Simpati LOOP yang diluncur-
kan Maret tahun lalu.

Simpati LOOP memberikan 
paket bonus setiap isi ulang 
pulsa. Contoh, isi ulang di ba-
wah Rp 10.000, pelanggan men-
dapat bonus 20 MB atau 20 SMS 

atawa 20 menit telepon ke sesa-
ma Simpati. Pelanggan juga bisa 
membeli paket Talkmania yang 
memberikan keleluasaan mene-
lepon cuma-cuma hingga 200 
menit. Besaran biayanya dise-
suaikan dengan zonasi.

Dalam layanan internet, Sim-
pati LOOP menyajikan berbagai 
jenis pilihan paket. Salah satu-
nya, Gila On Loop yang membe-
rikan kuota internet hingga 16 
GB seharga Rp 100.000, tapi 
berlaku selama 30 hari.

Tuty R. Afriza, General Ma-
nager Youth and Community 
Product Marketing Telkomsel, 
menjelaskan, Simpati LOOP 
merupakan brand prabayar 
terbaru Telkomsel yang menya-
sar segmen anak muda khusus-
nya usia 12 tahun–19 tahun. 
“LOOP sesuai tren gaya hidup 
digital yang berhubungan sama 
layanan data,” ujarnya,

Meski mengusung layanan 
bertarif murah, Simpati LOOP 
tentu tidak membuat Telkomsel 
merugi. Telkomsel memang se-
ngaja menerapkan pricing khu-
sus bagi anak muda lantaran 
masa depan bisnis telekomuni-
kasi ada pada mereka. “Kami 
telah memperhitungkan secara 
matang dampak dan analisis 
bisnis untuk segmen youth ini,” 
kata Tuty tanpa memperinci 
struktur biaya yang membuat 
Simpati LOOP bisa memberikan 
layanan bertarif murah.

Sebagai langkah antisipasi 
meningkatnya persaingan, Tel-
komsel bakal melakukan kom-
binasi pendekatan produk dan 
keterlibatan pelanggan. Pende-
katan produk dengan memba-
wa Simpati LOOP sebagai 
brand anak muda Telkomsel, 
yang menawarkan paket-paket 
internet dan gaya hidup digital 
yang inovatif, menarik, dan ter-
jangkau. Sementara pendekatan 
keterlibatan pelanggan melalui 
acara di bidang musik, olahra-
ga, dan edukasi yang sesuai de-
ngan minat segmen youth. 
“Program-program ini akan 
membuat kami lebih dekat de-
ngan mereka,” ucapnya.

Pelanggan juga untung.       o

Ekosistem 
Startup AS

Beberapa tahun lalu, ma-
yoritas startup inovatif 
berneksus di Silicon Val-

ley (SV). Hingga kini, SV masih 
menjadi favorit perusahaan-
perusahaan teknologi interna-
sional, seperti Google, Apple, 
Western Digital, Marvel Tech-
nology, dan Applied Materials. 
Termasuk perusahaan teknolo-
gi yang kantor pusatnya berada 
di luar Amerika Serikat (AS) 
seperti Lenovo, Huawei, dan 
Samsung Semiconducor. 

Bisa dimaklumi startup-star-
tup canggih yang didirikan oleh 
si jenius Elon Musk, seperti 
mobil listrik Tesla, pembangkit 
listrik tenaga matahari SolarCi-
ty, dan tablet transportasi futu-
ristik ultracepat Hyperloop, 
masih berlokasi di pusat inovasi 
teknologi California Utara ter-
sebut. Demikian pula startup-
startup yang didanai oleh pri-
vate equity dan yang berskala 
kecil serta menengah.

Sumber daya intelektual lu-
lusan Stanford dan UC Berkeley 
serta lokasi strategis SV yang 
sangat dekat dengan kota kultu-
ral paling liberal se-AS, San 
Francisco, merupakan daya ta-
rik utama. Kabar terkini, SV 
bukan lagi satu-satunya pusat 
teknologi di Negeri Paman Sam. 
Mengapa? Apa yang bisa kita 
pelajari dari langkah ini?

Cukup banyak para entrepre-
neur teknologi membidik kota-
kota di luar California, seperti 
Austin di Texas, Raleigh-Dur-
ham, Las Vegas, Kansas City, 
dan New York. Bahkan, Detroit 
yang pernah bangkrut pun se-
karang bangkit kembali, dengan 
peremajaan citra dan insentif 
bagi bisnis-bisnis baru. Harga 
properti yang rendah juga me-
rupakan insentif bagi startup 
yang berani mendirikan kantor 
pusat di kota tersebut. 

Detroit kini menjadi lokasi 
kantor pusat Stik, yaitu perusa-
haan aplikasi rekomendasi ber-
basis media sosial, setelah pin-
dah dari San Francisco. Detroit 
termasuk rendah biaya operasi, 
setelah bertahun-tahun merosot 
kegiatan ekonominya. Dengan 
suplai para teknokrat berpendi-
dikan teknik komputer di Uni-
versity of Michigan dan Michig-
an State University, kota ini se-
karang menjadi pilihan startup 
berkapital awal minim.

Groupon, misalnya, dilahir-

kan dan tumbuh besar di Chica-
go, bukan di SV. Namun, SV te-
tap mendominasi venture capi-
tal deals yang mencakup 46% 
dari transaksi nasional yang 
mencapai US$ 2,6 miliar. 

Tampaknya, keseksian star-
tup di SV masih lebih molek 
daripada di lokasi lain. Tapi, ini 
kelihatannya semakin bergeser 
tergantung tingkat kesuksesan. 
Terbukti dari inkubator-inkuba-

tor startup di berbagai belahan 
dunia dan AS masih meman-
dang SV sebagai “Hollywood”-
nya dunia teknologi. 

Tapi sesungguhnya, ekosis-
tem seperti di SV bisa dibangun 
di kota apapun yang setara 
sumber daya manusia (SDM)-
nya. Termasuk di Indonesia bila 
SDM-nya memadai. Chennai di 
India mungkin sudah mendekati 
SV dalam konteks negara ber-
kembang Asia. Dan, Singapura 
merupakan benchmark yang 
paling anggun.

Kultur agresif

Agresifnya pebisnis dan tek-
nokrat SV dengan turnover ide 

yang supercepat belum bisa 
tertandingi. Kultur secepat kilat 
dan grow fast, fail fast tampak 
umum di SV. Namun, di kota-
kota Midwest, seperti Kansas 
City dan Chicago, kultur itu 
masih cukup langka. Dan bagi 
para pemain startup kecil, tam-
paknya relatif sulit untuk me-
nonjolkan diri di sana.

Fakta bahwa kegagalan sama 
sekali tidak tabu di SV merupa-
kan salah satu motor yang me-
lontarkan para pendiri startup 
gagal untuk kembali bangkit 
dengan semangat dan model 
bisnis baru. Semangat SV ini 
perlu diekspor dan ditanamkan 
di dalam ekosistem-ekosistem 
tandingan, sehingga kesukses-
an bisa lebih merata di tingkat 
nasional dan internasional.

Kultur agresif SV memberi-
kan kesempatan networking 
yang lebih besar daripada da-
lam kultur Midwest. Tapi, ini 
semestinya bisa diatasi dengan 
support system memadai, se-
lain SDM prima. Kansas City 
kini mempunyai julukan Silicon 
Prairie dan New York City ber-
julukan Silicon Alley.

Startup America Partnership 
(SUAP) bekerjasama dengan 
program-program inisiatif Pre-
siden AS Barack Obama mem-
berikan kesempatan untuk 
membentuk ekosistem startup 
secara nasional. Yang dimaksud 
dengan ekosistem di sini, ada-
lah lingkungan yang non-judge-
mental untuk belajar bisnis 
bersama, dengan mempelajari 
pengalaman-pengalaman para 
senior di bidangnya.

Ekosistem bisnis merupakan 
jaringan penghubung para pen-
diri berpengalaman sebagai 
mentor dengan para pendiri 
pemula, para investor, SDM 
berkualitas, dan customer po-
tensial. Tujuan ekosistem ter-
sebut adalah membangun kul-
tur yang terdiri dari para inova-
tor dengan ide-ide genial yang 
inovatif lagi kreatif. 

Entrepreneurship alias kewi-
rausahaan merupakan kunci 
pertumbuhan ekonomi suatu 
negara dan wilayah. Dan eko-
sistem yang memberikan rasa 
aman untuk bertumbuh meru-
pakan kunci keberhasilan jang-
ka panjang. Ketika para kompe-
titor bersinergi, maka inovasi  
baru membawa kesempatan-
kesempatan yang baru. o

Jennie M. Xue,
Kolumnis Internasional dan Pengajar 
Bisnis, Tinggal di California, AS, 
www.jenniexue.com

Ekosistem 
seperti di Silicon 
Valley bisa 
dibangun di kota 
apapun yang 
setara SDM-nya. 
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