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Harga komoditas naik, penjualan truk naik,  
disusul penjualan pikap naik. 
Sudirman Maman Rusdi, Presdir Astra 
Daihatsu Motor     

■MANUFAKTUR

“WA saja ya”. Sering-
kali terdengar di 
antara teman dan 

rekan kerja. Dulu, istilahnya 
“BBM saja ya". WA singkatan 
dari WhatsApp, aplikasi iPho-
ne dan Android yang diguna-
kan untuk komunikasi chat-
ting dalam bentuk teks, gam-
bar, video dan audio. WA 
telah cukup lama mengganti-
kan fungsi short message ser-
vice (SMS), blackberry messe-
nger (BBM) dan bahkan tele-
pon interlokal. 

Dengan WhatsApp, komu-
nikasi telepon genggam lebih 
efi sien dan ekonomis, sepan-
jang sambungan internet 3G 
dan 4G berjalan lancar. 
Mengingat,  WA bekerja baik 
hanya ketika internet bekerja. 
Namun tidak semua orang 
kenal siapa fi gur di belakang 
WhatsApp Juga sejarahnya, 
dan bagaimana strategi bis-
nisnya. 

WhatsApp didirikan oleh 
Brian Acton, seorang jebolan 
kolese yang tidak lulus sarja-
na. Ia bekerja sebagai softwa-
re engineer. Terlepas dari ti-
dak memiliki gelar akademis, 
keahliannya mengantarkan 
Acton hingga menjadi Vice 
President of Engineering di 
Yahoo! 

Setelah posisi di Yahoo!, 
ia melamar di Twitter, tapi 
ditolak pada bulan Mei 2009. 

Setelah itu, beberapa bulan 
kemudian ia juga tidak dite-
rima bekerja di Facebook. 

Akhirnya, ia memutuskan 
membangun startup yang 
kini dikenal sebagai What-
sApp. Bermitra dengan man-
tan kolega bernama Jan 
Koum, mereka bekerja tanpa 
mendapatkan gaji. 

Empat tahun kemudian, 
WhatsApp diakuisisi oleh Fa-
cebook dengan nilai US$ 19 
miliar. Tampaknya menjadi 
“pecundang” sementara me-
rupakan berkat, karena ia se-
gera menjadi salah satu orang 
terkaya di dunia. 

Ada beberapa guyonan 
yang beredar di dunia maya. 
Engineer yang ditolak bekerja 
oleh Facebook malah menjadi 
miliarder, karena diakuisisi 
Facebook. 

Keputusan Facebook ini 
cukup mencengangkan meng-
ingat WhatsApp kurang popu-
lar di Amerika Serikat (AS).  
Namun, dengan pengguna 
sebesar 600 juta orang di se-
luruh dunia dengan estimasi 
omzet tahunan mencapai US$ 
20 juta, Facebook melihat ini 
sebagai kesempatan emas 
untuk ekspansi.

Jumlah pesan WhatsApp 
yang dikirimkan setiap hari 
mencapai jumlah SMS sedu-
nia, yaitu 50 miliar pesan. 
Dengan penambahan penggu-

na satu juta orang per hari, 
WhatsApp merupakan raksa-
sa yang cakupan guritanya 
sangat  lebar, namun berben-
tuk mungil. 

Kasus WhatsApp mungkin 
paling tepat menggambarkan 
bagaimana suatu bisnis 
mempunyai fungsi sosial 
yang  luar biasa, mendupli-
kasi pengguna secara otoma-
tis, tanpa iklan, dan biaya 
subscription per tahun hanya 
US$ 1 setelah tahun pertama. 
Semua berjalan secara ham-
pir otomatis, tanpa perlu 
usaha pemasaran sama seka-
li. 

Hari ini, WhatsApp mem-
pekerjakan 50 orang,  dengan 

32 orang engineer di antara-
nya. 

Jumlah yang sangat kecil 
dibandingkan nilai valuasi 
dan jangkauannya yang 
mengglobal. Diperkirakan, 
beberapa tahun di muka, 
penggunanya mencapai satu 
miliar orang. 

Mungkin strategi bisnis 
WhatsApp sangat tidak kon-
vensional dan sulit ditiru, 
mengingat tidak banyak pro-
duk yang mampu mendupli-
kasi pengguna secara otoma-
tis. Namun, semangat dan 
keyakinan diri dan akan pro-
duk para pendirinya sangat 
perlu ditiru. 

Keberadaan WhatsApp 
kini bagaikan keberadaan 
email yang langsung meng-
gantikan fungsi faksimili. 
WhatsApp kini menggantikan 
fungsi SMS, BBM, dan telepon 
interlokal sekaligus. 

Tiga poin penting pembe-
lajaran dari studi kasus WA. 
Pertama, ide genial akan ber-
tumbuh kembang dengan 
baik, sepanjang dipupuk de-
ngan semangat, nafas pan-
jang, dan keyakinan.  Terka-
dang, ketika kita ditolak oleh 
lingkungan, kita dipacu un-
tuk semakin berprestasi. 

Kedua, sepanjang suatu 
produk mampu mengganti-
kan fungsi produk-produk 
lain, ia mempunyai tempat 

di pasar. Pertanyaannya 
tinggal apakah pasar siap 
menerima. Untuk kasus 
WhatsApp, pasar sangat siap 
menerima pesan singkat ini 
karena faktor ekonomis dan 
efi siensi.

Ketiga, produk dengan fi -
tur duplikasi otomatis mem-
punyai skalabilitas yang ti-
dak terhingga (unlimited sca-
lability). Ini sangat ideal di 
era internet, web, dan smart-
phone. Intinya adalah ide 
yang diberi tempat dan ke-
sempatan berkembang.

Buatlah produk yang me-
nambah nilai dengan fitur 
ekonomis dan responsif ter-
hadap kebutuhan. Snapchat, 
misalnya, menggabungkan 
fungsi yang ada di WhatApp 
dengan Instagram walaupun 
lebih spontan dengan auto-
delete. 

Slack, misalnya, mengga-
bungkan fungsi WhatsApp 
dengan project management 
untuk team chat-nya. Ini da-
pat digunakan untuk mengi-
rimkan berbagai fi le.

Akhir kata, setiap hari, 
startup berlomba-lomba men-
disrupsi dunia bisnis dengan 
berbagai teknologi. Dan ha-
nya segelintir yang mempu-
nyai nasib sebaik Whats App. 

Dan kita semua bisa ba-
nyak belajar dari fenomena 
Whats App ini.               ■

Ketika Pecundang Mendirikan WhatsAppKetika Pecundang Mendirikan WhatsApp

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

INDUSTRI ALUMINIUM■

Inalum Pangkas 
Produksi Tahun Ini
JAKARTA. Produsen alumini-
um, PT Indonesia Asahan 
Aluminium menurunkan tar-
get produksi tahun ini. Penu-
runan target produksi perusa-
haan yang akrab disebut Ina-
lum tersebut karena imbas 
turunnya debit air penggerak 
turbin listrik di Danau Toba, 
Sumatra Utara.

Ricky Gunawan, Sekretaris 
Perusahaan Inalum menjelas-
kan, penurunan produksi su-
dah terjadi sejak tahun 2016 
lalu. Sebab, produksi Inalum 
hanya 245.000 ton per tahun 
atau turun 4,7% ketimbang ta-
hun sebelumnya sebanyak 
257.000 ton. "Tahun ini pro-
duksi hanya 241.000 ton per 
tahun," kata Ricky saat dihu-
bungi KONTAN, Rabu (25/1). 

Jika mengacu produksi ta-
hun lalu, maka proyeksi pro-
duksi Inalum tahun ini turun 
1,6%. Ricky menjelaskan, de-
bit air danau Toba yang me-
nyusut menjadi sumber masa-
lahnya. Adapun solusi untuk 
mengembalikan debit air ter-
sebut, Ricky bilang sangat 
tergantung dengan kondisi 
alam. Jika curah hujan di seki-
tar danau Tiba tinggi, maka 
debit air di danau Toba oto-
matis kembali naik. 

Menurut Ricky, pihaknya 
sudah berusaha membuat hu-
jan buatan di wilayah sekitar 
Danau Toba. Namun, usaha 
tersebut tak mampu men-
dongkrak jumlah debit air di 
Danau Toba naik secara signi-
fi kan. Menurut Ricky, masalah 
ketersediaan air di Danau 
Toba saat ini telah menjadi 
perhatian serius manajemen 
perusahaan, karena berdam-
pak ke rencana produksi. 

Sejatinya tahun ini, Inalum 
menyusun rencana penam-
bahan kapasitas produksi 

aluminium ingot menjadi 
300.000 ton per tahun. Bah-
kan, Inalum punya rencana 
tahun 2021 nanti bisa mem-
produksi aluminium ingot se-
besar 500.000 ton dan produk-
si akan mencapai puncaknya 
pada tahun 2025 sebesar 1 
juta ton per tahun. 

"Kami akan mencoba dua 
teknologi baru, satu dari tek-
nologi Sany dari China dan 
satu lagi teknologi Kannak 
asal Eropa. Untuk teknologi 
baru itu akan kami uji coba 
bulan Februari, dan hasilnya 
akan terlihat enam bulan sete-
lahnya," kata Ricky

Selain itu, Inalum juga be-
rencana melakukan pengem-
bangan produk dengan mem-
produksi billet dan alloy seba-
nyak 60.000 ton per tahun. 
Komposisinya; 45.000 ton al-
loy dan 15.000 billet. "Tim pe-
masaran kami sedang menim-
bang-nimbang pemasarannya. 
Tapi yang jelas segmen pasar-
nya adalah perusahaan oto-
motif," kata Ricky. 

Untuk produk alloy, Inalum 
berencana bisa memproduk-
sinya sebanyak 90.000 ton per 
tahun di 2018. Kemudian di 
tahu yang sama, Inalum juga 
mematok target produksi bil-
let sebanyak 30.000 ton per 
tahun. Adapun untuk produk 
aluminium, Inalum hingga 
saat ini sudah memiliki ba-
nyak pelanggan terutama dari 
perusahaan otomotif seperti 
dari grup Astra. 

Dua pelanggan besarnya 
adalah; PT Astra Otoparts Tbk 
dan PT Astra Honda Motor. 
Selain perusahaan otomotif, 
produk Inalum diserap per-
usahaan alat rumah tangga 
seperti Maspion. 

Eldo C Rafael

JAKARTA. Pabrik PT Kraka-
tau Osaka Steel (KOS) di Cile-
gon, Banten memasuki pro-
duksi komersial. Tahap awal, 
KOS memproduksi baja tu-
langan alias reinforced bar 
(rebar) 

Setelah memproduksi re-
bar, "Mulai Februari kami 
produksi baja siku komersial," 
kata Junji Uchida, Presiden 
Osaka Steel Co Ltd usai berte-
mu Menteri Perindustrian 
Airlangga Hartarto, Kamis 
(26/1).  KOS menargetkan 
produksi baja siku dan baja 
tulangan 200.000 ton per ta-
hun di tahun ini.  Sebanyak 
60% baja tulangan dan 40% 
baja siku. "Tahun ini kami 
perkirakan permintaan nasio-
nal 150.000 ton," kata Uchida.

KOS juga berencana mem-
produksi baja tulangan untuk 
konstruksi berdiameter 50 
milimeter (mm) atau S-50. 
KOS akan menjadi perusaha-
an pertama yang memproduk-
si S-50 di Indonesia. 

Pabrik KOS yang beroperasi 
komersial itu berkapasitas 
maksimal 500.000 ton per ta-
hun. "Mungkin akhir tahun 
depan bisa produksi 500.000 

ton per tahun," kata dia. 
KOS menangkap penjualan 

baja siku segmen konstruksi 
menara baja atau transmisi. 
Potensi pasar besar karena 
terkait proyek pembangkit 
listrik yang digeber pemerin-
tah. “Baja siku akan dikirim 
ke fabrikator yang telah ditun-
juk PLN, misalnya Bukaka," 
kata Uchida. 

Di pasar baja tulangan S-50 
yang berdiameter besar de-
ngan kekuatan lebih besar, 
Uchida melirik proyek jemba-
tan, jalan tol, pondasi bangun-
an pencakar langit dan ponda-
si pembangkit listrik.  "Mereka 
bisa pangkas kebutuhan baja 
hingga 20%. Biasanya tiga baja 
rebar, sekarang satu baja re-
bar 50 mm," kata Uchida. 

KOS memperoleh bahan 
baku billet baja dari sejumlah 
negara, salah satunya Jepang.  
"Krakatau Steel belum mem-
produksi billet," kata Uchida.

KOS konsentrasi garap pa-
sar domestik dan belum eks-
por. "Pasar  Indonesia cerah.  
Kami berani berinvestasi 
US$ 200 juta," kata Uchida.

Pamela Sarnia

Krakatau Osaka 
Steel Beroperasi

INDUSTRI BAJA■

JAKARTA. Agen pemegang 
merek mobil (APM) optimis-
tis, penjualan mobil pikap bisa 
lebih baik tahun ini dibanding-
kan tahun lalu. Adanya pro-
yeksi pertumbuhan ekonomi 
yang lebih baik menjadi ha-
rapan bagi APM  menjual mo-
bil pikap lebih banyak.

Untuk menggeber penjual-
an pikap, sejumlah APM telah 
mempersiapkan strategi. Sa-
lah satunya adalah meluncur-
kan produk baru, seperti yang 
dilakukan oleh PT Suzuki In-
domobil Indonesia selaku 
APM mobil Suzuki, yang telah 
meluncurkan pikap anyar 
pada Kamis (26/1).

Dengan pikap anyar terse-
but, Suzuki ingin menggeber 
penjualan lebih baik dari ta-
hun lalu. "Perekonomian di-
prediksi membaik, maka itu 
kami targetkan penjualan Su-
zuki secara keseluruhan bisa 
naik 15%," kata Makmur, 4W 
Sales Director PT Suzuki In-
domobil Sales (SIS).

Makmur bilang, peluncuran 
pikap anyar dilakukan saat 
tren penjualan pikap mulai 
beranjak naik. Tren kenaikan 
penjualan, kata Makmur terli-
hat dari permintaan penjualan 
pikap kuartal terakhir 2016. 

Perlu diketahui, pikap ada-
lah segmen andalan Suzuki. 
Sepanjang 2016, sekitar 44% 
penjualan Suzuki berasal dari 
pikap, terutama Suzuki Carry 
dan Suzuki APV dengan pen-
capaian penjualan masing-
masing sebanyak 29.408 unit 
dan 45.921 unit. 

Tak hanya Suzuki, PT Kra-
ma Yudha Tiga Berlian (KTB), 
selaku APM mobil Mitsubishi 
juga mempersiapkan mobil 
pikap baru di pasar Indonesia. 

Imam Choeru, Head of Sales 
Group Marketing Division 
KTB bilang, produk baru ter-
sebut akan meluncur di se-
mester pertama tahun ini. 
“Akan segera kami luncur-
kan,” kata Imam. 

Saat ini, Mitsubishi memiliki 
beberapa seri kendaraan pi-
kap seperti Colt T120SS, L300 
dan Triton 4x4. Sayang, soal 
proyeksi penjualan tahun ini, 
Imam belum bisa membeber-
kan. Ia hanya berharap, penju-
alan tahun ini bisa lebih baik 
dari tahun lalu. "Kami akan 
membikin sales program un-
tuk mendongkrak penjualan," 
kata Imam.

Adapun Daihatsu juga telah 
mempersiapkan strategi un-

tuk menggenjot penjualan pi-
kap. Tahun ini, Daihatsu ingin 
menggeber penjualan pikap 
mini Hi-Max yang telah dilun-
curkan pada tahun 2016 lalu. 
“Kami mainnya di pikap kecil, 
karena pertumbuhan pasar-

nya sekitar 5%," kata Sudir-
man Maman Rusdi, Presiden 
Direktur PT Astra Daihatsu 
Motor.

Secara umum, Sudirman 
bilang, pasar pikap berpotensi 
naik seiring membaiknya pen-

jualan komoditas. "Kalau ko-
moditi naik, penjualan truk 
akan naik. Baru setelah itu 
penjualan pikap ikut naik," 
tambah Sudirman.

Adapun PT Isuzu Astra Mo-
tor Indonesia konsisten de-
ngan produk andalannya, Isu-
zu Panther dan belum tertarik 
merilis pikap baru. "Isuzu 
Panther masih jadi tumpuan 
penjualan. Target penjualan-
nya 1.300 unit, sama dengan 
tahun lalu," kata Attias Asril, 
Marketing Division Head 
Isuzu Astra Motor.

Attias menambahkan, per-
mintaan Isuzu Panther paling 
banyak datang dari aktivitas 
keperluan distribusi logistik 
di kota-kota besar.   ■

Pikap Ingin Tancap Gas
Agar pasar bergairah, agen pemegang merek mobil mulai rajin mempersiapkan pikap anyar 

Eldo C Rafael,   
Pamela Sarnia

Suzuki Luncurkan Motorsport Anyar

 ANTARA/Andika Wahyu

Model berpose dengan sepeda motor Suzuki GSX-R150 di sela-sela sesi uji kendara di Sirkuit Sentul, Bogor, Jabar, Kamis 
(26/1). PT Suzuki Indomobil Sales meluncurkan produk motor sport 150 cc terbaru yakni GSX-R150 dan GSX-S150 yang 
dijual secara promo sampai Maret 2017 dengan harga Rp 27,9 juta (OTR Jakarta) dan Rp 23,9 juta (OTR Jakarta).

Penjualan Enam Merek Pikap 2013-2016
Merek (unit) 2013 2014 2015 2016*

Daihatsu Gran Max 48,012 57,151 59,512 35,052
Suzuki Carry 46,208 49,662 48,733 23,943
Mitsubishi L300 27,498 26,394 22,169 18,472
Mitsubishi T120 29,662 29,378 25,311 12,162
Suzuki APV 19,567 21,221 17,635 11,897
Isuzu Panther 3,812 3,304 2,120 1,319
* Sampai November Sumber: Gaikindo
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