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Kami berharap demand tumbuh seperti 
properti yang tampaknya tumbuh.
Elisa Sinaga, Ketua Asosiasi Aneka 
Keramik Indonesia (Asaki)

■MANUFAKTUR

Anda pasti pengguna Goo-
gle, si search engine ter-
masif di dunia. Google 

berskala raksasa dan masif de-
ngan kapasitas tracking dan 
analitis mendetail. Pernahkan 
Anda menggunakan mesin 
pencarian (search engine) 
DuckDuckGo? 

DuckDuckGo dikenal de-
ngan fi turnya yang tidak mere-
kam (track) informasi browsing 
dan identitas pengguna search 
engine. Jadi browsing Anda 
confi dential, tidak menjadi ba-
gian dari data set siapapun. 
DuckDuckGo  adalah antitesis 
Google.

Di tahun 2015 saja, tiga 
miliar sesi pencarian (search 
sessions) telah dilakukan oleh 
para pengguna DuckDuckGo. 
Mesin pencari ini diprediksi-
kan akan menjadi semakin po-
puler, mengingat pare penggu-
nai internet semakin dewasa 
dan paham makna privasi dan 
kriminal identitas (identity 
crime).

Dalam artikel ini, kita ba-
has bagaimana pendiri 
DuckDuckGo Gabriel Weinberg 
meretas traksi (traction ha-
cking) sebagai inti dari startup 
growth.  Traksi sdapat diterje-
mahkan secara bebas sebagai 
bukti kuantitatif bahwa sesua-
tu terbukti bekerja dengan me-
muaskan.

Metriksnya bisa jumlah 

pengguna (user) dan pengguna 
berbayar (paid user). Juga volu-
me trafi k dan engagement peng-
guna (like, share, comment, dan 
lain-lain). Tergantung model 
bisnis dan revenue model yang 
digunakan startup.

Tentu traksi DuckDuckGo 
mengandalkan trafi k yang ma-
suk, karena dari trafi k inilah, 
ada konversi menjadi penggu-
na (user). Berapa persentase 
(conversion rate) dari trafik 
menjadi sales leads, tergantung 
dari kualitas trafik (general 
atau niche), kualitas copy (co-
pywriting conversion power) 
dan kualitas produk yang se-
suai atau melebihi harapan 
pengguna.

Startup yang "benar-benar 
startup," menurut Paul Graham 
pendiri akselerator startup Y 
Combinator, adalah bisnis 
yang didesain untuk berkem-
bang pesat." Jadi, suatu bisnis 
baru belum tentu merupakan 
startup.  Startup harus ada ele-
men mampu berkembang pesat. 
Karena traksi adalah growth, 
maka dalam startup harus ada 
traksi. Without traction, a busi-
ness would die and is no longer 
a startup.

Pendiri DuckDuckGo Gab-
riel Weinberg menggunakan 19 
kanal traksi dengan sangat 
strategis. Anda pasti pernah 
mendengar apa saja kanal-ka-
nal tersebut. Bukan hal-hal 

baru, tapi strategi pengguna-
annya sebagai peretas traksi 
inilah yang perlu dijadikan 
benchmark.

Sebanyak 19 kanal traksi 
tersebut: blog-blog niche, publi-
sitas konvensional, publisitas 
non-konvensional, search engi-
ne marketing, iklan berbayar di 
sosmed, iklan berbayar offl ine, 
search engine optimization 
(SEO), content marketing, email 
marketing, engineering marke-
ting (memberi free tools), viral 
marketing, business develop-
ment (partnership dengan bis-
nis lain dalam nuansa win-
win), sales, affi liate programs, 
platform eksisting, trade shows, 
offl ine events, speaking engage-

ments dan community building.
Oke mengenal kanal-kanal 

saja belum menjamin sukses 
traksi startup Anda. Karena ini 
semua perlu strategi jitu dan 
eksekusi taktik mendetail. 
Awali dengan proporsi yang 
tepat 50:50 antara aktivitas-
aktivitas product development 
dan aktivitas-aktivitas traksi. 
Jadi, resources (uang, waktu 
dan sebagainya) dibagi dua, 
karena pengembangan produk 
tidak ada arti tanpa traksi dan 
sebaliknya.

Kuncinya, mengembang-
kan produk tanpa traksi adalah 
sia-sia. Minimal empat skena-
rio perangkap yang perlu di-
pertimbangkan.

 Satu, produk sesuai kei-
nginan konsumen, tapi busi-
ness model dan revenue model 
belum memadai, sehingga re-
venue belum masuk optimal. 
Biasanya untuk produk-produk 
yang tidak biasanya berbayar, 
sehingga konsumen malas 
membayar untuk produk seru-
pa.

Dua, produk sesuai kei-
nginan konsumen tapi tidak 
cukup jumlah konsumen untuk 
mencapai critical mass sehing-
ga profi t membuat bisnis sus-
tainable. Biasanya untuk pro-
duk-produk super eksklusif dan 
niche yang sangat kecil.

Tiga, produk bisa saja dide-
sain sebagaimana keinginan 

konsumen. Tapi mencapai kon-
sumen membutuhkan resources 
yang sangat besar. Inefi siensi 
dalam mencapai konsumen 
merupakan batu sandungan 
besar mendapatkan profi t. Bia-
sanya ini untuk produk-produk 
yang perlu direct sales force 
masif.

Empat, produk bisa saja 
didesain sebagaimana keingin-
an konsumen, tapi telah banyak 
kompetitor Dalam kondisi pa-
sar yang hiperkompetitif, ber-
saing untu mendapatkan kon-
sumen tidak cost-efficient.  
Jadi, jangan sekali-kali terpe-
rangkap pokoknya produk kami 
luar biasa bagus, sehingga ti-
dak ada kompetitor yang mam-
pu halangi dan pasti laris. Ka-
rena pola pikir seperti ini me-
rupakan perangkap startup.

Fokuskan energi kerja 50% 
ke pengembangan produk dan 
50% ke traksi merupakan for-
mula ideal. Untuk memudah-
kan kuantifi kasi, gunakan man 
hour alias "jam manusia" seba-
gai metriks, bukan kapital fi -
nansial.

Dengan traksi yang bekerja 
secara otomatis atau semi-oto-
matis, Anda membangun alir-
an cold leads yang diharapkan 
berkonversi menjadi warm le-
ads dan konsumen berbayar. 
Selamat bertraksi ria dengan 
19 kanal yang disarankan oleh 
pendiri DuckDuckGo.  ■

Mari Belajar dari DuckDuckGoMari Belajar dari DuckDuckGo

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

JAKARTA. Industri keramik 
domestik masih menemui ja-
lan terjal. Asosiasi Aneka Ke-
ramik Indonesia (Asaki) 
memprediksi, pasar keramik 
lokal tetap akan menunjukkan 
tren perlambatan di tahun ini.

Elisa Sinaga, Ketua Asaki 
mengatakan, serbuan keramik 
impor khususnya dari China 
kian menambah industri lokal 
terjepit. "Kami berharap de-
mand tumbuh, seperti pro-
perti yang tampaknya tumbuh. 
Namun di tengah permintaan 
naik ada kesulitan pelaku do-
mestik mengambil porsinya," 
ujar Elisa, kepada KONTAN 
(11/1). 

Walaupun sulit Asaki berha-
rap, bisnis keramik bisa tum-
buh 10% di tahun ini karena 
bangkitnya sektor properti. 
Adapun kebutuhan keramik 
saat ini jumlahnya diperkira-
kan mencapai 360 juta meter 
persegi (m²)-370 juta m². 

Terhalang perjanjian
Di tengah sulitnya industri 

keramik dalam negeri, perjan-
jian dagang antara Asean de-
ngan China atau Asean China 
Free Trade Agreement 
(ACFTA) semakin merugikan 
industri keramik tanah air.

Sekadar catatan, bila sebe-
lum implementasi ACFTA bea 
masuk (bm) keramik asal Chi-
na ke Indonesia dikenakan 
20%, saat ini turun jauh hanya 
sebesar 5%. "Saat itu saja im-
por keramik naik 20%-26% tiap 
tahunnya, bagaimana dengan 
sekarang yang bea masuknya 
jadi 5%," kata Elisa.

Tidak heran, bila pasca pe-
nerapan ACFTA tersebut tren 
impor keramik asal negeri Ti-
rai Bambu mengalami lonjak-
an. Apalagi, keramik produksi 

China harganya jauh lebih 
rendah dibandingkan produk 
dalam negeri. 

Sulit bersaingnya industri 
keramik lokal dengan produk 
dari China lantaran biaya pro-
duksi yang dikeluarkan lebih 
mahal. Tengkok saja, sebagi-
an besar bahan baku keramik 
masih didatangkan dari China. 
Dengan bea dumping sebesar 
26%, maka biaya produksi 
keramik semakin tinggi. 

Selain itu, harga gas 
yang tidak kunjung turun 
di sektor industri keramik 
ini menambah penderita-
an. "Produsen tertekan 
dengan produksinya. Plus 
harga gas masih tinggi dari 
harga saing," kata Elisa.

Di tengah persaingan 
pasar yang semakin sengit, 

beberapa produsen keramik 
lokal menyusun strategi agar 
dapat bertahan. PT Intikera-
mik Alamasri Industri Tbk 
misalnya, emiten berkode sa-
ham IKAI di Bursa Efek Indo-
nesia (BEI) ini menyinergikan 
bisnis keramik dengan me-
rambah bisnis pengembang 
properti.

"Bisa saling mendukung, 
yang mana aset (hotel dan 
vila) ini harus menggunakan 
produk keramik kami, Essen-
za. Jadi nanti bakal punya 
captive market yang luma-
yan," kata Setiawan Widjojo, 
Presiden Komisaris Intikera-
mik Alamasri Industri.

Saat ini, Intikeramik Ala-
masri Industri sedang me-

ngembangkan proyek 
properti di Bali dan Me-
dan. Salah satunya adalah 
vila mewah yang akan di-
bangun di lahan seluas 
69.000 meter persegi (m²) 
yang terletak di wilayah 
Ubud Provinsi Bali. Inves-
tasi yang digelontorkan 
mencapai Rp 817 miliar.

Di daerah yang sama, 
Intikeramik juga berenca-

na membangun hotel di area 
seluas 29.000 m². Investasi 
untuk hotel ini mencapai 
Rp 347 miliar dengan kapasi-
tas kamar sebanyak 90 unit 
dan ditargetkan selesai pada 
2019 mendatang.

Tahun ini, Intikeramik Ala-
masri Industri mengalokasi-
kan seluruh belanja modal 
untuk penyelesaian peremaja-
an mesin-mesin produksi. 
"Belanja modal tahun depan 
hanya sebesar Rp 7 miliar un-
tuk peremajaan mesin," kata 
Yohas Raffl i, Presiden Direk-
tur Intikeramik Alamasri In-
dustri. 

Tercatat, hingga kuartal III-
2017, pendapatan IKAI anjlok 
81% menjadi Rp 11,54 miliar 
dibandingkan periode yang 
sama tahun 2016.    ■

Industri Keramik Lesu
Perjanjian dagang antara Asean dan China menyebabkan impor keramik kian sulit terbendung

Agung Hidayat

Kerajinan Limbah Kulit

ANTARA/Mohammad Ayudha

Perajin menyelesaikan pembuatan aksesori berbahan limbah kulit di bengkel Sunrise Republik, Muara Market, Solo, Jawa 
Tengah, Kamis (11/1). Kerajinan tangan dari limbah kulit yang dijual dengan harga Rp 15.000 hingga Rp 300.000 
tersebut dipasarkan ke Bandung dan Jakarta.

Gerai

Kemperin Memacu 
Wirausaha Industri Digital
JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemperin) terus 
berupaya menumbuhkan wirausaha industri baru. Salah 
satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 
digital yang kian marak.  

Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian mengatakan, 
dengan terobosan inovasi teknologi digital, biaya interme-
diasi bisa jadi nol. “New future production di Indonesia 
ada dua jenis, yaitu e-commerce yang bersifat market to 
market dan Industry 4.0 yang sifatnya industrial pro-
ducts," kata Airlangga, Kamis (11/1).

Guna mewujudkan tujuan tersebut, Kemenperin telah 
meluncurkan sistem terpadu melalui e-Smart IKM, sebagai 
basis data yang terjalin dengan marketplace di Indonesia. 
Sistem ini meningkatkan akses pasar, akses bahan baku 
dan memberikan panduan bagi pengambil kebijakan.

CEO Bukalapak Achmad Zaky mengungkapkan, agar 
memenangkan kompetisi di industri marketplace pihaknya 
telah membangun pusat riset dan pengembangan di Ban-
dung yang ditargetkan beroperasi pada pertengahan tahun 
ini.  

Agung Hidayat

Pertumbuhan Industri 
Farmasi Sulit Tembus 10%

JAKARTA. Bisnis farmasi diproyeksi bakal stagnan. Ga-
bungan Pengusaha (GP) Farmasi memandang obat-obatan 
tahun ini tidak akan tumbuh terlalu tinggi. Target pertum-
buhan dobel digit nampaknya sulit untuk diraih. 

Vincent Harijanto, Ketua Litbang GP Farmasi Indonesia 
mengatakan, jika di tahun-tahun lalu industri farmasi bisa 
menikmati pertumbuhan bisnis di rentang 10% sampai 15% 
setiap tahun, sekarang raihan tersebut masih sulit dikejar. 
"Meski secara volume naik, tapi dari sisi harga terus turun," 
ujar Vincent, belum lama ini.

Sepanjang tahun 2017, pertumbuhan industri farmasi di-
prediksi tidak lebih dari 10%. Setidaknya ada dua persoalan 
yang bakal dihadapi pelaku bisnis farmasi tahun 2018 ini. 
Pertama soal peraturan proteksi lingkungan yang dilaku-
kan pemerintah China. Kedua,  stabilitas nilai tukar. 

China diketahui melakukan enviromental protection 
terhadap industri kimia, dengan standar yang ketat pabri-
kan yang dianggap tidak layak beroperasi dipaksa tutup. 
Hal ini menyebabkan pasokan bahan baku menjadi sema-
kin berkurang. Padahal mayoritas kebutuhan bahan baku 
obat masih impor dari negeri Panda itu.

Agung Hidayat

Produksi Industri Keramik 
Indonesia

Komoditi 
Keramik 2015 2016

Keramik ubin 400 juta m² 350 juta m²
Tableware 290 juta pcs 275 juta pcs
Sanitary 5,4 juta pcs 5,1 juta pcs
Rooftile 120 juta pcs 100 juta pcs

Sumber: Asaki

Mengintip Produksi 
Bir Ala Beverindo

TAK terdengar bunyi bising 
mesin ataupun hiruk pikuk 
karyawan layaknya sebuah 
pabrik. Namun siapa sangka, 
di dalam kompleks seluas 15 
ha ini berlangsung aktivitas 
produksi bir oleh PT Beverin-
do Indah Abadi di Semarang.

Dalam kunjungan KON-
TAN ke perusahaan yang 
100% sahamnya dimiliki 
Orang Tua grup ini, terdapat 
tiga varian bir yang diproduk-
si di tempat ini, yaitu Koning 
Ludwig Weissbier dengan 
kadar alkohol 4,9%, serta 
Prost Beer yang memiliki 
kandungan alkohol lebih 
rendah yakni 2,9%.  

Perlu dicatat, Konig 
Ludwig adalah lisensi yang 
dibeli perusahaan dari salah 
satu perusahaan bir terkemu-
ka di Jerman. Untuk mem-
produksinya diawasi dengan 
ketat sesuai standar yang 

sama dengan produsen bir di 
asalnya. 

Sementara, untuk Prost 
Alster merupakan minuman 
beralkohol hasil kombinasi 
dengan ekstrak lemon. 
Varian ini baru diluncurkan 
di penghujung tahun 2017 
lalu dengan menyasar 
segmen anak muda.

Ketiga varian bir ini 
diproduksi dengan menggu-
nakan satu mesin yang sama 
secara bergantian. Budi Setia-
wan Raharjo, Business Unit 
Manager Beverindo Indah 
Abadi, mengatakan total 
kapasitas terpasang mesin ini 
sebesar 373.000 hektoliter 
per tahun. Namun, saat ini 
utilisasinya masih berada di 
kisaran 60.000-70.000 
hektoliter per tahun.

Ada dua gedung yang 
menjadi pusat kegiatan di 
area pabrik ini. Fasilitas 
pertama adalah gedung 
dengan ukuran 100x60 meter. 
Di sinilah kegiatan produksi 
bir dilakukan yaitu mulai dari 
brewing atau ekstrasi bahan 
baku hingga proses fermenta-
si menjadi bir. 

Semua proses ini di bagian 
ini dilakukan secara mekanik 
tanpa banyak campur tangan 
manusia. Agar kualitas 
produk terjaga, dalam proses 
ini Beverindo mendatangkan 
master brewer dari Jerman. 

Tahap terakhir, bir yang 
sudah diproduksi masuk ke 
ruang pengisian dan penge-
masan. Di tempat inilah 
cairan bir dikemas dalam 
berbagai bentuk dan ukuran 
seperti botol dan kaleng.

Dalam satu jam, mesin 
pengemasan ini dapat 
menghasilkan sebanyak 
20.000 kaleng, serta 30.000 
botol bir.  ■

Penggunaan tekno-
logi mutakhir di 
terapkan oleh 

produsen bir asal Sema-
rang, yakni PT Beverindo 
Indah Abadi. Tanpa 
banyak campur tangan 
manusia, produksi 
minuman beralkohol ini 
menjadi lebih efektif 
dan efisien. Selain itu, 
Mekanisasi alat produksi 
akan menjaga kualitas 
produk. 

Petrus Dabu

Feature

Dok.Prost

Prost Alster merupakan minuman beralkohol hasil kombinasi 
dengan ekstrak lemon. 


