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Industri keramik jangan hanya 
mengandalkan instrumen safeguard saja.
Airlangga Hartarto, Menteri 
Perindustrian

■MANUFAKTUR

Jauh sebelum Google men-
jadi raksasa yang meng-
gurita dunia maya, Ya-

hoo! pernah merajai dunia 
internet. Bagaimana kabar 
Yahoo! sekarang? Masih ada-
kah harapan baginya untuk 
kembali merajai dunia inter-
net? 

Terhitung 16 Juni 2017, 
Altaba Inc, yang berbasis di 
New York City, telah meng-
akuisisi Yahoo!. Ticker YHOO 
di bursa saham kini tidak 
ada lagi dan telah tergantikan 
oleh ticker Altaba yaitu 
AABA. 

Bagaimana metamorfosis 
Yahoo! dari awal pendirian 
hingga hari ini? Pendiri Ya-
hoo! adalah dua pemuda ber-
nama David Filo dan Jerry 
Yang. Awalnya, mereka ha-
nya membangun situs seder-
hana berisi link situs-situs 
pada masa itu yang masih 
belum terorganisasi dengan 
baik. Nama situs mereka cu-
kup unik dan lugu, yakni 
David and Jerry's Guide to 
the Internet. 

Ternyata situs sederhana 
tersebut meledak dengan 
50.000 pengunjung per hari. 
Jadilah situs tersebut bergan-
ti dengan domain yang mu-
dah diingat. Yahoo adalah 
singkatan dari "Yet Another 
Hierarchical Officious Ora-
cle."

Pada tahun 1995, pengun-
jung Yahoo mencapai satu 
juta klik per hari. Alhasil in-
frastruktur hosting Stanford 
University tidak lagi mema-
dai. Dengan suntikan dana 
dari Sequoia Capital, Mike 
Moritz dan Tim Koogle berga-
bung sebagai CEO dan chair-
man. 

Yahoo! 2.0 yang dikelola 
secara profesional itu menja-
di "tempat pemasangan iklan" 
karena tingginya pengunjung 
per hari. Reuters mulai me-
nerbitkan artikel di sana de-
ngan biaya US$ 20.000 per 
bulan. 

Pada tahun 1998, revenue 
melampaui US$ 200 juta dan 
julah klik mencapai 6 juta per 
hari. IPO pun digelar pada 
tahun 1996 dengan nilai ka-
pitalisasi US$ 848 juta. Lalu 
pada tahun 1999, market va-
lue Yahoo! mencapai US$ 23 
miliar.

Sayangnya, revenue mo-
del Yahoo! itu-itu saja, alias 
menjadi tempat pemasangan 
iklan. Tanpa inovasi berarti, 
tujuan Yahoo! semata-mata 
hanya demi mengejar reve-
nue dari iklan. 

Pada tahun 1999, startup 
Drugstore.com mengucurkan 
dana US$ 25 juta per tahun 
untuk beriklan di Yahoo!. Hal 
itu lantas meningkatkan ni-
lai IPO mereka. 

Yahoo! sebagai tempat pe-
masangan iklan startup, ke-
mudian "kena batunya" kare-
na tidak semua startup punya 
reputasi bagus. Akibatnya, 
pengguna pun berangsur-
angsur meninggalkan Ya-
hoo!.

Selain itu, ada kesalahan-
kesalahan Yahoo! lain yang 
dapat kita jadikan bahan 
pembelajaran. Satu, kesalah-
an terbesar Yahoo! adalah ti-
dak menerima tawaran Larry 
Page yang menyodorkan Goo-
gle hanya seharga US$ 1 juta. 
Beberapa tahun kemudian, 
Yahoo! menyesal dan mela-
mar Google dengan tawaran 

US$ 60 miliar di 2002. Na-
mun, Google menolak. 

Dua, 400 jenis produk 
yang ditawarkan Yahoo! ter-
lalu membingungkan konsu-
men. Tidak ada satu unique 
value proposition (UVP) Ya-
hoo! yang jelas. Ada Yahoo! 
Finance, Media, listing iklan, 
dan 397 jenis produk lain 
yang kurang popular.

Kalau Google dikenal se-
bagai search engine dan eBay 
adalah tempat pelelangan, 
Yahoo! apa ya? Tempat lis-
ting iklan? Tempat membaca 
berita? Atau apa?

Tiga, terlalu banyak ekse-
kutif yang terlibat dalam 
pengambilan keputusan. Al-
hasil tidak ada satu individu 
yang bertanggung jawab. Be-
berapa kali manajemen ber-
ganti, tanpa hasil nyata kon-
tribusi mereka. 

Empat, fokus baru ke mo-
bile internet atas saran CEO 
terbaru Marrisa Mayer. De-
ngan pengalaman user expe-
rience interface design (UI) di 
Google, ia mengutamakan 
bagaimana Yahoo! dapat 
menjadi the best app for mo-
bile. Sayangnya, Yahoo! ter-
lambat masuk.

Lima, Yahoo! Media sebe-
narnya cukup berhasil de-
ngan revenue US$ 5 miliar 
per tahun. Namun, di bawah 
kepemimpinan Mayer, divisi 

media tidak berkembang ka-
rena pengalaman Mayer yang 
minim.

Misalnya, Gwyneth Pal-
trow yang sangat berhasil 
dengan buku masakan best-
selling-nya pernah ditolak 
Mayer sebagai editor, dengan 
alasan Paltrow tidak pernah 
duduk di bangku perguruan 
tinggi. Dalam konteks bisnis 
media, Mayer termasuk bu-
ruk track record-nya.

Enam, Yahoo! Mail versi 
baru telah dirilis meskipun 
belum siap. Akibatnya ba-
nyak masalah saat pengguna-
an. Para pengguna email Ya-
hoo! banyak yang meninggal-
kan emailnya.

Tujuh, aplikasi Yahoo! ti-
dak menarik cukup trafik. 
Yahoo! gagal masuk ke pasar 
mobile internet yang telah 
lama dikuasai oleh Apple iOS 
dan Android. Kedua platform 
itu sudah punya pengguna 
evangelis yang fanatik. 

Perjalanan bisnis Yahoo! 
yang fantastis di era Web 1.0 
kini telah bermetamorfosis 
menjadi situs tua yang masih 
eksis tapi kurang greget. Ber-
bagai masalah manajemen, 
product development dan re-
venue model menjadi peng-
hambat perkembangan di era 
Web 2.0 dan Web 3.0. Sung-
guh, ini menjadi pelajaran 
yang berharga.                     ■

Belajar dari Perjalanan Yahoo!Belajar dari Perjalanan Yahoo!

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

JAKARTA. Industri keramik 
mengajukan perlindungan 
perdagangan alias safeguard 
kepada pemerintah. Impor 
keramik asal Cina yang terus 
meningkat membuat industri 
keramik dalam negeri sema-
kin terpuruk. 

Ketua Umum Asosiasi Ane-
ka Industri Keramik Indonesia 
(Asaki) Elisa Sinaga mengata-
kan, pengajuan safeguard 
masih dalam diproses dan da-
lam waktu dekat dapat segera 
diajukan ke pemerintah. 

Elisa berharap mendapat 
dukungan dari para pemang-
ku kepentingan terkait. "Kami 
mengajukan safeguard yang 
diwakili oleh lima perusahaan 
sebagai petisioner. Demi ke-
pentingan pengendalian im-
por yang cukup mengganggu 
ini," kata Elisa, Kamis (15/3).

Berdasarkan perhitungan 
Elisa, rata-rata impor keramik 
asal Cina tiap tahun naik hing-
ga 22%. Di tahun 2016 saja, 
impor keramik tercatat sudah 
mencapai 50 juta meter perse-
gi (m²).  Padahal, kebutuhan 
keramik di dalam negeri di-
perkirakan hanya mencapai 
350 juta m² per tahun. 

Untuk memenuhi kebutuh-
an itu, sebenarnya produksi 
dalam negeri dapat menutupi. 
Saat ini, kapasitas terpasang 
produksi keramik domestik 
sekitar 370 juta m².

Selain menggunakan instru-
men safeguard, Asaki memin-
ta perusahaan konstruksi da-
lam negeri untuk mengguna-
kan produk keramik lokal. 
Langkah ini dilakukan supaya 
serapan keramik produksi 
dalam negeri terus mening-
kat. 

Menanggapi keluhan indus-
tri keramik tersebut, Menteri 
Perindustrian Airlangga Har-

tanto menyebutkan sebaiknya 
industri tidak hanya mengan-
dalkan safeguard saja. "Tapi 
menjadikan industri ini (kera-
mik) bisa bersaing dari segi 
desain, tidak semata dengan 
harga saja," ujarnya. 

Airlangga tidak menampik 
bahwa industri keramik yang 
termasuk industri pengolahan 
ini menyumbang Produk Do-
mestik Bruto (PDB) yang be-
sar bagi negara. Tahun lalu, 
porsi industri pengolahan ter-
masuk industri keramik di 
dalamnya, mencuil 20,16% 

dari total PDB nasional.
Airlangga menambahkan, 

industri keramik memiliki 
prospek yang menjanjikan 
seiring pertumbuhan pasar 
dalam negeri. Saat ini kon-
sumsi alias penjualan  kera-
mik nasional sekitar 1,4 m² 
per kapita. Sebagai perbandia 
ngan., di negara-negara ASE-
AN lain pembelian keramik 
sudah lebih dari 3 m² per kapi-
ta. Artinya, pasar  masih luas.

Industri keramik menurut 
Airlangga juga menjadi perha-
tian pemerintah karena pe-
nyerapan tenaga kerja yang 
besar yakni mencapai 150.000 
orang.  "Harapannya tahun ini 
investasi bisa naik, dimana 
target investasi industri peng-
olahan bisa senilai Rp 345 tri-
liun," kata Airlangga.

Agung Hidayat
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Impor keramik asal Cina yang terus meningkat, membuat 
industri keramik dalam negeri semakin terpuruk. 

Produsen Keramik 
Ajukan Safeguard

Impor keramik 
asal Cina terus 

meningkat. Rata-
rata 22% per 

tahun 

INDUSTRI KERAMIK■

JAKARTA. Pasar ekspor ban 
masih menjanjikan. Tercatat 
beberapa perusahaan ban lo-
kal aktif menjual produknya 
ke luar negeri. Permintaan 
global yang masih positif tidak 
disia-siakan oleh pabrikan 
untuk mengenjot penjualan 
ekspornya. 

Uthan A. Sadikin, Direktur 
Pemasaran PT Multistrada 
Arah Sarana Tbk mengatakan, 
setiap perusahaan ban meng-
inginkan adanya diversifi kasi 
pemasaran sehingga dapat 
menjaga kinerja penjualan. 

Setiap perusahaan, memi-
liki porsi penjualan yang ber-
beda-beda. Namun, rata-rata 
prosentasenya berimbang 
atau bahkan lebih tinggi dari 
penjualan domestik. "Kisaran-
nya, 50%-70% dari volume 
penjualan itu ditujukan untuk 
ekspor," ujar Uthan, Kamis 
(15/3).

Sampai saat ini, emiten ber-
kode saham MASA di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) ini su-
dah mengekspor ban produk-
sinya ke beberapa negara di 
kawasan Amerika Serikat, 
Eropa, Asia dan Afrika. Porsi 
penjualan produk ban ke 
Amerika Serikat masih men-
dominasi. Yakni dengan men-
capai sekitar 40% dari total 
ekspor. 

Namun, kebijakan protek-
sionisme yang dikeluarkan 
oleh pemerintah Amerika Se-
rikat (AS) di sektor perda-
gangan baru-baru ini turut 
membuat Multistrada ketar-
ketir. Uthan khawatir, bila 
Amerika Serikat memperlebar 
produk yang diproteksi hing-
ga ke produk ban, maka pang-
sa pasar yang dominan akan 
menyusut. 

Padahal, Indonesia terma-
suk dalam lima besar negara 
pengekspor ban dunia bersan-
ding dengan China, Thailand 
dan Vietnam. Untuk itu, Uthan 
berharap pemerintah Indone-
sia aktif dalam perundingan 
yang menyangkut perang da-
gang. 

Persaingan harga
Walau permintaan pasar 

ban cenderung meningkat, 
Multistrada tidak dapat me-
raup keuntungan yang tinggi. 
Persaingan pasar ban yang 
ketat membuat pabrikan ha-
rus mengatur strategi, salah 
satunya menurunkan harga 
agar lebih kompetitif. 

Apalagi, Multistrada cukup 
besar ketergantungannya ter-
hadap pasar ekspor. "Bebera-
pa faktornya seperti price 
pressure di dunia, belum lagi 
kami harus kompetisi dengan 

negara lain," kata Uthan.
Mengutip laporan keuangan 

kuartal III-2017, pendapatan 
bersih Multistrada mencapai 
US$ 208 juta, naik 18% diban-
dingkan periode sama tahun 

sebelumnya. Dari jumlah ter-
sebut, nilai ekspor menyum-
bang 66%.

Saat ini. kapasitas terpasang 
pabrik ban sepeda motor Mul-
tistrada mencapai 6 juta unit 
per tahun. Sementara untuk 
ban mobil sebanyak 28.000 
unit per hari, dan ban truk 
mencapai 300 unit per hari. 
Untuk tingkat utilitas produk-
si ban berada dikisaran 70%.

Sebelumnya, untuk menge-
jar peningkatan penjualan, ta-
hun ini Multistrada akan me-
ngerek volume produksi. Bila 
tidak ada gangguan, perusa-
haan ini merencanakan dapat 
meningkatkan utilitas produk-
si pabrik bannya sebesar 10% 
lagi.      ■

MASA Bergantung Ekspor
Amerika Serikat masih mendominasi penjualan ekspor PT Multistrada Arah Sarana Tbk

Agung Hidayat

Astra Luncurkan SUV Peugeot

Dok Astra International

Mobil SUV Peugeot disiapkan untuk dikirim ke diler di Jakarta, Kamis (15/3). PT Astra International Tbk-Peugeot Sales 
Operation selaku ATPM Peugeot di Indonesia akan meluncurkan SUV premium Peugeot 3008 pada akhir Maret ini. Saat 
ini Astra telah menambah jumlah Kantor Cabang dan diler Peugeot menjadi 10 di Indonesia. 

Gerai

Industri Perhiasan dan 
Sepeda Semakin Kompetitif

JAKARTA. Industri perhiasan dan sepeda dalam negeri di-
yakini akan semakin kompetitif. Hal ini karena kebijakan 
pemerintah memangkas tarif bea masuk (BM) terhadap 
bahan baku atau komponen untuk kedua sektor tersebut.  

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor 17 tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua atas PMK No 6 tahun 2018 tentang Penetapan Sis-
tem Klasifi kasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk 
atas Barang Impor, yang berlaku per 1 Maret 2018.

“Kementerian Perindustrian telah mengusulkan penuru-
nan terhadap pengenaan tarif bea masuk untuk intan kasar 
dan intan asah dari 5% menjadi 0%,” kata Kepala Badan 
Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Ngakan Ti-
mur Antara, dalam siaran persnya, Kamis (15/3). Selain itu, 
bea masuk untuk 10 pos tarif produk komponen sepeda 
diturunkan dari 30% menjadi 10%. Adapun beberapa kom-
ponen tersebut adalah stang, pilar, sepatbor, spion, kabel 
kontrol, braket lampu, rantai roda, dan engkol. 

Selama ini, industri perhiasan memberikan dampak po-
sitif bagi perekonomian nasional, baik itu melalui penye-
rapan tenaga kerja maupun nilai ekspor. Saat ini, terdapat 
36.636 unit industri perhiasan di Indonesia dengan jumlah 
penyerapan tenaga kerja lebih dari 333.000 orang. Semen-
tara dengan adanya perubahan tarif bea masuk komponen 
sepeda menjadi 10%, diharapkan dapat mengurangi beban 
modal kerja dan meningkatkan daya saing industri sepeda 
nasional. 

Handoyo
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Kontribusi Pendapatan MASA 
(per 30 September 2017, dalam US$ juta)

Indonesia

Amerika Serikat

Asia

Timur Tengah

Eropa

Australia

Afrika
Sumber: Bursa Efek Indonesia

70,09

56,22

26,58

25,97

16,24

9,36

3,98


