
INDUSTRI 15
Kontan Jumat, 14 September 2018

Siapa yang tidak kenal 
Facebook? Dari presiden 
di ibukota negara hing-

ga para pemulung di pinggir-
an kota pasti kenal Facebook. 

Jaringan media sosial ini 
juga digunakan untuk berba-
gai kepentingan, dari menge-
lola reuni SMA hingga mem-
promosikan kompleks proper-
ti dan menawarkan ideologi. 
Ada bisnis rumahan yang 
berhasil membawa omzet pu-
luhan hingga ratusan juta 
rupiah dengan bermodalkan 
"jualan di Facebook." 

Jika Anda pengguna Face-
book setia yang tidak pernah 
bolos mengecek akun satu 
hari pun dan selalu update 
dengan status teman-teman 
di newsfeed, mungkin sebe-
narnya Anda telah teradiksi. 
Dalam artikel ini, kita bahas 
apa yang membuat Facebook 
mampu membius para peng-
guna dan bagaimana ia men-
jadi benchmark bisnis yang 
berharga. 

Fenomena "the network 
effect" sangat terasa, karena 
hampir semua orang yang 
kita kenal pasti punya akun 
Facebook. Jadi, share berita 
keluarga, foto-foto perjalanan 
dan info wisuda sangat mu-
dah. Ketika kita vakum di 
Facebook, sering kali kita me-
rasa ketinggalan berita.

Dengan 2 miliar penggu-

na, Facebook semakin punya 
arti bagi pengguna. FOMO 
alias "fear of missing out" se-
makin nyata. Ini sangat besar 
artinya bagi para data scien-
tist, data analyst, dan pengik-
lan. Data is power. 

Bayangkan saja, dengan 
data pengguna yang lengkap, 
setiap persona dalam ilmu 
pemasaran dapat diidentifi -
kasi dengan sangat jelas. 
Yang dimaksud dengan "per-
sona" adalah fiksionalisasi 
atribut konsumen berdasar-
kan karakter-karakter terten-
tu, bukan semata-mata faktor 
demografi  belaka.

Sebagai contoh, ketika pe-
milihan umum presiden 
Amerika Serikat pada 2016, 
kubu Trump menggunakan 
jasa firma konsultasi Cam-
bridge Analytica untuk mela-
kukan analisis data. Facebook 
saat itu memberikan akses 
untuk riset akademis yang 
lebih longgar daripada korpo-
rasi, jadilah mereka berhasil 
"menambang" data dengan 
kuis 270.000 anggota Face-
book dan friends mereka yang 
mencapai 87 juta orang.

Universitas Copenhagen 
di Denmark menemukan fak-
ta bahwa para pengguna Fa-
cebook yang hiatus selama 
satu minggu ternyata meng-
alami lebih banyak perasaan 
positif daripada mereka yang 

terus-menerus menggunakan 
media sosial ini. Jadi, bisa 
disimpulkan bahwa sesung-
guhnya "pleasant experience" 
pengguna tidak terpenuhi. 
Uniknya, manajemen Face-
book sendiri juga tidak me-
mentingkan hal ini.

Facebook lebih menguta-
makan "menambang data" 

dari para pengguna. Penam-
bangan inilah "produk uta-
ma" Facebook, yang sangat 
digemari para pemasang ik-
lan. Data geografi s, demogra-
fi s, pilihan gadget, perilaku 
dan lainnya dapat ditelusuri 
dengan sangat mudah dengan 
analitik data Facebook. 

Pertama, gratis itu mahal. 
Sesungguhnya menggunakan 
Facebook tidak gratis, malah 
"mahal sekali" harganya, ka-
rena kita membuka data diri 
untuk "ditambang." Dengan 
kata lain, dalam model bisnis 
"gratis," sesungguhnya kon-
sumen mensubstitusi pemba-
yaran fi nansial dengan data 
atau hal-hal lain yang "tidak 
kasat mata."

Kedua, siapa yang me-
nguasai data, ialah pemenang 
di era Big Data dan otomati-
sasi ini. Penambangan data 
kini cukup mudah untuk di-
lakukan dengan berbagai al-
goritma pendukung. Hal-hal 
sepele pun kini sangat meng-
andalkan data, seperti judul-
judul dan topik-topik buku 
yang "pasti laris" berdasar-
kan data historis.

Ketiga, pengalaman peng-
gunaan produk yang positif 
dapat dinomorduakan ketika 
data pengguna telah dikuasai 
optimal. Facebook merupakan 
contoh nyata. Bagi konsumen, 
jelas ini merugikan karena 

kesejahteraannya tidak di-
utamakan. Padahal, bukan-
kah konsumen adalah raja?

Anda pasti pernah meng-
alami "kebingungan" kok baru 
saja mengunjungi situs ter-
tentu, eh, Facebook mena-
yangkan iklan situs tersebut? 
Kebetulan? Facebook mampu 
menebak pikiran Anda?

Bukan, ini adalah strategi 
retargeting atau remarketing 
dengan algoritma Facebook. 
Para pemasang iklan Face-
book Ads disarankan untuk 
memasukkan Facebook Pixels 
yang dapat mengenali perila-
ku pengguna situs. Bahkan 
dari alamat email pengguna 
dapat di-match dengan data 
pengguna Facebook sehingga 
bisa dikenali data-data priba-
di mereka.

Kesimpulannya, Facebook 
sebagai jaringan media sosi-
al mempunyai power luar 
biasa dengan jumlah data 
luar biasa mendetail. Data 
tersebut itulah "produk" yang 
dijual Facebook, bukan ke-
nyamanan pengguna. "Gra-
tis"-nya penggunaan Face-
book kita bayar mahal.

Benci tapi rindu dengan 
Facebook? Apapun pilihan 
Anda, gunakan Facebook se-
cara etis dan sehat, terutama 
sebagai sumber data penggu-
na internet yang dapat dimo-
netisasi.                  ■

Facebook, Benci Tapi Rindu

Untuk bersaing dengan negara lain, kita 
memerlukan investasi baru.
Firman Bakrie, Direktur Eksekutif 
Asosiasi Persepatuan Indonesia

■MANUFAKTUR

JAKARTA. Prospek bisnis PT 
Bungasari Flour Mills Indone-
sia (Bungasari) tetap mera-
kah. Pelemahan nilai tukar 
rupiah terhadap dollar Ameri-
ka Serikat (AS) tidak menye-
babkan penjualan terigu Bu-
ngasari ikut menyusut. 

Sales and Marketing Direc-
tor Bungasari, Budianto Wija-
ya mengatakan, Bungasari 
sudah menaikkan harga terigu 
di kisaran 15% dibandingkan 
tahun lalu. Alasannya memang 
masih soal penguatan dollar 
AS terhadap rupiah. Produsen 
terigu perlu menyesuaikan 
harga jual produknya seiring 
peningkatan biaya bahan 
baku, yakni harga gandum 
sudah naik sekitar 25%. "Kon-
disi ini mengakibatkan harga 
terigu naik," ungkap dia kepa-
da KONTAN, Kamis (13/9). 

Namun manajemen Bunga-
sari meyakini, meski harga 
terigu naik, permintaan terigu 
tidak akan berkurang. Bah-
kan, Budianto memprediksi-
kan permintaan produk terigu 
Bungasari masih bisa tumbuh.  
"Permintaan masih normal, 
konsumsi terigu tumbuh 6% 
year on year (yoy)," kata dia.

Konsumsi bisa bertumbuh 
lantaran harga tepung terigu 
sejak 2014 cenderung menu-
run. Jadi, kemungkinan besar 
produk terigu masih bisa dise-
rap oleh pasar. "Karena me-
mang selama ini harga terigu 
murah sekali," ujar Budianto.

Bungasari adalah produsen 
tepung terigu yang telah me-
nyuplai produknya ke sejum-
lah perusahaan makanan se-
perti Bakmi GM, Dunkin' Do-
n u t s ,  D a p u r  C o k l a t , 
GarudaFood, Kobe, Mayora, 
Momogi, Nissin, Oreo, Richee-
se, The Coffe Bean serta 
Wings Food.

Pada tahun ini, Bungasari 
memprioritaskan penjualan 
produk tepung bernilai tinggi 
atau premium agar dapat tum-
buh 10%. Perusahaan ini mem-
bidik pertumbuhan produk 
premium seperti Golden 
Crown, Golden Eagle, Hikari 
Biru dan Bola Salju.

Belum lama ini, Bungasari 
telah melakukan groundbrea-
king untuk perluasan pabrik 
di Cilegon. Dalam ekspansi di 
lahan pabrik itu, Bungasari 
bakal membangun fasilitas 
produksi dan silo (penyim-
panan) fase kedua.

Untuk realisasinya, saat ini 
pabrik Bungasari di Cilegon 
sudah masuk dalam tahap pe-
ngerjaan perluasan. "Pada ta-
hun depan, kami mengharap-
kan proyek perluasan selesai 
satu line dari rencana tiga line 
perluasan," ungkap Budianto.

Selama ini, pabrik Bungasa-
ri tercatat memiliki kapasitas 
produksi wheat base seba-
nyak 495.000 ton per tahun 
dan 396.000 ton fl our base per 
tahun. Dengan perluasan pab-
rik, diharapkan kapasitas pro-
duksi Bungasari bisa bertam-
bah hingga 30%. 

Bungasari masih fokus me-
menuhi pasar tepung nasio-
nal. Ekspor akan dijalankan 
ketika produksi tepung mele-
bihi kapasitas yang ada.   

 Agung Hidayat

KONTAN/Cheppy A. Muchlis  

Sekarang Bungasari sudah menaikan harga terigu dikisaran 
15%.

Penjualan Terigu 
Bungasari Tak Surut

Permintaan 
masih normal, 

konsumsi terigu 
tumbuh sebesar 

6% yoy.

MAKANAN■

JAKARTA. Pemerintah terus 
menggenjot investasi di sek-
tor Industri Kimia, Tekstil dan 
Aneka (IKTA). Pada tahun ini, 
Kementerian Perindustrian 
(Kemperin) menargetkan nilai 
investasi sektor IKTA menca-
pai Rp 117 triliun. Jumlah ini 
meningkat 24,47% dibanding-
kan realisasi tahun lalu senilai 
Rp 94 triliun.

Pemerintah memproyeksi-
kan, penanaman modal dari 
sektor IKTA pada tahun ini 
bakal menyumbang 33% ter-
hadap target investasi secara 
keseluruhan pada kelompok 
manufaktur nasional sebesar 
Rp 352 triliun. Salah satu pe-
nyumbang investasi tersebut 
adalah industri kulit, barang 
dari kulit dan alas kaki.

Presiden Joko Widodo be-
lum lama ini melawat ke Ko-
rea Selatan. Hasilnya, Indone-
sia dan Korsel berkomitmen 
meningkatkan kerjasama in-
vestasi di sektor IKTA.

Salah satu perusahaan asal 
Korsel yang bakal membe-
namkan investasi di Indonesia 
adalah Parkland. Perusahaan 
ini bakal menggelontorkan 
investasi sebesar US$ 75 juta 
untuk membangun industri 
alas kaki di Pati, Jawa Tengah. 
Selain itu, ada Taekwang In-
dustrial yang akan memba-
ngun industri alas kaki senilai 
US$ 100 juta di Subang dan 
Bandung, Jawa Barat.

Menanggapi hal tersebut, 
Direktur Eksekutif Asosiasi 
Persepatuan Indonesia (Apri-
sindo), Firman Bakrie menilai, 
investasi yang dilakukan Par-
kland  sudah dicanangkan se-
jak tahun lalu. Adapun Par-
kland saat ini sudah beropera-
si di daerah Banten. 

Namun Firman belum men-
dengar rencana Taekwang In-
dustrial untuk masuk Indone-
sia. "Ini bagus karena untuk 
bisa bersaing dengan negara 
lain, kita perlu investasi baru. 
Ini agar ekspor Indonesia bisa 
meningkat," kata dia kepada 
KONTAN, Kamis (13/9). 

Memperkuat basis
Kemperin mencatat, sektor 

produk alas kaki mampu men-
catatkan nilai ekspor hingga 
Rp 66 triliun pada tahun lalu. 
Jumlah tersebut tumbuh 5,87% 
dibandingkan 2016. Tahun ini, 
target ekspornya akan menca-
pai US$ 5,3 miliar dan tahun 
depan sebesar US$ 6 miliar.

Firman menilai ekspor pada 
tahun ini bisa meningkat 5% 
dibandingkan tahun lalu. Na-
mun nilai tersebut masih jauh 
di bawah ekspor Vietnam 
yang tahun lalu bisa tumbuh 
double digit atau senilai US$ 
14 miliar. Bahkan Vietnam 
saat ini menjadi eksportir ter-
besar kedua setelah China. 
Sementara Indonesia berada 
di posisi keenam dunia seba-
gai eksportir alas kaki. "Per-
tumbuhan kita jangan sampai 
kalah dengan Kamboja yang 
tahun lalu bisa 420% atau 
mencapai US$ 1,8 miliar," 
ungkap Firman.

Oleh karena itu, pemerintah 
perlu memperkuat perjanjian 
kerjasama bilateral dengan 

negara lain. Khususnya men-
jalin kerjasama dengan Ame-
rika Serikat dan negara di 
Eropa yang merupakan basis 
utama negara ekspor. Apalagi 
banyak negara pesaing yang 
sudah melakukan perjanjian 
free trade agreeement (FTA).

Firman juga mengingatkan, 
pemerintah perlu mencermati 
dan memperhatikan perkem-
bangan industri alas kaki. Se-
bab, saat ini konsentrasi in-
vestasi hanya di Jawa Tengah. 
Sehingga daerah lain seperti 
Banten yang sebelumnya 
menjadi pusat industri alas 
kaki menjadi terbengkalai. 
"UMP di Jateng memang lebih 
kompetitif dibandingkan dae-
rah lain. Tapi tenaga kerja di 

daerah lain juga perlu diper-
hatikan," tambah dia. 

Persaingan dengan produk 
impor, baik legal maupun ile-
gal pun menjadi persoalan. Ini 
lantaran Indonesia masih 
menjadi pusat produksi, na-
mun belum kuat dalam distri-
busi. "Ini harus kita proteksi 
agar industri dalam negeri 
menjadi tuan rumah di negeri 
sendiri," jelas Firman.

Menteri Perindustrian, Air-
langga Hartato menilai, ma-
suknya investasi di sektor ini  
mencerminkan antusiasme 
pengusaha Korsel dalam men-
jalin kerjasama. "Ada yang 
memperluas usaha maupun 
investasi baru di beberapa 
sektor industri," kata dia.    ■

Kebut Investasi Alas Kaki
Dua perusahaan asal Korea Selatan akan membenamkan investasi di industri alas kaki

Eldo Christoffel Rafael

Forum Riset Life Science Nasional

ANTARA/Aprillio Akbar

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (tengah) bersama Direktur Utama Bio Farma Rahman Roestan (kiri), Dirjen Kefarmasian dan 
Alat Kesehatan Engko Sosialine Magdalene (kedua kiri), Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, 
Masyarakat, dan Kebudayaan Subandi (kedua kanan), serta Wakil Dekan Sumberdaya Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB 
Irawati (kanan) menunjukkan prototype Kit HBsAg dan anti HBsAg dalam Forum Riset Life Science Nasional Tahun 2018 di 
Jakarta, Kamis (13/9). Kegiatan bertema "Riset dan Inovasi Bidang Life Science yang Berkelanjutan di Indonesia" itu bertujuan 
membangun sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri serta komunitas pendukungnya.

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional Serial 
Entrepreneur dan Pengajar 
Bisnis, Berbasis di California

Facebook lebih 
mengutamakan 
"menambang 

data" dari para 
pengguna.

Info Tender & Lelang

Pekerjaan 
di Universitas Jember

■ Pekerjaan: : pembangunan 
gedung UKM Fak. Keperawatan
Instansi: Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
(Kode Lelang: 231241)
Satuan kerja: Universitas Jember
Nilai pagu paket: Rp 
1.840.944.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
1.840.944.000,00
Anggaran: APBN 

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Jumat, 7 September – Rabu, 19 
September 2018 melalui http://
lpse.unej.ac.id/eproc4/ 

Pekerjaan 
di Sumatra Utara

■ Pekerjaan: rehab gedung SMK 
Binaan Provinsi
Instansi: Pemerintah Daerah 
Provinsi Sumatra Utara (Kode 
Lelang: 8742027)
Satuan kerja: Dinas Pendidikan 
Provinsi Sumatera Utara
Nilai pagu paket: Rp 
2.286.794.100,00
Nilai HPS paket: Rp 
2.111.840.000,00
Anggaran: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Senin, 10 September – Minggu, 16 
September 2018 melalui http://
lpse.sumutprov.go.id/eproc4 

Lelang di Universitas 
Sriwijaya

■ Pekerjaan: pemeliharaan jalan 
dalam kampus Indralaya
Instansi: Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
(Kode Lelang: 488221)
Satuan kerja: Universitas Sriwijaya
Nilai pagu paket: Rp 
1.500.000.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
1.478.200.000,00
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Senin, 10 September – Senin, 17 
September 2018 melalui http://
lpse.unsri.ac.id/eproc4 

Pekerjaan 
di Universitas Indonesia

■ Pekerjaan: pengadaan lisensi 
oracle e-business suite Universitas 
Indonesia 2018
Instansi: Universitas Indonesia 
(Kode Lelang: 1074190)
Satuan kerja: Universitas Indonesia
Nilai pagu paket: Rp 
10.000.000.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
8.744.155.288,00
Anggaran: Gabungan APBN dan 
APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Senin, 10 September – Senin, 17 
September 2018 melalui http://
lpse.ui.ac.id/eproc4 

Pekerjaan di Kejaksaan 
Republik Indonesia

■ Pekerjaan: : biaya kontruksi 
pembangunan gedung kantor Kejari 
Seram Bagian Timur
Instansi: Kejaksaan Republik 
Indonesia (Kode Lelang: 1004670)
Satuan kerja: Kejaksaan Tinggi 
Maluku
Bidang/sub. bidang: bangunan 
gedung/ jasa pelaksana untuk 
konstruksi bangunan komersial 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: non kecil
Nilai pagu paket: Rp 
12.927.999.000,00
Nilai HPS paket: Rp 
12.927.900.000,00
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Senin, 10 September – Senin, 17 
September 2018 melalui http://
eproc.esdm.go.id/eproc4/ 

Sumber: http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainnya


