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Kami melakukan efisiensi, terutama 
di permesinan agar menurunkan cost.
Handono Warih, 
Direktur Keramika Indonesia Asosiasi Tbk

■MANUFAKTUR

Didirikan oleh Reed Ha-
stings dan Marc Ran-
dolph di tahun 1997 di 

Los Gatos, sisi kaya dari Sil-
icon Valley yang memang su-
dah kelimpahan dollar AS, 
Netflix bermula dengan pe-
nyewaan video DVD via pos. 
Penulis sendiri termasuk sa-
lah satu pelanggan pionir di 
masa itu.

Terhitung April 2019, 
kini telah ada 148 juta pe-
langgan dari seluruh dunia. 
Pasar AS mencakup 60 juta 
pelanggan. Luar biasa.

Diawali dengan "mimpi" 
bisnis bermodel internet de-
ngan ultra bandwidth sehing-
ga semua video dapat di-stre-
aming tanpa buffering sama 
sekali, Hastings dan Ran-
dolph perlu "takluk" hanya 
dengan penyewaan dulu. Di 
akhir 1990-an dan awal 2000-
an, bandwidth internet masih 
sangat terbatas, termasuk di 
pusat IT dunia Silicon Val-
ley.

Di tahun 2010, streaming 
dimulai di Kanada. Pada ta-
hun 2012, Netflix Original 
memproduksi dan mendistri-
busikan video-video karya 
sendiri.

Salah satu kehebatan Net-
fl ix adalah kemampuan mem-

pertahankan pelanggan sub-
skripsi yang mencapai 90%. 

Dalam artikel ini, kita 
bahas beberapa strategi Net-
fl ix yang membuatnya mam-
pu bertahan dengan sangat 
baik di sektor yang sudah 
mulai tersaturasi, yaitu pro-
vider video streaming.

Pertama, menolak VPN 
(virtual private network). 
Aplikasi ini biasanya digu-
nakan untuk dapat mengak-
ses berbagai situs yang ditar-
getkan untuk wilayah-wila-
yah tertentu. Jadi dengen 
menggunakan VPN yang 
membuat browser kita se-
akan-akan berasal dari nega-
ra tertentu, kita dapat me-
nonton video-video tertentu 
di Netflix. Jadilah mereka 
kini menolak penggunaan 
VPN untuk mempertahankan 
eksklusivitas.

Kedua, menawarkan ju-
dul berdasarkan region pe-
nonton. Inilah salah satu 
alasan mengapa Netflix sa-
ngat mengandalkan "kejujur-
an" para pelanggan, karena 
dengan aplikasi VPN, regio-
nalisasi tidaklah banyak ber-
peran. 

Namun Netfl ix belum ber-
hasil untuk 100% memagari 
diri mereka dengan fi rewall 

yang anti VPN. Jadilah masih 
ada kebobolan di sana sini 
dari pelanggan yang ingin 
menonton video untuk wila-
yah-wilayah tertentu.

Ketiga, memproduksi fi lm 
sendiri dan akuisisi film. 
Terhitung pada tahun 2010, 
Netflix telah memproduksi 
berbagai fi lm standalone dan 
fi lm seri, termasuk miniseri. 
Alasannya? Produsen-produ-
sen besar eventually akan 
membangun bisnis streaming 
sendiri, sehingga akses akan 
film semakin terbatas bagi 
para provider seperti Netfl ix, 

Hulu, dan lain-lain. 
Keempat, penggunaan 

data konsumen. Sebagaimana 
Amazon yang selalu mereko-
mendasikan produk, Netfl ix 
juga demikian. Hampir tidak 
pernah ada hari tanpa reko-
mendasi "film serupa." Dan 
konsumen tampaknya juga 
tidak keberatan dengan peng-
gunaan data konsumsi mere-
ka, sepanjang memperindah 
pengalaman. 

Kelima, kenaikan harga 
berkala (elastisitas harga). 
Elastisitas harga tidak mu-
dah dipraktikkan. Netflix 
pernah melakukan dan ini 
membuat mereka kehilangan 
500.000 pelanggan dalam se-
kejap alias ber-churn rate 
tinggi. Tampaknya se-elastis 
apapun harga, ada batasnya. 

Keenam, menguasai me-
dia sebagai ajang pemasaran. 
Berbagai bentuk newsjacking, 
engagement di sosial media, 
dan trailer video sangat mem-
bantu pemasaran mereka. 
Newsjacking sendiri artinya 
menggunakan momentum 
berita tertentu untuk mem-
promosikan diri. Dengan ju-
taan judul yang mereka mili-
ki, tentu ini sangat dimung-
kinkan. 

Ketujuh, strategi pemasa-

ran digital dengan konten. 
Content marketing strategy 
mereka termasuk andal de-
ngan menargetkan berbagai 
segmen, termasuk para peng-
gila film, miniseri dan per 
genre. 

Asyik bukan? Setiap fi lm 
Netflix bisa dibangun mo-
mentumnya dan mampu 
menghasilkan konten-konten 
yang membahas berbagai 
segi. Ini sama sekali tidak 
tampak sebagai "promosi," 
malah terjun langsung ke 
arus tengah kultur pop.

Para pendiri Netfl ix luar 
biasa resourceful dan telah 
sejak awal berpikir "melam-
paui zamannya." Dunia bis-
nis konten telah semakin de-
wasa dan Netfl ix adalah salah 
satu sepuhnya yang berawal 
dari disrupsi penyewaan 
DVD yang mematikan 
Blockbuster dan toko-toko pe-
nyewaan video lainnya. 

Akhir kata, ide "sederha-
na" Netfl ix untuk menyajikan 
video streaming ke seluruh 
jagad bumi telah tercapai dan 
dalam prosesnya telah men-
disrupsi beberapa industri. 
Luar biasa efek Netflix ini. 
Sesuatu yang worth it sekali 
untuk dijadikan benchmark. 
Salam hangat.                      ■

Kunci Sukses Netflix

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

JAKARTA. PT Kimia Farma 
Tbk terus memoles pertum-
buhan bisnis kosmetik. Pada 
tahun ini, emiten berkode sa-
ham KAEF di Bursa Efek In-
donesia (BEI) tersebut akan 
menambah varian produk un-
tuk melengkapi portofolio lini 
bisnis kosmetik. 

"Kami akan melakukan pe-
ngembangan kosmetik deko-
ratif untuk melengkapi varian 
produk kosmetik yang ada 
saat ini," ungkap  Ganti Winar-
no, Sekretaris Perusahaan PT 
Kimia Farma Tbk, kepada 
KONTAN, Kamis (20/6).

Namun dia enggan meme-
rinci lebih mendetail berapa 
banyak stock keeping unit 
(SKU) yang bakal mereka ri-
lis. Selama ini, Kimia Farma 
mengusung brand kosmetik 
dan personal care antara lain 
Marcks dan Venus.

Sejatinya, prospek bisnis 
kosmetik masih cantik. Ke-
menterian Perindustrian 
(Kemperin) memproyeksikan 
industri kosmetik lokal dapat 
bertumbuh 9% di sepanjang 
tahun ini. Manajemen KAEF 
tak mematok target khusus 
untuk lini bisnis kosmetik, 
meski segmen tersebut berpe-
luang tumbuh di atas rata-rata 
industri. "Memang potensi 
sektor kosmetik masih sangat 
besar pada tahun-tahun men-
datang," ucap Ganti.

Pada kuartal-I 2019, Kimia 
Farma mencatatkan segmen 
penjualan produksi entitas 
untuk obat over the counter 
(OTC) dan kosmetik senilai 

Rp 116,11 miliar.
Meski porsinya hanya 6,3% 

dari total pendapatan perusa-
haan yang saat itu mencapai 
Rp 1,18 triliun, penjualan kos-
metik mencatatkan pertum-
buhan hingga 75%, di mana 
perolehan pada periode yang 
sama tahun lalu hanya senilai 
Rp 66,37 miliar.

Tahun ini Kimi Farma 
mengalokasikan belanja mo-
dal atau capital expenditure 
(capex) mencapai Rp 4,2 trili-
un. Dengan dana tersebut, 
KAEF siap mengembangkan 

usaha. Perincian, sebanyak 
Rp 2,5 triliun untuk mendanai 
bisnis organik dan Rp 1,7 trili-
un untuk bisnis anorganik.

Pada kuartal I-2019, penda-
patan KAEF tumbuh 21,4% 
dibandingkan periode yang 
sama tahun lalu. Adapun laba 
kotornya Rp 625 miliar, masih 
tumbuh 21,1% dibandingkan 
kuartal pertama tahun lalu 
senilai Rp 516 miliar. Semen-
tara laba bersih KAEF turun 
45,95% year-on-year (yoy) 
menjadi Rp 16,7 miliar di 
kuartal pertama tahun ini. 

Agung Hidayat

KONTAN/Muradi

PT Kimia Farma Tbk terus memoles pertumbuhan bisnis 
kosmetiknya.

KAEF Mempercantik 
Bisnis Kosmetik

Prospek bisnis 
kosmetik 

di Indonesia 
masih sangat 

bagus.

FARMASI■

JAKARTA. Bisnis keramik 
Siam Cement Group (SCG) di 
Indonesia masih menghadapi 
sejumlah tantangan pada ta-
hun ini. Lini usaha keramik 
Siam Cement mencatatkan 
penurunan kinerja, salah satu-
nya akibat harga gas yang di-
anggap belum kompetitif.

Korporasi asal Thailand ini 
memiliki sejumlah entitas bis-
nis keramik di dalam negeri 
melalui SCG Building Materi-
als Co Ltd yang menjadi pe-
megang saham mayoritas di 
PT Keramika Indonesia Aso-
siasi Tbk (KIAS) dan SCG 
Distribution Company Limi-
ted yang menjadi pemegang 
saham PT Kokoh Inti Aber-
ama Tbk (KOIN).

Kinerja KIAS masih mele-
mah. Mengacu laporan ke-
uangan pada kuartal I-2019, 
KIAS mencatatkan penurunan 
penjualan. Bahkan bottom 
line emiten itu minus. 

Handono Warih, Direktur 
PT Keramika Indonesia Aso-
siasi Tbk, mengungkapkan 
bahwa manajemen masih me-
rasakan kesulitan ditambah 
harga gas di Indonesia masih 
belum kompetitif. Namun per-
usahaan ini masih tetap opti-
mistis mampu melalui ham-
batan-hambatan tersebut di 
masa depan. 

Menurut dia, upaya pertama 
yang dilakukan adalah efi sien-
si. "Segala efi siensi harus kami 
lakukan terutama di perme-
sinan agar menurunkan cost," 
ungkap dia dalam paparan 
publik, Kamis (20/6).

Melihat prospek bisnis di 
Indonesia, KIAS sebenarnya 
menyasar segmen produk 
middle atau menengah, bukan 
segmen low end yang secara 
volume lebih banyak diserap 
di pasar dalam negeri. 

Menurut Handono, KIAS 
memang mempersiapkan diri 
untuk pasar kelas menengah, 

dipicu dengan pertumbuhan 
properti dan perumahan di 
masa mendatang. "Apalagi se-
mester kedua nanti proyek 
infrastruktur pemerintah mu-
lai jalan, diharapkan tren pen-
jualan akan naik," kata Han-
dono. Namun dia tidak meme-
rinci berapa market share 
KIAS di dalam negeri.

Namun yang pasti, kapasi-
tas terpasang KIAS saat ini 
mencapai 22 juta meter perse-
gi (m²) per tahun dan utilitas 
saat ini telah mencapai 85% 
hingga 90%. 

Asosiasi Aneka Industri Ke-
ramik Indonesia (Asaki) me-
nyebutkan kapasitas terpa-
sang keramik nasional saat ini 
mencapai 550 juta m² per ta-
hun dengan utilitas rata-rata 
sebesar 67%.

Seperti halnya KIAS, KOIN 

juga bernasib sama. Pada 
kuartal I-2019, perusahaan 
distribusi keramik dan materi-
al bangunan ini mencatatkan 
pelemahan kinerja keuangan. 

KOIN merupakan distribu-
tor resmi produk keramik 
KIAS dan material bangunan 
SCG lainnya. Untuk keramik, 
manajemen KOIN mengakui 
penurunan volume penjualan 
sudah dirasakan sejak awal 
tahun ini. 

Menggenjot kinerja
Dalam laporan keuangan di 

kuartal I-2019, penjualan 
KOIN tercatat  seki tar 
Rp 409,99 miliar atau turun 9% 
dibandingkan periode yang 
sama tahun sebelumnya Rp 
450,45 miliar. "Setelah Lebar-
an tahun ini pun belum keli-

hatan (meningkat)," ujar Susi-
lowati, Sekretaris Perusahaan 
KOIN, Kamis (20/6).

Meski kondisi di awal tahun 
masih terasa sulit, manajemen 
KOIN tetap akan menggenjot 
kinerja hingga akhir tahun 
nanti. Sebab, KOIN optimistis 
dengan prospek bisnis materi-
al bangunan, khususnya kera-
mik di Indonesia, masih cukup 
bagus. Susilowati menyebut-
kan, program pemerintah se-
perti pembangunan satu juta 
rumah bisa merangsang dan 
menyerap produk keramik di 
masa depan.

Untuk itu, KOIN terus me-
nambah jalur distribusi dan 
agen di seluruh Indonesia, 
serta mulai mencari peluang 
di pasar Kalimantan dan Su-
matra. Saat ini, KOIN baru 
mempunyai 12 cabang dan 

tiga toko ritel resmi. Tahun 
ini, mereka bakal menambah 
lagi tiga toko ritel baru. 

Penjualan keramik KOIN 
menjadi penyokong paling 
besar  untuk total pendapatan 
di kuartal I-2019, yakni men-
capai 58% atau Rp 238,22 mili-
ar. Pencapaian segmen ini 
menurun 12% dari periode 
yang sama tahun sebelumnya 
Rp 271,05 miliar.

Adapun segmen bisnis se-
men sak mencatatkan kontri-
busi Rp 89,79 miliar, menurun 
tipis 0,40% dibandingkan pe-
riode yang sama tahun lalu 
senilai Rp 90,15 miliar.

Satu-satunya segmen bisnis 
yang bagus adalah penjualan 
granit, yakni Rp 54,33 miliar. 
Angka itu tumbuh 19% diban-
dingkan setahun lalu yang se-
besar Rp 45,73 miliar.     ■

Keramik Retak Akibat Gas
Kinerja lini bisnis keramik Siam Cement Group (SCG) tertekan harga gas yang belum kompetitif

Agung Hidayat

Produksi Gula Merah 

ANTARA/Yusuf Nugroho

Pekerja memproduksi gula merah di Desa Margorejo, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (20/06). Gula merah yang terbuat dari 
sari tebu yang diolah secara tradisional yang dipasarkan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa itu dijual seharga antara 
Rp 6.800-Rp 7.200 per kilogram. 

Info Tender & Lelang

Pekerjaan 
di Kementerian 
Keuangan

■ Pekerjaan: Pengadaan bahan 
pakaian dinas harian (PDH) dan 
pakaian dinas lapangan (PDL) DJBC 
tahun anggaran 2019
Instansi: Kementerian Keuangan 
(Kode Lelang: 27060011)
Satuan kerja: Kantor Pusat 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Bidang/sub. bidang: Pengadaan 
Barang/tekstil perlengkapan 
pakaian dinas pengadaan barang 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil atau non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 8.449.525.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 6.932.547.380,00
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Selasa, 28 Mei – Jumat, 5 Juli 2019 
melalui https://www.lpse.
kemenkeu.go.id/eproc4  

Pekerjaan di 
Kementerian Pertanian

■ Pekerjaan: Gedung layanan 
(tender ulang)
Instansi: Kementerian Pertanian 
(Kode Lelang: 6536212)
Satuan kerja: Balai Besar Inseminasi 
Buatan Singosari
Bidang/sub. bidang: Pekerjaan 
konstruksi/jasa pelaksana konstruksi 
bangunan gedung lainnya (BG009) 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 6.650.000.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 6.610.222.312,08
Anggaran: BLU

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Jumat, 14 Juni – Senin, 24 Juni 
2019 melalui http://lpse.pertanian.
go.id/eproc4  

Lelang 
di Kota Surabaya

■ Pekerjaan: Gerobak sampah 
(tender ulang)
Instansi: Pemerintah Daerah Kota 
Surabaya (Kode Lelang: 9313010)
Satuan kerja: Dinas Kebersihan dan 
Ruang Terbuka Hijau
Bidang/sub. bidang: Pekerjaan 

konstruksi/KBLI 47794- perdagang-
an eceran alat transportasi darat 
tidak bermotor dan perlengkapan-
nya atau KBLI 4659 - perdagangan 
besar mesin, peralatan dan 
perlengkapan lainnya atau barang 
jasa utama gerobak sampah yang 
masih berlaku
Klasifi kasi: Non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 3.500.640.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 3.500.640.000,00
Anggaran: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Jumat, 14 Juni – Rabu, 26 Juni 
2019 melalui https://lpse.surabaya.
go.id/eproc4 

Pekerjaan di Kabupaten 
Soppeng, Sulsel

■ Pekerjaan: Pembangunan 
panggung kesenian/panggung 
pertunjukkan
Instansi: Pemerintah Daerah 
Kabupaten Soppeng (Kode Lelang: 
930521)
Satuan kerja: Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata
Bidang/sub. bidang: jasa pelaksana 
konstruksi bangunan gedung 
lainnya (BG009) yang masih 
berlaku
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 1.022.108.650,00
Nilai HPS paket: 
Rp 1.018.828.229,10
Anggaran: APBD

■ Pekerjaan: Pembangunan 
Konstruksi Pasar Leworeng (DAK)
Instansi: Pemerintah Daerah 
Kabupaten Soppeng (Kode Lelang: 
937521)
Satuan kerja: Dinas Perdagangan 
Perindustrian Koperasi dan UKM
Bidang/sub. bidang: Jasa pelaksana 
konstruksi bangunan komersial
Klasifi kasi: Kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 1.088.000.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 1.084.530.336,94
Anggaran: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Jumat, 14 Juni – Senin, 24 Juni 
2019 melalui http://lpse.
soppengkab.go.id/eproc4/  

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


