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Mari Berbagi

E-book ini disusun dari posting dari penulis pada blog di http://kopicoklat.com pada kurun waktu
Junii 2009 sampai dengan Juli 2011. Jadi e-book ini dibuat dalam rangka merayakan ulang tahun
kedua http://kopicoklat.com bersama teman
teman-teman dan para sahabat. Blog ini merupakan ajang
bagi penuangan ide dan pemikiran yang fokus pada studi kasus pemasaran, baik di Indonesia
In
maupun internasional. Pada awalnya, blog tersebut ditujukan untuk bersama
bersama-sama
sama belajar tentang
pemasaran.
Oleh karena itu untuk menjangkau teman
teman-teman
teman yang ingin belajar pemasaran dengan lebih luas, ee
book ini bisa diunduh kapan pun dan oleh siapa pun. Lalu, berapa harga yang harus dibayarkan
untuk mendapatkan atau mengunduh e-book ini? Sesuai semangat belajar yang menjadi fondasi
blog http://kopicoklat.com,, maka Anda bebas menentukan sendiri harga e-book
book ini. Dan berita
gembiranya, kisaran harganya dimulai dari NOL rupiah, atau gratis ☺
Untuk melakukan pembayaran setelah mengunduh e-book ini, silakan melakukan transfer ke
rekening:

Bank Mandiri KCP Jkt Grha Citra Caraka
Nomor Rekening: 070-00-0653258-9
a.n. Arif Swasono
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Tentu saja, transfer pembayaran perlu dilakukan hanya apabila Anda menentukan harga ebook ini lebih dari NOL rupiah. Karena petugas bank atau aplikasi e-banking akan menemui
kesulitan bila Anda ingin melakukan transfer pembayaran sebesar NOL rupiah ☺.
Semua hasil penjualan e-book ini kemudian akan digunakan untuk proses penerbitan
sendiri buku ini dalam versi cetak. Buku versi cetak akan didistribusikan secara gratis
kepada para pelajar, mahasiswa atau UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah),
khususnya Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang membutuhkan. Berdasarkan studi salah satu
lembaga riset di Indonesia, salah satu kendala yang umum ditemui di UMKM adalah aspek
pemasaran yang belum dikelola dengan baik. Oleh karena itu sebagai kontribusi kita bagi
pengembangan UMKM yang berkontribusi 53,1% dari PDB nasional atau sekitar Rp 3.466,4
triliun pada tahun 2010. Kontribusi ini terus menunjukkan pertumbuhan dan bisa menjadi
fondasi yang kuat bagi perekonomian nasional.
Dengan cara ini, diharapkan bisa lebih banyak lagi teman-teman dan para sahabat yang kita
ajak bersama untuk belajar pemasaran dan berbagi ide dan pemikiran. Semoga cara ini
dapat diterima dengan baik, dan berguna bagi kita semua untuk bisa lebih maju, dan ikut
sedikit berperan serta memajukan nusantara Indonesia.
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Pendahuluan
“The Right Marketing Questions”. Untuk memecahkan suatu masalah sampai ke akarnya,
justru memerlukan mulai dengan menentukan pertanyaan yang tepat. Begitu juga dengan
permasalahan dalam pemasaran. Dengan mulai dari pertanyaan, juga merupakan langkah
awal dalam proses inovasi. Dalam setiap tulisan ini, pada bagian akhir akan kita temukan
pertanyaan. Pertanyaan yang akan membuka kreativitas bagi kita semua untuk ikut aktif
berperan serta memahami berbagai studi kasus pemasaran.
Konsep pemasaran terus berevolusi dari waktu ke waktu. Evolusi menjadi hal yang tidak bisa
dihindari karena perubahan lingkungan bisnis yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu
dalam bagian pertama dari buku ini dimulai dengan studi kasus pemasaran yang terkiat
dengan perubahan lingkungan. Seringkali perubahan justru mendahului berbagai macam
teori di dalam pemasaran. Di sinilah proses pengembangan ilmu manajemen pemasaran
mendapatkan ujian dan tantangan.
Untuk menyikapi perubahan agar tetap relevan dengan lingkungan bisnis dan mampu
bertahan, maka inovasi menjadi andalan. Inovasi adalah keunggulan kompetitif yang sangat
tepat dalam menyikapi segala jenis perubahan. Karena inovasi adalah keunggulan kompetitif
yang berbasis pada perubahan. Beberapa inovasi dalam pemasaran diungkap dalam bagian
kedua dari buku ini.
Untuk menyeimbangkan pemahaman kita, maka diperlukan pendekatan menggunakan
beberapa konsep pemasaran yang relevan. Sekaligus kita coba melihat evolusi dari konsep
pemasaran yang terjadi. Kita coba menggunakan dua konsep pemasaran yang digagas oleh
salah satu Global Marketing Guru: Hermawan Kartajaya dan Philip Kotler. New Wave
Marketing pada bagian ketiga buku ini, dan Marketin 3.0 pada bagian selanjutnya.
Diharapkan pendekatan konsep pemasaran ini dapat membantu kita dalam memahami
berbagai studi kasus pemasaran.
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Pada bagian selanjutnya kita akan melihat berbagai studi kasus pemasaran dari berbagai
industri. Masing-masing menunjukkan dinamika pemasaran yang mengantisipasi dinamika
sistem dalam lingkungan industri. Industri ICT (Information & Communication Technology)
mendapat perhatian khusus dalam bagian kelima dalam buku ini. Mengapa? Karena industri
ini adalah salah satu industri yang sangat dinamis. Definisi industrinya pun terus berubah
dan berevolusi, bahkan menuju ke chaos. Konvergensi yang terjadi baik konvergensi
teknologi maupun industri menjadikan semakin sulit untuk melihat batas-batas antar
industri yang terkait. Kondisi ini menjadikan kompetisi menjadi semakin ketat dan peran
produk substitusi menjadi sulit dibedakan dengan produk kompetitor. Sehigga banyak
pelajaran yang bisa kita ambil dari bagaimana para pelaku di industri ini maupun industri
terkait dalam menyikapi setiap perubahan. Pada bagian keenam, selanjutnya akan bisa kita
ikuti studi kasus pemasaran pada industri lain, seperti industri hiburan, otomotif dan lainnya.
Pada tiap studi kasus, disertakan tanggal penulisan awal untuk membantu memberikan
gambaran latar belakang. Tanggal tersebut juga menunjukkan penerbitan tulisan tersebut di
blog penulis di http://kopicoklat.com. Jadi, selamat menikmati perjalanan belajar bersama,
mencoba memahami bersama manajemen pemasaran dan inovasi. Dimulai dengan
menemukan The Right Questions, dan kemudian melakukan eksplorasi untuk mendapatkan
jawaban-jawaban bagi pertanyaan kita.
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1
Perubahan

The Age of Turbulence, demikianlah istilah yang digunakan oleh Philip Kotler untuk
menggambarkan untuk menggambarkan lingkungan bisnis yang terus berubah cepat saat
ini. Bahkan, judul bukunya menggunakan istilah Chaotics untuk menunjukkan bagaimana
perubahan menjadi semakin sulit untuk dapat diprediksi. Buku “Chaotics” yang disusun
bersama John A. Caslione dirilis pada saat masa krisis ekonomi global yang dimulai dari
krisis finansial di Amerika pada tahun 2008.
Pada konsep marketing dalam arti luas dengan pendekatan strategi bisnis, menempatkan
identifikasi perubahan atau Change sebagai langkah pertama. Demikian juga proses strategi
bisnis secara umum yang dimulai dari identifikasi general environment untuk mendeteksi
perubahan lingkungan bisnis.
Oleh karena itu bab pertama dari buku ini kita mulai dengan studi kasus pemasaran
mengenai perubahan. Lingkup perubahan yang akan tergambar dalam studi kasus
pemasaran kita cukup beragam, mulai dari evolusi sampai dengan revolusi. Bahkan ada
perubahan yang merupakan pencilan atau “Black Swan” yang susah kita prediksi. Yang
penjelasan fenomenanya pun biasanya hanya dapat ditemui setelah fenomenanya terjadi.
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Consumer 3000 Sebagai Jembatan Menuju
Mainstream Market

(2 Februari 2011). Posting studi kasus pemasaran kali ini terinspirasi oleh tulisan mas
Yuswohady mengenai Consumer 3000. Istilah Consumer 3000 ditujukan untuk pertumbuhan
segmen kelas menengah, saat suatu negara mencapai angka Pendapatan Domestik Bruto
(PDB) sebesar $3000. Angka ini menjadi penting karena banyak negara yang setelah
mencapai angka PDB tersebut, menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang makin tinggi.
Angka tersebut menjadi titik lepas landas suatu negara dalam proses transformasi dari
negara berkembang menjadi negara maju. Di Indonesia, diperkirakan titik ini akan mampu
dicapai pada tahun 2011. Penjelasan selengkapnya mengenai fenomena Consumer 3000
bisa dibaca di blog Yuswohady: http://www.yuswohady.com/2010/12/04/consumer-3000/.

Dua ciri utama segmen kelas menengah ini adalah
mempunyai daya beli yang meningkat dan lebih
smart. Dalam proses keputusan membeli, mereka

“Great article! Great point of
view! MUST-READ!”

berorientasi lebih kepada value. Dengan daya beli
yang meningkat, maka produk yang selama ini
masuk dalam kategori premium mulai terjangkau

Yuswohady, Chief Executive, MarkPlus
Institute of Marketing (MIM) di Twitter
2 Februari 2011

oleh segmen ini. Hal ini berkontribusi pada
percepatan experience

curve

effect (baca:

http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_curve_effects) sehingga economies of scale produk
lebih cepat tercapai. Economies of scale akan memberi peluang pada penurunan harga. Efek
dari fenomena ini adalah produk-produk yang selama ini dianggap mewah akan lebih
terjangkau. Kondisi ini yang disebut oleh Yuswohady sebagai mass luxury.

Selanjutnya, strategi pemasaran dalam menyikapi perubahan pasar ini akan menjadi sangat
menarik. Dalam studi kasus pemasaran ini, kita coba lihat bagaimana implikasi strateginya
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pada produk-produk berteknologi tinggi. Fokus ini dipilih karena sesuai karakter Consumer
3000 yang lebih modern dan lebih melek teknologi atau technology savvy. Hal ini
mengingatkan saya pada buku Geoffrey A. Moore ayng berjudul “Crossing the Chasm”, yang
pasti juga sudah sangat Anda kenal. Dalam buku tersebut digambarkan sebuah perjalanan
penyerapan pasar terhadap produk berteknologi tinggi, yang disebut Technology Adoption
Lifecyle. Dalam siklus ini, penyerapan pasar terjadi secara bertahap, dari segmen pasar yang
disebut innovator, early adopter, early majority, late majority dan akhirnya laggard.

Innovator dan Early

adopter menjadi

pintu

gerbang

bagi

produk hi-tech untuk

bsia

menikmati tingkat penyerapan pasar yang tinggi pada mainstream market, yaitu early
majority dan late majority. Lalu, bagaimana hubungan segmen kelas menengah Consumer
3000 dengan technology adoption life cycle? Dengan daya beli yang makin kuat dan semakin
melek teknologi, maka peluang bagi tumbuhnya segmen early adopter di pasar Indonesia
menjadi semakin terbuka. Pengguna Blackberry di Indonesia diperkirakan sudah mencapai
lebih dari 3 juta orang. Penjualan ponsel pintar berbasis Android tumbuh pesat. Pada
beberapa even, tampak antrian dalam pembelian produk tablet PC. Tetapi Consumer 3000
yang dibagi dalam 3 sub segmen: Reasonable, Critical dan Functional menunjukkan segmen
tersebut sebenarnya bukanlah identik dengan Early Adopter, tetapi lebih terdistribusi dalam
segmen Early Adopter dan Early Majority.

Uniknya, karena melek teknologi, salah satu fenomena yang sangat penting adalah mereka
terhubung satu sama lain, melalui berbagai media. Tetapi media yang sangat penting adalah
internet dan berbagai aplikasi di dalamnya, terutama social media. Akun Facebook Indonesia
sudah mencapai lebih dari 34 juta, pengguna Twitter tidak kurang dari 8 juta, sehingga
sering disebut sebagai Pusat Twitter di Asia. Dan mereka terhubung hampir setiap waktu.
Data dari Twitter, 40% tweets berasal dari piranti bergerak.

Jadi, gambarannya seperti ini: bayangkan apa yang bisa terjadi saat terjadi pertumbuhan
pada segmen Early Adopter dan Early Majority. Kemudian mereka terhubung satu sama lain
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melalui media internet, hampir setiap waktu: 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Informasi
disalurkan ke seluruh lapisan segmen tersebut secepat kecepatan cahaya. Ada ide?

Para penyedia produk dan layanan berteknologi tinggi harus bisa memanfaatkan momen
ini. Chasm atau jurang kegagalan sebuah produk hi-tech masuk ke mainstream market
digambarkan berada di antara segmen Early Adopter dan Early Majority. Tetapi kini
keduanya makin terhubung, semakin melek teknologi dan mempunyai daya beli yang
semakin meningkat. Bila produsen mampu memanfaatkan dengan baik momen ini, maka
waktu yang dibutuhkan untuk menuju mainstream market bisa lebih cepat. Perjalanan
sebuah produk pada technology adoption lifecyle bisa lebih cepat. Hal ini terjadi pada
penyerapan pasar terhadap ponsel pintar berbasis Android dan Tablet PC. Edukasi pasar
terhadap berbagai macam fitur yang lekat dengan teknologi baru, bisa menjadi lebih
mudah, karena pemahaman segmen Consumer 3000 terhadap teknologi yang lebih baik.

Tetapi bukan berarti jurang atau chasm menjadi lebih mudah untuk diseberangi. Strategi
dasar untuk bisa melewati jurang tersebut tetap harus menjadi perhatian. Produk yang
ditawarkan harus siap 100%, harus bisa menjamin adanya alasan yang kuat bagi Consumer
3000 untuk membeli. Produk yang tidak siap bisa menjadi bulan-bulanan di social media.
Kesiapan pemasar juga harus 100%, end to end. Karena Consumer 3000 lebih smart.
Produsen juga tetap harus jeli dalam fokus mencapai sasaran pasar yang tepat. Karena
Consumer 3000 lebih tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan.
Mereka berorientasi pada value. Produk yang ditawarkan juga tetap harus mampu
menunjukkan positioning dan diferensiasi yang jelas di mata Consumer 3000. Bagaimana
pendapat Anda? Apa saja implikasi strategi yang sesuai untuk fenomena Consumer 3000?
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Crisis = Cost Cutting?

(22 Juli 2009). Sejarah krisis ekonomi dunia sudah cukup panjang. Pada dekade-dekade
sebelumnya krisis ekonomi seperti mempunyai siklus. Krisis ekonomi akan terjadi berulang
setiap tujuh tahun dan proses recovery akan berjalan dalam 10 bulan. Dalam era chaos
sekarang ini, seperti yang disampaikan Philip Kotler dalam bukunya “Chaotics”, siklus
ekonomi tersebut sudah tidak bisa diprediksi lagi. Jadi belajar memahami krisis sangat
penting dalam proses belajar marketing.
Dalam krisis ekonomi antisipasi dari berbagai perusahaan yang sering kita dengar adalah
cost-cutting. Apakah cost-cutting memang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam
sustainability usaha dalam masa krisis?
Dalam Wall Street Journal tanggal 22 Juli 2009, dilaporkan bahwa Starbucks berhasil
membukukan profit di atas ekspektasi pada kuartal ketiga periode fiskalnya. Walaupun pada
periode terdapat penurunan trafik pelanggan dan rata-rata penjualan. Salah satu kontribusi
yang mungkin terhadap pencapaian ini adalah adanya aktivitas dan kebijakan cost-cutting.
Hal ini memang dilakukan oleh Howard Schultz yang kembali menjadi CEO Starbucks pada
Januari 2008. Beberapa aktivitas cost-cutting yang dilakukan Starbucks antara lain: menutup
beberapa outletnya, negosiasi ulang beberapa perjanjian sewa, mengurangi jumlah bakery
suppliers, dan meningkatkan efisiensi dari tokonya. Aktivitas ini diimbangi dengan secara
paralel melakukan revitalisasi toko dengan mengembalikan aroma dan citra dari tokotokonya menjadi seperti awal kejayaan Starbucks dengan cara mengubah cara Starbucks
menyiapkan dan menyajikan kopi kepada pelanggannya. Pendekatan yang dilakukan
tersebut bukan hanya cost-cutting, tetapi lebih cenderung strategic cost optimization. Sasaran
dari pendekatan ini adalah selain efisiensi juga mempertahankan atau bahkan meningkatkan
keunggulan kompetitif organisasi.
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Pada BtoB Magazine dilaporkan trend belanja iklan di Amerika juga menurun menunjukkan
bagaimana kebijakan cost-cutting dilakukan banyak pelaku usaha. Coba kita cermati
beberapa judul yang ditampilkan Daily Alert BtoB Magazine pada tanggal 13 Juli 2009:
“Magazine ad pages continue to decline”, “Magna says U.S. ad spending will fall 14.8% this
year”, “Study: Social network ad spending tapers off”. Bukan hanya pada media
konvensional, tetapi belanja iklan pada social media, juga diprediksi mengalami penurunan
sebesar 3% pada tahun ini.
Bertolak belakang dengan kondisi ini, terdapat survey yang dilakukan oleh BtoB Magazine
yang dirilis pada laporan tanggal 21 Juli 2009. Dilaporkan dari survey terhadap 979 business
executives pada berbagai industri, terdapat kecenderungan optimisme. 42% responden
menyatakan

akan

meningkatkan

anggaran

biaya

pemasarannya.

Sedangkan

43%

menyatakan akan mempertahankan anggaran biaya pemasaran. Pernyataan ini dibarengi
oleh ekspektasi perbaikan pada kinerja penjualan. Hanya 15% yang menyatakan prediksi
penjualan akan turun, dibandingkan dengan survey sebelumnya di mana terdapat 37%
responden yang menyatakan penjualan akan turun.
Jadi manakah pendekatan yang akan Anda pilih: cost cutting atau strategic cost optimization?
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Program Loyalitas Pelanggan Sudah
Kehilangan Kesaktiannya?

(28 Juli 2009). Loyalitas pelanggan merupakan bagian dari proses pemasaran yang penting.
Berapa dari kita yang menggunakan kartu kredit, secara aktif melakukan cek poin reward?
Berapa yang kemudian dengan aktif dan konsisten menukarkan poin reward tersebut
dengan hadiah? Apakah bila ada provider credit card lain yang memberi penawaran bebas
iuran tahunan untuk tahun pertama dan diskon langsung di beberapa merchant, kita akan
tetap bertahan, loyal kepada provider sebelumnya, karena sudah ada program poin reward
dari provider sebelumnya? Demikian juga, bagaimana sikap kita terhadap poin reward dari
operator telekomunikasi, hypermarket, Toko CD/DVD atau yang lainnya?
Saya coba mencari beberapa artikel marketing di internet, dan saya belum mendapatkan
cerita sukses akhir-akhir ini dari program loyalitas pelanggan dengan model ini.
Program mileage atau frequent flyer dari berbagai maskapai penerbangan pun kini
menghadapi tantangan baru. Low cost carriers menjadi fenomena baru di industri
penerbangan komersial. Tehran Times, dalam laporannya tanggal 25 Juli 2009, menyebutkan
bahwa Singapore Airlines semakin kehilangan pelanggan loyalnya karena adanya persaingan
dari low cost carriers. Sebutan lain dari maskapai penerbanyan yang fokus pada harga
rendah sebagai salah satu keunggulan kompetitifnya adalah ”McDonald’s Model Carriers”.
Singapore Airlines diprediksi akan membukukan profit tahunan paling buruk dalam dua
dekade terakhir. Kondisi ini adalah efek dari kehilangan banyak pelanggannya. Di sisi yang
lain, Jetstar Asia dan Air Asia terus menambah pesawat-pesawatnya dengan pesawat baru
karena pangsa pasar yang tumbuh dua kali lipat sejak 2005.
Sebuah penelitian terhadap Tesco, jaringan supermarket internasional yang bermarkas besar
di Inggris, menunjukkan bahwa Tesco Club Card sudah tidak efektif dalam lingkupnya
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sebagai program loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan lebih ditentukan oleh kondisi dan
lokasi dari supermarket yang mampu memenuhi ekspektasi pelanggan.
Seorang pakar pemasaran yang punya banyak pengalaman dalam melakukan program
loyalitas pelanggan, Peter G. Wray, juga menyebutkan bahwa cara-cara lama dalam program
loyalitas pelanggan sudah tidak ampuh lagi.
Apakah memang program loyalitas pelanggan dengan metode lama sudah kehilangan
kesaktiannya? Dari rekomendasi hasil penelitian terhadap Tesco Club Card yang telah
disebutkan di atas, memang perlu dilakukan transformasi terhadap Tesco Club Card agar
kembali efektif. Peter G. Wray juga mengusulkan perlunya skema baru dari program loyalitas
pelanggan yang berbasis pada permission marketing. Dan kuncinya adalah pada customer
perceived value. Dalam teori Service Relativitiy, rumus dari customer perceived value (V) sama
dengan result (R) dikurangi ekspektasi (E), atau V = R – E. V. Kumar dalam tulisannya
mengani program loyalitas pelanggandi abad ke-21, merekomendasikan pemanfaatan
teknologi tinggi untuk meningkatkan customer experience. Program loyalitas pelanggan juga
diarahkan untuk melibatkan experiential reward sebagai diferensiasi dan antisipasi terhadap
kebosanan pelanggan terhadap cara lama dari program loyalitas. Bagaimana dengan Anda?
Bagaimana sebetulnya cara yang ampuh untuk memperoleh program loyalitas pelanggan
yang efektif?.
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Mbah Surip dan Fenomena Angsa Hitam

(10 Agustus 2009). Bagaimanakah kita bisa menggambarkan industri musik Indonesia saat
ini? Beberapa kondisi yang bisa mewakili antara lain: industri musik Indonesia saat ini
didominasi oleh group band muda, artis atau presenter tenar yang kemudian terjun ke dunia
nyanyi dan pada umumnya mengusung aliran musik pop dengan beberapa variasi. Group
band atau penyanyi akan mencapai puncak popularitas saat usia muda dan mulai menurun
saat usia beranjak senja, tidak terkecuali misalnya salah satu diva musik pop Indonesia: Kris
Dayanti atau KD. Lagu, baik single maupun dalam album akan tenar saat awal perilisannya
yang dibarengi dengan promosi yang gencar. Nilai jual lagu maupun artis musisinya akan
berbanding lurus dengan tingkat popularitasnya.
Tetapi mbah Surip yang bernama lengkap Urip Ariyanto dan lahir pada tanggal 5 Mei 1949,
merupakan pengecualian dari semua kondisi di atas. Beliau bagaikan “pencilan” dalam
statistik di industri musik Indonesia. Beliau mencapai puncak popularitas justru di saat
usianya senja, 60 tahun. Lagu-lagunya baru saja populer pada tahun ini, 2009, padahal sudah
dirilis sejak beberapa tahun silam. Sebagai contoh lagu “Tak Gendong” sudah dirilis tahun
2003 dalam album dengan judul yang sama. Di dalam album tersebut juga terdapat lagu
“Bangun Tidur” yang juga tidak kalah populer.
Menurut salah satu versi pemberitaan, RBT (Ring Back Tone) atau nada sambung pribadi
lagu “Tak Gendong” dipakai oleh jutaan pelanggan layanan komunikasi seluler yang bernilai
ratusan juta rupiah lebih bagi penyanyinya. Nilai RBT lagu tersebut akan jauh lebih besar
bagi operator, karena operator seluler memperoleh 63% lebih dari nilai penjualan RBT,
sedangkan artis / penyanyi hanya memperoleh 4,5%. Di saat popularitasnya mencapai
puncak, harga CD album mbah Surip tetap dijual dengan harga Rp 20.000,- Harga ini jauh
lebih murah dari harga CD album penyanyi lainnya yang biasanya dijual pada kisaran Rp
40.000,- atau lebih. Harga CD album mbah Surip yang jauh lebih murah tersebut tidak lepas
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dari komitmen beliau yang tidak ingin meraup untung terlalu besar dari penjualan
albumnya.
Kemudian bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena mbah Surip tersebut di tengah
industri musik Indonesia? Dalam salah satu wawancara di stasiun televisi swasta pada hari
Minggu, 9 Agustus 2009, seorang sahabatnya menyampaikan pada awalnya banyak yang
pesimis akan nilai komersial dari lagu-lagu mbah Surip. Bahkan dikatakan produsernya pun
tidak yakin. Hal ini menunjukkan fenomena lonjakan popularitas mbah Surip pada awalnya
susah untuk diprediksi. Beberapa pakar di industri musik Indonesia kemudian mencoa
menjelaskan fenomena tersebut. Bisnis RBT menyebabkan beberapa pergeseran, antara lain
lagu yang sederhana dan kuat pada bagian refrain-nya akan lebih menjual. Sehingga lagulagu mbah Surip yang berkesan sederhana sesuai dengan selera pasar. Tetapi penjelasan ini
masih parsial, belum bisa menjelaskan bagaimana popularitasnya melambung sebagai
pribadi. Topik mengenai wafatnya beliau sempat menjadi “Trending Topics” di twitter
mengalahkan

topik

mengenai Michael Jackson.

Masyarakat Mojokerto

berencana

membangun monumen mbah Surip. Sebuah jalan di Belitung dikabarkan diberi nama Jalan
Mbah Surip. Sebuah liputan di salah satu stasiun TV swasta membahas kepergian dua
seniman: WS Rendra dan Mbah Surip pada satu liputan. Hal ini secara implisit membuktikan
pengakuan kontribusinya terhadap dunia seni di Indonesia, hampir sejajar dengan nama
besar WS Rendra.
Beberapa penjelasan lain akan fenomena tersebut terus digali. Tetapi menurut saya, Mbah
Surip tetaplah “pencilan”. Beliau tetaplah “Black Swan” atau Angsa Hitam dalam industri
musik Indonesia. Istilah “Black Swan” dipopulerkan oleh Nassim Nicholas Taleb dalam
bukunya “The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable”. Dalam bukunya tersebut,
Taleb menyatakan sejarah tidak merangkak tetapi melompat, sehingga sebetulnya banyak
hal yang tidak bisa kita prediksi dan tidak bisa kita jelaskan dengan baik. Penjelasan lebih
banyak digali setelah sesuatu terjadi, seakan-akan kita bisa memahaminya secara
komprehensif dan seakan-akan kita bisa memprediksinya. Taleb menyebutnya dengan
Triplet of Opacity, yaitu pertama adalah ilusi dari pemahaman manusia, atau bagaimana
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manusia berpikir mereka memahami betul apa yang terjadi yang sebetulnya jauh lebih
kompleks dari yang disadarinya. Kedua, retrospective distortion (maaf saya belum bisa
memperoleh terjemahan yang pas), yaitu kecenderungan di mana manusia lebih bisa
menjelaskan suatu kejadian setelah semuanya terjadi. Ketiga, kecenderungan overvaluasi
dari informasi faktual.
Fenomena Mbah Surip saya kira dekat dengan gambaran tersebut, karena seakan-akan kita
memahaminya setelah popularitasnya mencapai puncaknya. Seakan-akan penjelasanpenjelasan tersebut bisa dengan tepat memprediksi bila terdapat seniman lain yang sesuai
dengan kriteria tersebut akan juga mampu mencapai puncak popularitas di industri musik
Indonesia. Fenomena mbah Surip lebih mirip dengan fenomena Black Swan yang sebetulnya
tidak bisa kita pahami secara menyeluruh dengan tepat.
Tetapi bagaimanakah pendapat Anda? Apakah fenomena ini termasuk Black Swan atau
sebetulnya fenomena ini sederhana saja, dan bisa dijelaskan dengan tepat dan mudah?
Sehingga fenomena Black Swan adalah sekedar ilusi?
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IT Bukan Lagi Sumber Keunggulan
Kompetitif?

(22 Oktober 2009). Pada era knowledge economy sekarang ini ditandai dengan semakin
meningkatnya peran Information Technology (IT) dalam berbagai kegiatan ekonomi. Tidak
terkecuali dalam bidang marketing. Cerita kesuksesan business & marketing ideas dari Dell,
Air Asia, Southwest Airlines, Amazon.com, iPod tidak bisa lepas dari peran penting IT.
Dell meminimalkan inventory cost dengan membangun online channel langsung ke end
customer, memotong supply chain. IT yang dibangun Southwest Airlines dan kemudian Air
Asia menjadi salah satu kontributor penting dalam memperkuat diferensiasi mereka sebagai
low cost airlines. Kustomisasi layanan dari amazon.com – online retailer terbesar di dunia –
sangat ditentukan oleh sistem informasinya. Fenomena keberhasilan iPod berawal dari
konsep ekosistem iPod / iTunes yang sangat didukung oleh perkembangan teknologi
informasi. Pada beberapa perusahaan berskala besar pun mempunyai posisi Direktur IT atau
yang disebut dengan CIO (Chief Information Officer) sebagai salah satu indikasi lagi betapa
pentingnya IT.
Makanya tidak heran, saat Nicholas G. Carr menulis artikel di Harvard Business Review, edisi
bulan Mei 2003 dengan judul “IT Doesn’t Matter”, kontroversi pun terjadi. Dalam artikel
tersebut Nicholas G. Carr berpendapat bahwa IT berpotensi untuk menjadi komoditas di
masa yang akan datang. Saat semua mempunyai akses yang sama terhadap IT, maka potensi
IT untuk menjadi sumber dari keunggulan kompetitif menjadi semakin berkurang. Analogi
yang digunakan adalah listrik. Pada awalnya listrik bisa menjadi sumber keunggulan
kompetitif saat sumber energi listrik masih langka dan sumber energi alternatif masih tidak
efisien. Tetapi saat listrik sudah menjadi standar dan akses ke sumber energi tersebut tidak
lagi langka, maka akan sangat aneh kalau kita sekarang mendengar akses ke sumber energi
listrik sebagai sumber sustainable competitive advantage.
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Lebih parah lagi, kalau kita kutip kalimat dalam artikel tersebut: “When a resource becomes
essential to competition but inconsequential to strategy, the risks it creates become more
important than the advantages it provides”. Kalau melihat secara parsial pada perusahaanperusahaan yang listing di bursa saham New York (NYSE), maka kalimat tersebut bisa
dianggap “menjadi kenyataan”. Repotnya melaksanakan prosedur risk management yang
dipersyaratkan terhadap semua perusahaan yang listing di NYSE pasti dirasakan oleh
punggawa IT di perusahaan-perusahaan tersebut. Carr menyebutnya sebagai komoditisasi
IT.
Bukan hanya teknologi informasi, tetapi sebetulnya teknologi pada umumnya punya potensi
dan siklus yang sama. Walaupun tidak pada semua jenis teknologi, tetapi banyak teknologi
yang perlu ditinjau ulang agar bisa menjadi sumber keunggulan kompetitif yang
berkelanjutan. Banyak teknologi yang sudah menjadi kategori mudah ditiru. Teknologi yang
digunakan Blackberry akan dengan cepat diadopsi oleh berbagai perusahaan di berbagai
penjuru dunia. Di pasar Indonesia, tidak terlalu lama setelah booming “Blackberry”, disusul
banjir “berry“ lainnya: “Nexianberry”, “Mitoberry”, “HTC-berry”. Semuanya adalah piranti
bergerak serupa dari produsen lokal dan Cina dengan harga yang jauh lebih murah.
Penguasaan proses belajar memang jauh lebih penting. Antara lain proses organisasi untuk
belajar pemasaran yang efektif sesuai karakter industri dan karakter organisasi masingmasing. Banyak teknologi, termasuk IT sekarang bisa dengan mudah diakses oleh berbagai
organisasi. Tetapi bagaimana memanfaatkan informasi menjadi knowledge menjadi lebih
penting. Hal ini memperkuat bagaimana pada era knowledge economy, intangible assets
menjadi jauh lebih penting. Brand dari Dell tetap bertahan, walaupun skema supply chainnya bisa diimitasi oleh perusahaan lain. Brand Coca Cola tetap bisa memimpin di pasar,
walaupun formula coke-nya bisa diimitasi bahkan diungguli oleh kompetitornya. Proses
belajar dalam memanfaatkan informasi dari customer database menjadi sumber amazon.com
dalam membangun keunggulan kompetitifnya. Dibarengi dengan brand management,
diferensiasi tersebut menjadi susah untuk diimitasi walaupun teknologi informasinya bisa
diimitasi. Air Asia masih terus mempertahankan keunggulan kompetitifnya meskipun liputan
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dan ulasan mengenai “rahasia” dan “marketing ideas”-nya dalam memimpin pasar low cost
airlines di Asia Tenggara sudah sangat banyak.
Judul artikel Nicholas G. Carr di atas memang terlalu kejam, tetapi esensinya adalah: hanya
organisasi yang mampu “belajar” dengan baik bisa mempertahankan keunggulan kompetitif
yang berkelanjutan dalam iklim kompetisi yang ketat. Tetapi, benarkah learning organization
menjadi hal yang utama dalam membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan?
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Revolusi Layar Kaca

(14 Januari 2010). Dalam era pemasaran vertikal, media broadcast menjadi salah satu
primadona. Slot iklan di televisi atau radio pada jam-jam yang disebut dengan “prime time”
mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Efektivitas yang diharapkan dari promosi yang
dipasang pada saat prime time pun begitu tinggi. Program televisi unggulan dengan rating
tinggi pun sangat erat hubungannya dengan alokasi waktu saat prime time. Teknologi pada
media yang berkarakter komunikasi satu arah menjadi salah satu faktor penentu kuatnya
pengaruh prime time. Layar kaca pada ribuan dan bahkan jutaan pemirsa televisi
menampilkan sajian yang sama, menyebabkan promosi yang ditampilkan bisa menjangkau
ribuan bahkan jutaan pemirsa, baik yang merupakan pasar sasaran maupun yang bukan
pasar sasaran dari produk terkait.
Tetapi dengan perkembangan teknologi sekarang, ada satu hal yang berubah. Kini sajian
program televisi yang hadir di masing-masing layar kaca pemirsa bisa berbeda-beda
walaupun pada stasiun televisi dan waktu yang sama. Teknologi IP-TV salah satunya,
mempunyai fitur TV on Demand, memungkinkan pelanggannya untuk memilih menonton
acara yang disukainya pada waktu yang ditentukan sendiri. Teknologi siaran televisi digital
juga mempunyai fasilitas merekam siaran yang dipilih dengan cara sangat mudah. Kondisi ini
menyebabkan prime time semakin kurang efektif. Lunturnya kesaktian prime time pada
media broadcast ini juga diakui oleh Presiden CNN Jon Klein : “ …. it’s hard to say there’s one
particular day part or hour of the day that matters more”.
Berkembangnya “new media” seperti online social media (facebook, twitter, friendster, hi5,
dll) semakin membuat media broadcast konvensional semakin kehilangan kesaktiannya.
Dalam konsep new wave marketing dari Hermawan Kartajaya, dikenal dengan istilah many to
many marketing atau era horizontal marketing. Kemudahan dalam mengakses online social
media di manapun kita berada dengan semakin menjamurnya Blackberry, iPhone atau
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smartphone yang lainnya semakin membuat banyak pemirsa televisi yang beralih ke media
baru (baca artikel sebelumnya “Kebut-kebutan Blackberry vs iPhone”. Tumbuh pesatnya
smartphone ini juga dipicu oleh kompetisi yang semakin ketat, seperti diungkap pada
artikel “Blackberry Baru 500 ribu-an, Tertarik?”.

Fenomena ini juga diikuti dengan mulai lunturnya kesaktian rating. Konten dengan rating
tinggi tidak lagi bisa mendominasi seperti dahulu. Chris Anderson dalam bukunya “The Long
Tail” menunjukkan kepada kita bahwa beberapa produk atau konten dengan demand yang
rendah atau mempunyai volume penjualan yang rendah, secara kolektif bisa bersaing atau
bahkan melampaui pangsa pasar dari produk atau konten best seller atau box office. Kondisi
ini tentunya dipicu antara lain oleh berkembangnya media yang lebih interaktif, terutama
yang berbasis internet.
Hasil riset The Nielsen Company pada tahun 2009 menunjukkan bahwa game console
PlayStation 3 dan Xbox 360 pun berperan mengurangi jam menonton televisi, termasuk
pada prime time. Dari hasil riset, para gamers lebih banyak menggunakan waktunya untuk
bermain game daripada menonton televisi pada prime time. Riset Nielsen pada bulan Mei
2008 juga menemukan bahwa 6 juta pemirsa televisi di Amerika Serikat pada prime time
telah beralih ke media lain. Sebagian dari 6 juta pemirsa tersebut masih menonton acara
yang sama tetapi telah memilih waktunya sendiri melalui TiVo atau digital video recorder
lainnya, streaming video di internet atau cable video on demand.
Kondisi ini semakin menambah keyakinan perlunya mulai fokus pada mengelola
“conversation” dalam istilah New Wave Marketing. Dalam conversation, peran social media
dan komunitas menjadi penting, dibandingkan media vertikal yang pada era sebelumnya
mendominasi pengelolaan promosi. Bagaimana mengelola conversation? Sekarang telah
cukup banyak referensi dan buku pemasaran yang membahasnya, atau Anda sudah
membaca atau mengimplementasikannya?
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Borders Runtuh Karena Serangan eBooks?
Pikirkan Lagi!

(2 Agustus 2011). Borders adalah jaringan retail toko buku dan musik yang berbasis di
Michigan, Amerika Serikat. Selama ini Borders adalah jaringan toko buku terbesar kedua di
Amerika Serikat, di belakang pemimpin pasar: Barnes & Nobles. Tetapi keadaan semakin
tidak menguntungkan pada 5 tahun terakhir. Setelah tahun 2006, jaringan toko buku yang
diakuisisi oleh Kmart pada tahun 1992 ini tidak pernah lagi mampu lagi membukukan laba.
Pada Februari 2011, mereka mengumumkan segera menutup 226 tokonya di Amerika
Serikat. Puncaknya, pada bulan Juli 2011, mereka memutuskan untuk secara bertahap
menutup seluruh tokonya. Pada waktu itu masih terdapat 399 toko.
Berbagai ulasan di beberapa media segera mengkaitkan runtuhnya jaringan toko buku ini
pada melonjaknya popularitas ebook. Popularitas ebook pada tahun 2010 memang semakin
meroket, antara lain dibantu oleh pertumbuhan penjualan PC Tablet yang pesat. Penjualan
PC Tablet semakin populer, terutama Apple iPad dan berbagai jenis PC Tablet berbasis
sistem operasi Google Android. Sebelum PC Tablet populer, Amazon telah membentuk
ekosistem ebook dengan meluncurkan perangkat e-reader bertajuk Kindle pada tahun 2007.
Ekosistem ini semakin memudahkan pelanggan Amazon mengakses lebih dari 950.000 judul
ebook. Barnes & Nobles segera merespons dengan merilis e-reader yang mereka beri nama
Nook pada tahun 2009. Nook menggunakan system operasi Android. Borders dinilai
terlambat beraliansi dengan Kobo dalam membentuk ekosistem penjualan ebook-nya yang
baru dimulai pada bulan Juli 2010.
Tetapi kita coba lihat studi kasus pemasaran ini dengan lebih dalam. Pertumbuhan penjualan
ebook dari AAP (Association of American Publishers) pada tahun 2010 memang tumbuh luar
biasa, 164,4%. Penjualan Audio Book juga naik pesat, 56,7%. Di sisi yang lain, penjualan buku
cetak hanya tumbuh 3,6% dan penjualan pada bulan Desember hanya naik tidak lebih dari
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2,5%. Data ini bisa digunakan untuk menyalahkan ebook sebagai sebab runtuhnya Borders.
Tetapi ternyata volume penjualan ebook masih 8,3% dari pasar penjualan buku tahun 2010.
Ternyata pasar masih didominasi oleh buku dalam versi cetak. Amazon boleh mengklaim
bahwa penjualan ebooknya telah melampaui penjualan buku hardcover. Dari setiap 100
penjualan buku hardcover, Amazon berhasil menjual 143 ebook. Tetapi ebook yang dijual
Amazon, menurut davidweedmark.com banyak yang merupakan ebook gratis. Banyak juga
yang hanya merupakan semacam brosur atau summary. Banyak ebook yang diberikan gratis,
untuk mempromosikan buku dalam versi cetaknya.
Jadi apa yang meruntuhkan Borders di luar keterlambatannya dalam menyikapi
pertumbuhan dan peran ebook? Terdapat beberapa informasi yang berguna dalam studi
kasus pemasaran ini. Pertama, Borders tidak mengelola tokonya dengan optimal dalam
menyikapi perubahan lingkungan industri. Pada tahun 2000-an Borders menyediakan bagian
yang luas untuk penjualan CD dan DVD di tokonya. Padahal distribusi musik dalam bentuk
CD dan DVD mulai tergerus oleh format digital yang lebih fleksibel. Popularitas iPod yang
mulai dipasarakan pada tahun 2001 yang diikuti pertumbuhan mp3 player lain dan berbagai
ponsel dengan fitur pemutar musik digital mempercepat penurunan penjualan musik dalam
format CD dan DVD. Respon dari Borders juga sangat tidak efektif, antara lain dengan
menyediakan counter download musik digital di tokonya. Tentu saja pelanggan lebih
memilih download musik dari rumah atau dari gadget-nya sendiri dibandingkan harus
download di lokasi toko Borders. Pengelolaan toko yang kurang optimal juga disampaikan
beberapa penulis ternama di Amerika Serikat, antara lain Larry Correia dan John Brown.
Banyak penulis buku yang merasa tidak didukung oleh toko Borders saat mengadakan event
penandatanganan buku. Padahal event seperti ini bisa mendongkrak penjualan, karena
penjualan buku yang ditandatangani langsung oleh penulisnya mempunyai nilai lebih bagi
pembacanya. Bahkan dikatakan bahwa Borders adalah satu-satunya jaringan toko buku yang
tidak memesan tambahan buku kepada penerbit pada saat event penandatanganan buku
langsung oleh penulisnya. Dari beberapa pendapat para pelanggannya, jumlah persediaan
buku best-seller di toko buku Borders jauh lebih sedikit dibandingkan toko buku yang lain,
terutama Barnes & Nobles. Hal ini berpotensi menyebabkan mereka kehilangan banyak
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peluang. Stock di toko Borders dinilai lebih banyak didominasi oleh buku yang kurang
populer dengan tingkat penjualan yang rendah. Siklus penjualan di toko mereka menjadi
melambat.
Kedua, Borders kurang sigap dalam menyikapi pertumbuhan model bisnis penjualan buku
online. Berbeda dengan pesaing terdekatnya, Barnes & Nobles, Borders memilih untuk
menyerahkan penjualan buku melalui saluran online kepada raksasa online retail: Amazon
mulai tahun 2000. Bahkan pada tahun 2002 toko Borders justru menjadi tempat alternatif
bagi pembeli buku di Amazon untuk mengambil buku yang telah dibelinya melalui
pembelian online di Amazon.com. Tentu saja ini justru memperkuat posisi Amazon, apalagi
Amazon mempunyai akses langsung ke customer base Borders. Hal ini akhirnya disadari
oleh Borders dan menghentikan kerjasama dengan Amazon tersebut pada tahun 2008.
Keputusan yang terlambat?
Ketiga, ekspansi yang agresif dengan format toko yang besar dan luas, yang mencapai
puncaknya pada tahun 2003 dengan 1.249 toko. Format toko yang besar dan luas ini tetap
dipertahankan walaupun tingkat penjualan yang terus menurun. Hal ini membuat operasinya
menjadi tidak efiesien dan memberikan beban yang besar dalam bisnisnya.
Dari ketiga informasi tersebut, ditambah kondisi bahwa Borders terlambat mengantisipasi
pertumbuhan ebook, tampak bahwa semuanya merepresentasikan bagaimana Borders
kurang cepat dan tepat mengantisipasi perubahan lingkungan industrinya. Kenyataan ini
jauh lebih kompleks daripada menyalahkan ebook sebagai sebab keruntuhannya.
Bagaimana menurut Anda? Seberapa besarkah peran ebook dalam industri buku sekarang?
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2
Inovasi

Peter F. Drucker, pakar manajemen dunia, pernah mengatakan: “"Because the purpose of
business is to create a customer, the business enterprise has two--and only two--basic
functions: marketing and innovation. Marketing and innovation produce results; all the rest
are costs.”
Bicara tentang pemasaran juga tidak bisa lepas dari inovasi. Lihat saja, dalam perumusan
strategi pemasaran, langkah pertama adalah segmentasi. Apa definisi dari segmentasi? Salah
satu versinya adalah secara kreatif membagi pasar ke dalam segmen-segmen berdasarkan
karakteristik serupa. Nah… sejak langkah pertama pun, pemasaran tidak bisa dipisahkan dari
proses kreatif yang menjadi dasar inovasi.
Selanjutnya, mari kita coba lihat beberapa studi kasus pemasaran yang mencerminkan
inovasi-inovasi penting yang muncul untuk memberi solusi berbagai permasalahan.
Permasalahan yang bisa timbul karena adanya berbagai perubahan. Dari berbagai studi
kasus pemasaran tersebut, kita dapat mengambil pelajaran mengenai filosofi, tahapan dan
kunci sukses sebuah proses inovasi.
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Keistimewaan Kucing dalam Bisnis: A Tribute
to Thomas Edison

(11 Februari 2011). Seekor kucing mampu mencapai tempat-tempat yang tinggi. Semua
tahu kalau kucing mampu melakukannya, karena anatomi kucing memungkinkannya untuk
melompat tinggi. Tetapi yang lebih penting adalah kucing selalu siap jatuh, siap terjun
bebas. Siap gagal saat melakukan lompatan, tetapi untuk kemudian selalu siap untuk
mencoba melompat lagi.
Hari ini, 11 Februari 2011, Thomas Alva Edison berulang tahun yang ke-164. Studi kasus
pemasaran kali ini didedikasikan untuk Thomas Edison. Google pun hari ini menghormati
Thomas Edison dengan gambar khusus untuk logo di search engine-nya (Google Doodle).
Thomas Alva Edison yang lahir 11 Februari 1847 merupakan tokoh inventor yang penting.
Banyak yang mengenalnya karena penemuannya yang paling populer: bola lampu. Tetapi
sebenarnya beliau memegang rekor 1.093 paten penemuan di Amerika atas namanya.
Banyak paten juga dia catatkan di Inggris, Perancis dan Jerman. Seorang inventor sekaligus
pengusaha yang sangat produktif.
Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dia menghargai kegagalan, dan belajar dari
kegagalan tersebut. Sebuah determinasi yang sesuai dengan analogi kucing di atas. Hal
tersebut digambarkan dalam kutipan Napoleon Hill, “Edison gagal 10.000 kali sebelum
menghasilkan bola lampu listrik”. Walaupun dari sisi yang lain, gaya penemuan Edison
dianggap tidak efisien.
Pada tahun 2011 ini, Apple diperkirakan akan mampu menyalip Exxon Mobil dalam nilai
kapitalisasi pasar. Pada awal bulan Januari 2011 kapitalisasi pasar Apple sebesar $ 302.5
milyar, sedangkan Exxon mencapai $ 375.9 milyar. Walaupun dengan pergerakan harga
minyak yang terus menanjak akhir-akhir ini bisa membuyarkan prediksi tersebut. Tetapi apa
yang menyebabkan Apple punya nilai sedemikian besar dan kuat? Dari sisi penjualan, pada
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kuartal keempat tahun 2010, Apple berhasil menjual 3,89 juta komputer Mac, 14,1 juta
iPhone, 9,05 juta iPod,dan 4,19 juta iPad. Ketiganya memang merupakan inovasi Apple yang
jadi motor penggerak kinerja. Inovasi seakan lekat dengan Apple. Inovasi produknya menjadi
standar pada tiap industri. Pada waktu yang tidak lama setelah peluncuran produk-produk
inovasinya, hampir dipastikan akan banyak pengikutnya. iPad yang merupakan kategori
tablet PC inovasi dari Apple, langsung ditantang banyak pabrikan, seperti Samsung, Dell,
Fujitsu yang banyak mengusung sistem operasi Google Android. Bahkan RIM, produsen
Blackberry juga ikut meluncurkan Playbook.
Inovasi memang menjadi salah satu keunggulan kompetitif berkelanjutan yang sangat
penting. Seperti yang dicontohkan oleh Apple. Walaupun banyak pengikut pada setiap
inovasi produknya, tetapi Apple mampu bertahan menjadi yang terdepan di setiap kategori
produk andalannya. Tetapi cerita Apple juga tidak lepas dari kegagalan. Beberapa produk
inovasinya yang dinilai gagal antara lain: Apple “puck” mouse, G4 Cube, iPod HiFi, Fire Wire,
dan lain-lain.
Untuk membangun budaya inovasi, salah satu landasan yang penting adalah bagaimana
menghargai sebuah kegagalan. Teresa Amabile dalam tulisannya “How To Kill Creativity”
dalam Harvard Business Review, September 1998 mengungkapkan pentingnya menghargai
kegagalan dalam proses inovasi. Hal tersebut sangat penting untuk menumbuhkan motivasi
dan kreativitas. Proses ini penting bagi organisasi untuk terus mampu belajar.
Jadi, dalam lingkungan yang hiper-kompetitif, maka untuk mencapai bisnis yang
berkelanjutan diperlukan keunggulan kompetitif yang mampu beradaptasi dengan
lingkungan bisnis yang terus berubah. Di situlah pentingnya inovasi. Dan keisitimewaan
mentalitas kucing dalam menghargai kegagalan dan terus mengambil resiko untuk mencoba
menjadi salah satu komponen penting. Mau berbagi cerita tentang inovasi, bagaimana
sebaiknya cara menghargai sebuah kegagalan?
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One Free Click untuk Membantu Sesama:
Terobosan Pemasaran untuk Organisasi Non
Profit

(24 Juli 2009). Istilah “One Free Click” adalah istilah yang saya gunakan untuk
menggambarkan terobosan pemasaran khususnya untuk organisasi non profit. Hanya
dengan 1 kali klik ternyata kita sudah dapat ikut membantu berbagai Cause atau organisasi
sosial sesuai pilihan kita. Cara ini akan mempunyai impact yang lebih luar biasa pada era
horizontal seperti sekarang ini dengan bantuan media internet.
Hanya dengan klik widget dalam jaringan SocialVibe yang terpasang di banyak situs, maka
Anda akan diarahkan untuk melihat satu informasi komersial dari sponsor. Dengan
meluangkan waktu untuk satu kali klik dan melihat informasi komersial atau iklan tersebut,
maka sponsor tersebut akan memberikan donasinya dalam jumlah tertentu ke organisasi
sosial tertentu.
Salah satu bentuk social networking yang diberi nama
“SocialVibe” ini bekerja sama dengan penyedia layanan
blog (seperti wordpress), facebook, myspace, dan lainlain.

Pemilik

blog

bisa

menggunakan

SocialVibe

tersebut hanya dalam 3 langkah mudah. Pertama
memilih gerakan atau organisasi sosial yang ingin
didukung,

kedua

memilih

sponsor

dan

ketiga

melakukan kustomisasi dari tampilan aplikasi tersebut.
Sehingga pengunjung blog akan dengan mudah
berkontribusi,

membantu

sesama

manusia

yang

mungkin sangat jauh dan sama sekali tidak dikenalnya
hanya dengan satu klik. Sesederhana itu.
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Di era horizontal seperti sekarang ini memang diharapkan gerakan-gerakan serupa akan
lebih mempunyai impact lebih besar. Belum lepas dari ingatan kita bagaimana gerakan
mendukung Prita Mulyasari di facebook dalam waktu singkat bisa mencapai lebih dari
250.000 pendukung yang dibahas dalam tulisan sebelumnya “Belajar Marketing dari Kasus
Prita vs RS Omni: The Power of Wisdom of the Crowd?”. Contoh lain adalah gerakan
Indonesiaunite! Yang juga mendapat perhatian dan dukungan besar di facebook dan twitter.
Gerakan ini dibentuk setelah bencana bom bunuh diri di Mega Kuningan, 17 Juli 2009 di
Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton. Gerakan horizontal seperti ini dibahas cukup menarik
oleh Seth Godin dalam bukunya “Tribes”. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia.
Saya menyebutnya sebagai terobosan pemasaran untuk organisasi non profit. Terobosan ini
diperlukan khususnya untuk menghimpun dana. Selama ini banyak kita lihat cara tradisional
dalam menghimpun dana sosial adalah dengan secara langsung meminta sumbangan uang
kepada “siapa saja”. Cara ini pada umumnya sudah menimbulkan berbagai keraguan dari
orang yang dimintai sumbangan uang.
Skema kerjasama seperti SocialVibe juga merupakan bentuk nyata dari Corporate Social
Responsibility atau tanggung jawab sosial dari perusahaan yang menjadi sponsor.
Perusahaan sponsor juga mendapatkan benefit dari pesan komersial yang terdistribusi.
Bagaimana menurut Anda? Apakah cara ini memang bisa disebut sebagai terobosan
pemasaran, khususnya untuk organisasi non profit? Atau ada terobosan lain yang lebih
dahsyat?
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Inovasi Kemitraan Perbankan Syariah untuk
Pengentasan Kemiskinan

(12 Agustus 2009). Dalam Pemilihan Presiden di Indonesia tahun 2009, salah satu topik
menjadi perhatian dalam masa kampanye dan debat resmi capres / cawapres adalah
masalah pengentasan kemiskinan. Kenapa? Karena memang masalah tersebut merupakan
salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Dan sejauh ini
perkembangan program pengentasan kemiskinan belum memenuhi harapan bagi semua
pihak. Walaupun ukuran ini relatif, mengingat beberapa orang dan institusi mengklaim
suksesnya beberapa program pengentasan kemiskinan. Tetapi faktanya jumlah penduduk
miskin di Indonesia menurut Bank Dunia hampir separo penduduk, atau 115 juta orang.
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang menuntut solusi kesisteman yang
komprehensif dari berbagai aspek dan melibatkan berbagai komponen dalam masyarakat.
Salah satu program andalan pemerintah saat ini adalah PNPM Mandiri atau Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, yang dimulai pada tahun 2007. Dalam situsnya
http://www.pnpm-mandiri.org,

program

tersebut

merupakan

program

nasional

penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Ruang
lingkup program ini cukup komprehensif, meliputi: (1) Penyediaan dan perbaikan
pasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya,
(2) Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro, (3) Kegiatan
terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat
pencapaian target MDGs dan (4) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal
melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan
keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.
Kemudian, bagaimanakah peran Perbankan Syariah dalam pengentasan kemiskinan? Konsep
dan beberapa produk Perbankan Syariah mempunyai potensi besar untuk mampu
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berkontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Beberapa konsep Perbankan
Syariah yang sesuai, khususnya dalam kaitannya dengan microfinance antara lain: adanya
pembagian keuntungan dan kerugian antara pemberi dana dan peminjam dana dari hasil
kegiatan lembaga peminjam dan tidak diperbolehkannya “menghasilkan uang dari uang”
akan mengurangi beban bunga kepada peminjam yang biasa ditemui pada kredit bank
konvensional. Beberapa produk bank syariah yang berpotensi antara lain: Mudhorobah dan
Murobahah. Mudhorobah adalah layanan untuk peminjam dana, di mana keuntungan dari
hasil usaha akan dibagi, sedangkan resiko ditanggung penuh oleh bank. Kecuali kerugian
karena kelalaian atau kesalahan dari peminjam dana dalam mengelola usahanya, seperti
penyelewengan atau penyalahgunaan. Sedangkan Murobahah adalah layanan leasing
dengan sistem angsuran flat.
Dalam microfinance dengan dasar syariah, juga terdapat BMT (Baitul Maal wat Tamwil). BMT
adalah lembaga yang berfungsi ganda, menjalankan fungsi sosial, yaitu mengumpulkan
dana dari berbagai sumber seperti: zakat, infaq dan shodaqoh serta lainya yang
dibagikan/disalurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan dan fungsi
ekonomi, yaitu kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong
pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.
George Soros, pada tahun 2002, pernah menyatakan bahwa agar microfinance mampu
menjadi faktor besar dalam perkembangan ekonomi dan politik. Skala Microfinance
Institutions harus secara signifikan meningkat. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. BMT bisa
menjadi salah satu lembaga keuangan yang sangat sesuai untuk program pengentasan
kemiskinan. Pertama, tidak ada beban bunga yang tinggi seperti bank konvensional pada
umunya. Kedua, resikonya relatif lebih kecil, karena skala pinjaman dan adanya fungsi sosial
dari lembaga tersebut. Ketiga, proses pinjaman yang sederhana. Hal ini bisa menjadi salah
satu alternatif dalam menjawab salah satu hambatan program pengentasan kemiskinan di
Indonesia. Menurut Bank Dunia, salah satu hambatan utama adalah lemahnya lembaga
layanan publik pemerintah yang erat dengan citra birokratis. Keempat, citra dari lembaga
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keuangan syariah dan lembaga dengan fungsi sosial yang melekat pada BMT akan lebih
diterima masyarakat luas.

Potensi
Berbicara mengenai potensi, PNPM Mandiri mempunyai potensi besar. Dana PNPM untuk
tahun 2010 dianggarkan sebesar 16 triliun rupiah. Organisasi pelaksana program ini sudah
mencapai tingkat kecamatan, dengan adanya Penanggung jawab Operasional, Unit
Pengelola Kegiatan dan Fasilitator di tingkat kecamatan. Program ini juga mendapat
dukungan penuh dari Bank Dunia.

Potensi Perbankan Syariah di Indonesia saat ini terus meningkat. Pasar perbankan syariah di
Indonesia diprediksi akan mampu menggeser Malaysia dalam pangsa pasar di kawasan Asia
Tenggara, menurut gulfnews.com. Menurut data ICN (Indonesian Commercial Newsletter),
jumlah kantor bank syariah pada bulan Februari 2009 sebanyak 908 kantor ditambah
channeling sebanyak 1.452 kantor. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga terus
meningkat tajam, rata-rata 32,8% per tahun pada periode 2004 – 2008, atau melonjak
menjadi Rp 36,8 triliun pada 2008 dari Rp 11,8 triliun pada tahun 2003.
Potensi dari BMT juga tidak kalah menjanjikan. Dalam sebuah jurnal penelitian dari Teddy
Lesmana, peneliti dari LIPI, pada tahun 2008 terdapat sekitar 3.100 BMT.

Inovasi Kemitraan
Potensi masing-masing dari PNPM yang mewakili pemerintah, perbankan syariah dan BMT
memang menjanjikan. Tetapi bila dari ketiganya terdapat sinergi maka potensinya akan
menjadi berlipat ganda. Hal ini sangat mungkin, karena kekuatan dari masing-masing pihak
bisa menjadi komplemen dari kelemahan dari masing-masing pihak.
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Misalnya seperti yang diungkapkan sebelumnya, BMT mampu menjadi komplemen dari
hambatan birokratis lembaga pemerintahan. BMT yang biasanya mempunyai modal kecil
dan masalah pada kompetensi dari sumber daya manusianya bisa dilengkapi dari besarnya
modal dan tingkat kompetensi yang lebih tinggi dari Bank Syariah. Tingkat kompetensi
sumber daya manusia ini akan sangat berpengaruh terhadap inovasi dari produk dan
layanan yang bisa dikembangkan bagi masyarakat. Bank Syariah bisa menjalankan peran
pembinaan dan mitra bagi BMT. Sehingga fokus Bank Syariah dan BMT diharapkan bukan
pada persaingan tetapi pada kerjasama. Saat ini persaingan di antara keduanya makin
terbuka karena produk Bank Syariah yang mulai masuk ke segmen yang secara tradisi
menjadi sasaran dari BMT. Salah satu solusinya bisa dengan komitmen pembagian segmen
pasar yang bisa didukung dengan kebijakan pemerintah.
Pemerintah melalui PNPM juga mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh Bank Syariah
maupun BMT, yaitu kebijakan, regulasi, modal dan dukungan dari Bank Dunia. Salah satu
kebijakan pemerintah yang akan sangat berpengaruh bagi perbankan syariah adalah tingkat
suku bunga Bank Indonesia. Bila suku bunga diturunkan, maka perbankan syariah yang tidak
menganut konsep riba akan lebih kompetitif dibandingkan bank konvensional. Cakupan
gerak PNPM yang lebih luas dengan dukungan organisasi yang lebih lengkap juga bisa
menjadi pelengkap kekurangan Bank Syariah dan BMT. Cakupan dan organisasi akan sangat
penting dalam meningkatkan awareness masyarakat, terutama masyarakat miskin akan
program pemberdayaan masyarakat melalui microfinance yang saat ini dirasakan masih
sangat kurang. Peran pemerintah juga diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga microfinance, termasuk Bank Syariah dan BMT.
Jadi, Perbankan Syariah akan sangat berperan dalam pengentasan kemiskinan, tetapi
tentunya harus dengan inovasi dalam layanan dan operasionalisasinya. Salah satunya adalah
dengan membentuk kemitraan yang harmonis dengan pemerintah, dalam hal ini khususnya
PNPM Mandiri, dan BMT. Sehingga diharapkan inovasi kemitraan ini akan bisa menjawab
tantangan yang pernah diungkapkan George Soros. Tetapi bagaimanakah menurut Anda?
Apakah kemitraan ini memang berpotensi besar atau akan sulit direalisasikan?

36

Augmented Reality? Definisi Baru bagi
Realitas!

(23 Oktober 2009). Waktu saya kecil, salah satu game yang pertama kali saya kenal adalah
Donkey Kong. Pada masa itu – di saat komputer belum terlalu memasyarakat – bermain
game yang sangat sederhana tersebut sungguh sudah terasa luar biasa. Game tersebut
dimainkan melalui game console yang sering disebut game watch. Tampilan grafis di console
tersebut sudah terasa begitu menghibur. Sejak masa itu, teknologi computer graphics terus
berkembang. Salah satu yang fenomenal adalah Augmented Reality.
Dalam tulisan ini, kita akan mencoba melihat aplikasi teknologi ini dalam mengembangkan
atau menyampaikan marketing ideas. Tetapi sebelumnya akan kita lihat apa yang dimaksud
dengan augmented reality. Teknologi ini menggabungkan tampilan grafis tiga dimensi yang
direkayasa menggunakan komputer dengan tampilan lingkungan nyata. Dengan semakin
canggihnya tampilan grafis tiga dimensi, maka teknologi ini akan semakin mengaburkan
batas antara tampilan yang maya dan yang nyata. Lebih dahsyat lagi, augmented reality bisa
menambahkan elemen-elemen yang bisa diaplikasikan untuk semua panca indera kita.
Augmented reality bisa menambahkan grafis, suara, haptic, dan bahkan bau ke dalam
rekayasa komputer. Haptic merupakan elemen yang diaplikasi melalui indera sentuhan.
Bayangkan, dengan teknologi ini, cukup menggunakan alat seperti kaca mata dan beberapa
interface atau antar muka ke beberapa indera kita seperti headset dan interface ke indera
sentuhan dan penciuman, maka kita bisa memasuki alam maya. Salah satu contoh aplikasi
augmented reality membutuhkan tiga komponen utama yaitu: head-mounted display,
tracking system dan mobile computing power.
Pemanfaatan teknologi ini antara lain untuk bidang kesehatan, manufaktur dan reparasi,
simulasi serta tentu saja…. hiburan! Salah satu bentuk sederhana yang bisa kita lihat adalah
saat berita laporan cuaca di televisi. Pembawa acara berdiri dengan dikelilingi oleh tampilan
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virtual dari peta cuaca yang berubah-ubah. Atau bagi para penggemar sepak bola, pada
beberapa siaran langsung sepakbola, kita sering melihat iklan yang seakan-akan ditempel di
lapangan sepakbola.
Nah… bagaimana aplikasinya di dunia hiburan? Pengembangan video atau computer games,
film dan bahkan siaran langsung hiburan di televisi bisa menggunakan teknologi ini. Aplikasi
ini akan sangat berguna dalam kreativitas meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran.
Bagaimana menurut Anda, ada ide aplikasi teknologi ini untuk komunikasi pemasaran?
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Sensasi Komunikasi Pemasaran Pringsewu
Restaurant

(5 Januari 2010). Bagi yang sering bepergian melalui jalan darat di jalur pantura atau jalur
selatan Jawa, pasti akan banyak menemukan banyak pilihan tempat makan. Tempat makan
bukan hanya diperlukan untuk tempat makan pagi, siang atau malam, tetapi juga
merupakan momen untuk istirahat, ke kamar mandi / kamar kecil, cek kondisi kendaraan
atau bahkan sekaligus tempat rekreasi untuk melepas kebosanan selama perjalanan.
Beberapa kebutuhan sekaligus dari konsumen tersebut memerlukan komunikasi yang baik
dari restoran atau tempat makan kepada target marketnya.
Pilihan cara mengkomunikasikan positioning dan diferensiasi kepada traveller tersebut cukup
menantang. Antara lain karena persaingan yang cukup ketat dan beragamnya karakter dan
kondisi traveller. Diperlukan cara komunikasi yang mampu membangun kepercayaan
konsumen dan menciptakan keberadaan dan kredibilitas di benak konsumen di sepanjang
jalur perjalanan. Bagi pengguna kendaraan pribadi, sebagian belum merencanakan tempat
untuk berhenti, beristirahat dan makan dalam menempuh perjalanan. Konsumen tentu saja
tidak akan hafal atau mengenal dengan baik semua tempat-tempat makan di sepanjang
jalur perjalanan. Hal ini menyebabkan sebagian traveller lebih memilih tempat yang sudah
dikenal dan menurutnya relatif kredibel sesuai kebutuhan / keinginannya daripada mencoba
tempat baru yang belum tentu sesuai selera atau fasilitas yang belum tentu lengkap dan
nyaman.
Tantangan tersebut dicoba dijawab oleh Pringsewu Restaurant yang dikelola oleh PRSG
(Pringsewu Restaurant Group) yang berpusat di Purwokerto. Salah satunya dengan
menciptakan gaya komunikasinya sendiri. Pertama kali saya menyaksikan gaya komunikasi
Pringsewu Restaurant adalah saat menempuh perjalanan di jalur selatan Jawa, yaitu
Pringsewu Restaurant yang berada di dekat perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat.
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Puluhan kilometer sebelum lokasi resturant, kita sudah bisa menemukan papan reklame
pertama yang berisi informasi lokasi Pringsewu. Setelah itu selama perjalanan mengarah ke
lokasi restoran, kita bisa melihat puluhan sampai ratusan papan reklame Pringsewu yang
khas berwarna dominan kuning. Informasi yang disampaikan berupa positioning dan
diferensiasi Pringsewu lengkap dengan jarak menuju lokasi. Informasinya cukup beragam
dari menu utama atau menu unggulan, fasilitas atau layanan dari Pringsewu yang unik,
misalnya Magic Box, pijat elektrik, kamar mandi bersih, musholla dan lain-lain. Komunikasi
pemasaran ini mendapatkan penghargaan rekor dari MURI dengan Nomor MURI No. 2108
untuk kategori “Papan Reklame Terpanjang”, yaitu 116 buah sepanjang 88 kilometer,
khususnya untuk Pringsewu Tegal. Sensasi yang diciptakan melalui pengakuan dari MURI ini
akan mampu meningkatkan “buzz” tanpa harus membuat kontroversi.

Walaupun begitu banyak pesan dalam ratusan reklame di puluhan kilometer, Pringsewu
tampak fokus pada mengkomunikasikan keunggulan kompetitifnya, antara lain pada aspek
layanan dan menu unggulannya. Fokus ini sangat berguna untuk mencegah “confused
positioning” karena terlalu menekankan kepada banyak atribut pada produk atau
layanannya. Desain komunikasinya fokus pada aspek rasional yang menyampaikan
keunggulan produk dan layanan, serta pada aspek moral dengan munculnya beberapa
pesan layanan masyarakat bagi pengguna jalan. Belum terlihat secara jelas pendekatan
emosional dalam ratusan reklame tersebut.
Tempat makan pada umumnya hanya menempatkan beberapa reklame pada lokasi di
sekitar lokasi. Tetapi Pringsewu membangun kredibilitasnya pada sasaran pasar para
traveller dengan intensitas komunikasi yang tinggi dalam bentuk sederhana yang mudah
dibaca dan dimengerti. Pesan yang sederhana dengan intensitas tinggi ini sangat penting,
mengingat sasaran pasar yang bergerak di sepanjang jalur pantura atau selatan Jawa.
Beragam atribut positioning ini memang agak susah disampaikan dalam satu reklame besar
kepada traveller yang bergerak, apalagi untuk membangun kredibilitas.

40

Untuk meningkatkan customer experience, Pringsewu juga aktif membuat even. Pada saat
hari Ibu tahun 2009, Pringsewu memberikan layanan istimewa kepada ibu-ibu yang datang
berkunjung. Salah satunya dengan memberi bunga dan kue tart. Konsumen yang berulang
tahun pada saat berkunjung ke Pringsewu juga mendapatkan layanan khusus antara lain
berupa seremonial, souvenir atau birthday beverage gratis. Beberapa layanan lain pun
dipersiapkan untuk memperkuat diferensiasinya, seperti pertunjukan sulap gratis dari meja
ke meja.
Cukup menarik, cara Pringsewu menyiasati kondisi sasaran pasarnya untuk membangun
kredibilitasnya di benak pelanggan. Akan lebih menarik kalau Pringsewu mulai
memanfaatkan media horizontal untuk membangun komunitasnya, karena traveler di jalur
pantura dan selatan Jawa merupakan pasar yang potensia. Bagaimana sebaiknya Pringsewu
memanfaatkan social media?
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Low Cost Carrier versi Jogja

(11 Februari 2010). Saat ini terdapat banyak low cost carriers di dunia. Beberapa yang
terkenal antara lain Southwest Airlines, JetBlue Airways (Amerika Serikat), Air Asia (Malaysia),
Flybe (UK), ValuAir (Singapura) atau Lucky Air (China). Di Indonesia kita mengenal Lion Air,
Batavia Air, Indonesia AirAsia, dan lain-lain.
Kini di Yogyakarta, kita bisa menemukan low cost carrier yang baru. Bukan maskapai
penerbangan tetapi taksi yang menggunakan Mini MPV (multi purpose vehicle) Daihatsu
Xenia sebagai armadanya. Armada Taksi MPV ini diluncurkan mulai 28 Januari 2009 dengan
tahap awal terdiri dari 28 unit mobil berwarna hitam dengan tulisan besar 373737 dan aksen
garis merah di lambungnya. Angka tersebut adalah nomor call center dari layanan taksi JAS
dan Taksi Citra. Menurut informasi dari beberapa sumber, pada awalnya taksi ini sempat
booming di Jogja karena merupakan alat transportasi nyaman dan hemat. Hemat bukan
berarti tarifnya lebih murah dari taksi yang lain. Tetapi dari sudut pandang penumpang, taksi
ini mempunyai daya muat yang lebih banyak, baik dari sisi jumlah penumpang atau volume
bagasi yang bisa ditampung. Dari sudut pandang pengelola taksi, jelas efisiensi biaya
operasional dari konsumsi BBM sampai biaya pemeliharaan armada bisa diraih. Sebetulnya
tarif yang lebih hemat bisa dipasang mengingat biaya yang bisa ditekan. Tetapi karena
adanya regulasi mengenai layanan transportasi taksi yang berlaku, menyebabkan tarif yang
dikenakan menjadi standar.
Pasar wisatawan yang sangat potensial membuka peluang bagi jasa transportasi umum yang
lebih efisien. Entah diinspirasi oleh Southwest Airlines (yang pernah dibahas juga di
artikel “Miyabi Marketing”) atau tidak, Taksi JAS dan Taksi Citra membuat diferensiasi dari
armadanya dengan menggunakan Mini MPV. Menggantikan armada taksi yang secara tradisi
biasa menggunakan kendaraan jenis sedan untuk membentuk low cost carrier versi taksi.
Beberapa kebutuhan wisatawan atau penumpang lain yang pas bagi diferensiasi ini antara
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lain yang bepergian secara berkelompok, antara 5 – 7 orang tidak lagi harus menggunakan 2
taksi sekaligus untuk bersamaan menuju tempat tujuan. Barang bawaan wisatawan biasanya
cukup banyak, terdiri dari perlengkapan pribadi dan berbagai jenis souvenir atau oleh-oleh
yang berukuran besar atau banyak. Barang-barang yang tidak muat secara optimal di sedan
tersebut, akan bisa tersolusikan dengan ruang pada Mini MPV.

Tetapi dari informasi narasumber yang diperoleh, booming taksi jenis ini kemudian
terhambat oleh adanya protes dari penyedia layanan taksi yang lain di Jogja. Sehingga
Organda (Organisasi Angkutan Darat) Jogja, sebuah Organisasi Pengusaha Nasional
Angkutan Bermotor di Jalan, mengambil kebijakan untuk mengurangi daya muat
penumpang taksi tersebut. Pengelola Taksi MPV tersebut terpaksa melepas tempat duduk di
baris paling belakang dari MPV tersebut. Sehingga daya muat penumpangnya menjadi
setara dengan taksi lain yang menggunakan kendaraan jenis sedan. Walaupun demikian
diferensiasinya tidak sekaligus lenyap dengan regulasi tersebut. Daya muat bagasi masih
bisa menjadi keunggulan taksi ini di samping efisiensi dari sudut pandang pengelola.
Menarik untuk kita tunggu bagaimana langkah selanjutnya dari pengelola taksi MPV
tersebut agar mempertahankan dan meningkatkan keunggulan bersaing?
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Belajar dari Wafatnya Google Wave

(13 Agustus 2010). Saya termasuk salah satu orang yang cukup antusias saat Google
mengumumkan akan melakukan trial Google Wave pada tahun. Dan masih banyak lagi
netizen yang antusias dan kemudian mengirim pesan ke Google untuk menjadi salah satu di
antara 100.000 pengguna yang direncanakan terlibat untuk mencoba Google Wave versi
Beta. Beberapa orang yang terpilih Google untuk ikut mencoba, merasa bangga dan
menyampaikannya pada teman dan komunitasnya. Pada waktu itu buzz atau words of mouth
mengenai Google Wave menjadi sangat kencang.

Singkatnya, Google Wave adalah perpaduan antara e-mail, chat, blog dan banyak aplikasi
Google lain untuk berkolaborasi secara online. Aplikasi ini diproyeksikan untuk mampu
menggantikan e-mail yang sudah dianggap sebagai aplikasi “kuno”.

Tetapi, pada tanggal 4 Agustus 2010, Google mengumumkan untuk menghentikan
pengembangan Google Wave. Salah seorang Senior Vice President Google mengatakan,
alasan dihentikannya pengembangan Google Wave adalah user adoption yang tidak
memenuhi harapan Google. Pada proses awalnya, sebelum mengarah ke 100.000 user trial,
Google terlebih dahulu melakukan trial ke para sekitar 6.000 program developers. Kalau kita
merujuk pada Technology Adoption Lifecycle-nya Geoffrey Moore, maka Google sudah
mencoba masuk ke segmen Innovator dan Early Adopter. Tetapi persis seperti disampaikan
Geoffrey Moore, maka titik kritisnya adalah di Chasm, atau jurang antara Early Adopter dan
Mainstream Customers. Dan Google Wave akhirnya menjadi salah satu korban, masuk ke
jurang tersebut.

Ada beberapa pelajaran dan fakta menarik dari studi kasus pemasaran ini. Pertama, produk
yang terlalu rumit akan susah diserap oleh pasar. John Naisbitt pernah mengungkapkan
perlunya High Touch pada produk High Tech. Sehingga untuk realisasi konsep besarnya,
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Google perlu kembali berpikir keras bagaimana menyusun preposisi tersebut dalam bentuk
yang mudah digunakan oleh pasar sasarannya.

Kedua, buzz atau conversation yang luar biasa di seputar Google Wave, ternyata tidak
menjamin penyerapan pasar yang baik. Sebuah pelajaran yang penting untuk para pemasar
dalam era antusiasme terhadap digital marketing dan social media.
Ketiga, kabar baiknya, konsep Google Wave saya kira masih perlu dicermati. Buzz atau
conversation yang luar biasa saat peluncuran versi Beta-nya bukan tanpa alasan. Jadi, masih
terbuka kemungkinan konsep ini dikembangkan melalui produk atau aplikasi yang sesuai
dengan kebutuhan pasar.
Keempat, dibalik cerita kegagalan Google Wave, yang sebetulnya hanya satu cerita dari
kegagalan aplikasi Google yang lain mengingatkan kita kepada cerita keberhasilan inovasi
Thomas Alva Edison. Di balik sebuah inovasi yang sukses terdapat puluhan, ratusan atau
bahkan ribuan kegagalan. Jadi, keberanian mengambil resiko menjadi sangat penting. Saya
kira respon Google yang cepat dalam proses pengembangan produk dan mekanismenya
dalam mengembangkan inovasi bisa menjadi referensi.
Kelima, lagi-lagi merujuk pada Technology Lifecyle Adoption-nya Geoffrey Moore, untuk bisa
masuk ke mainstream customers ternyata memang diperlukan produk yang siap 100%.
Produk baru high tech yang belum siap sangat beresiko masuk ke chasm, jurang yang
menganga di antara early adopter dan early majority.
Bagaimana menurut Anda? Ada pelajaran marketing lain yang bisa diambil.
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Kisah Inovasi Amazon

(1 April 2011). Berbicara tentang studi kasus pemasaran dalam industri ICT (Information &
Communication Technology) akhir-akhir ini kita cenderung fokus pada Google, Apple, RIM,
Microsoft atau social media seperti Facebook, Twitter atau bahkan Groupon.

Amazon.com yang didirikan oleh Jeff Bezos tahun 1994 dan mulai tayang online pada tahun
1995 mulai sedikit jarang dibicarakan. Gaungnya kini kalah dengan adik-adiknya
sesama internet companies, seperti Facebook, Twitter atau Groupon yang menguasai social
media. Lalu apa yang menarik bila kita membicarakan Amazon? Salah satu yang bisa kita
cermati adalah bagaimana mereka membangun sustainable competitive advantage untuk
terus bisa bertahan di industrinya. Amazon termasuk satu dari sedikit perusahaan yang lahir
dari era dotcom bubble yang terus mampu tumbuh dan bertahan sampai sekarang.

Dalam membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, faktor yang penting adalah
membentuk keunggulan yang berbasis pada kemampuan melakukan transformasi, terutama
inovasi. Hal ini dibutuhkan karena lingkungan bisnis yang terus berubah. Apalagi trend
menunjukkan perubahan lingkungan bisnis semakin tinggi intensitasnya. Philip Kotler pun
berpendapat serupa dalam bukunya “Chaotics”, yang menggunakan istilah “The Age of
Turbulence” untuk menggambarkan lingkungan bisnis yang terus berubah cepat. Dalam
paparan selanjutnya kita akan melihat bagaimana Amazon terus berubah dan berinovasi
dalam menyikapi perubahan lingkungan bisnisnya.

Amazon berawal dari toko buku online. Kemudian Amazon terus berkembang menjual
berbagai macam consumer goods, terutama yang mudah untuk dikirimkan kepada
pelanggan. Kemudian pada bulan November 2000, Amazon berinovasi dengan menjadi
pialang buku bekas melalui layanan Amazon Market Place. Layanan ini secara langsung juga
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memposisikan Amazon menjadi pesaing langsung eBay. Pendapatan diperoleh dari komisi
penjualan buku bekas dari mitra-mitranya.

Inovasi kemitraan Amazon juga terbilang sukses. 40% penjualan di Amazon berasal dari third
party sellers atau yang biasa disebut Amazon Associates. Layanan utk Amazon Associates
terus dikembangkan melalui aStore. aStore adalah layanan dalam program afiliasi yang
membantu mitra Amazon untuk membuat toko online dengan mudah. Kini jumlah Amazon
Associates mencapai lebih dari 1 juta member. Program afiliasi ini menjadi salah satu yang
terbesar di dunia.

Amazon.com sangat dikenal dengan kemampuannya dalam mempelajari pola belanja para
pelanggannya. Sehingga mereka bisa memberikan rekomendasi yang personalized kepada
setiap pelanggannya. Bahkan kemudian melalui Project Genesis, Amazon melebarkan
rekomendasi yang personalized tersebut bukan hanya utk pembeli, tetapi juga untuk penjual.
Dari data history browsing pembeli, Amazon mampu memberi rekomendasi, tentang apa
yang cocok dijual oleh third party sellers melalui Amazon.com. Trend cloud computing
services juga tidak dilewatkan oleh Amazon dengan mengembangkan Amazon Web Services
(AWS).
Inovasi berikutnya dari Amazon yang cukup menyita perhatian adalah Kindle. Kindle adalah
sebuah portable e-book reader. Layanan Kindle merupakan ekosistem piranti lunak,
perangkat keras dan network platform yang terhubung ke Amazon.com. Konektivitas ke
internet disediakan agar pengguna lebih mudah membeli dan kemudian membaca buku,
majalah, surat kabar dan media digital lainnya, terutama dari Amazon. Ekosistem ini mirip
dengan yang dikembangkan oleh Apple pada iPod dan iTunes untuk kategori musik digital.

Kindle yang pertama kali dirilis bulan November 2007 dengan harga $ 399 dan stok
pertamanya terjual habis hanya dalam waktu 5,5 jam. Keberhasilan ini diteruskan dengan
meluncurkan versi-versi pengembangan dari Kindle. Tetapi kemudian Kindle terancam oleh
popularitas tablet PC akhir-akhir ini. Tablet PC bukan sekedar portable e-book reader, tetapi
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sudah merupakan komputer lengkap dalam bentuk tablet yang mempunyai fungsi jauh lebih
lengkap daripada Kindle. Siapa lagi kalau bukan dimulai oleh Apple dengan iPad dengan
ekosistem App Store nya. Apple mengembangkan iPad yang menguasai 90% pangsa
pasar tablet PC dan menggerus pasar Kindle dan pasar netbook. Era tablet PC semakin kuat
saat berkembangnya berbagai tablet PC yang menggunakan sistem operasi Google Android
dengan ekosistem Android Market-nya.

Menghadapi kondisi ini bagaimana reaksi Amazon? Pada bulan Maret 2011, Amazon
meluncurkan Amazon Android Appstore! Inovasi yang berani, menantang Google di
kandang Google sendiri. Apa yang bisa menjadi keunggulan Amazon dibandingkan Android
Market yang menjual dan mendistribusikan berbagai konten dan aplikasi berbasis Google
Android? Pertama, tentu saja kemampuan Amazon dalam membuat rekomendasi yang
personal bagi pelanggannya. Rekomendasi personal sampai saat ini belum tampak di
Android Market. Kedua, pengalaman bertahun-tahun Amazon dalam mengelola e-commerce
pasti akan mempengaruhi keberhasilannya dalam mengelola pasar konten dan aplikasi.
Masuknya Amazon dalam pasar konten dan aplikasi Android tersebut akan membuka lebar
peluang pada inovasi berikutnya. Tidak menutup kemungkinan, Kindle juga akan
bertransformasi dari e-book reader menjadi tablet PC. Inovasi yg berani sekaligus masuk akal,
karena setelah Kindle diancam popularitas tablet PC, saatnya transformasi menajdi tablet PC
juga. Dan sistem operasi Android menjadi pilihan yang masuk akal. Dalam tekanan, Amazon
bisa mengubah ancaman yang datang menjadi peluang. Sejalan dengan salah satu prinsip
Jeff Bezos mengenai inovasi: “One of the only ways to get out of a tight box is to invent your
way out”
Apakah Amazon Android Appstore akan berhasil dan bahkan mengalahkan Google Android
Market? Apakah Kindle akan bertransformasi menjadi tablet PC?
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Google Plus: Valuing Failure

(08 Agustus 2011). Studi kasus pemasaran Google Plus atau Google+ memang sangat

menarik dan berliku. Banyak cara untuk menceritakannya. Jadi mohon maaf apabila tulisan
kali ini agak lebih panjang dari biasanya. Baiklah, kita coba mulai penelusuran jalan berliku
ini pada bulan Mei 2010. Saat itu Google mengakui salah satu kegagalannya. Hal yang jarang
kita temui dalam komunikasi perusahaan yang lain. Bagaimana dengan perusahaan atau
organisasi Anda? Secara spesifik, saat itu Google mengakui kekurangannya dalam
pengembangan social networking atau jejaring sosial. Pengakuan ini terungkap dalam surat
rekrutasi untuk posisi “Head of Social”. Cuplikan dari sebagian kalimat dalam surat tersebut
yang dirilis computerworld.com adalah “…as Google knows it is late on this front and is
appropriately humble about it. In Google’s view, conceptually, there are two ways to tackle
social…”.
Orkut, jejaring sosial yang dirilis tahun 2004 belum memenuhi ambisi Google. Orkut hanya
cukup populer di Brazil dan India, tetapi justru kurang berhasil di negara asalnya, Amerika
Serikat. Salah satu sebab yang diungkapkan Marissa Mayer (Vice President of Location and
Local Services Google) di techcrunch.com adalah keterlambatan mereka mengantisipasi
lonjakan jumlah pengguna pada awal peluncurannya. Orkut sempat mencapai beberapa
juta pengguna dalam beberapa hari, tetapi kemudian terhambat karena koneksi ke situs
Orkut menjadi terganggu.
Bulan Mei 2009, proyek Google Wave meluncur, sebuah media kolaborasi online. Media ini
menjanjikan cara baru dalam berkomunikasi secara online. Para penggunanya dapat
berkomunikasi dan berkolaborasi dalam suatu percakapan atau dengan dokumen dengan
berbagai macam format, termasuk teks, foto, video, peta, dan sebagainya. Tetapi layanan
ini akhirnya diputuskan untuk dihentikan pada tanggal 4 Agustus 2010. Mengapa Google
Wave juga gagal? Simak ulasannya di “Belajar dari Wafatnya Google Wave”.
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Kegagalan Google dalam jejaring sosial sempat memicu spekulasi adanya rencana akuisisi
terhadap Twitter pada tahun 2009. Apakah mereka jera mengembangkan sendiri jejaring
sosialnya? Ternyata tidak! Mereka mencoba bangkit melalui Google Buzz pada tahun 2010.
Layanan yang terintegrasi dengan gmail ini menyediakan media bagi penggunanya untuk
berbagi posting berupa antara lain: status updates, link, foto, video dan komentar. Layanan
ini sebenarnya memiliki salah satu karakteristik dasar yang mirip dengan Google+.
Penggunanya dapat memilih bagaimana mereka akan berbagi post, baik secara publik
maupun dalam beberapa grup tertentu. Tetapi Google Buzz belum berhasil menunjukkan
diferensiasinya kepada para pengguna jejaring sosial. Apalagi layanan ini terintegrasi
dengan Twitter. Sehingga sebagian besar isinya sama dengan timeline Twitter dari
penggunanya. Kondisi ini justru mengurangi orisinalitas isinya. Sehingga tidak cukup alasan
yang tepat bagi pengguna Facebook atau Twitter untuk beralih atau menambahkan Google
Buzz dalam aktivitas social medianya. Belum lagi adanya masalah kekhawatiran adanya
aplikasi di dalamnya yang berpotensi menganggu privasi para penggunanya.
Tetapi Google belum menyerah. Mereka harus berbuat sesuatu dan berhasil dalam jejaring
sosial ini. Pengaruh jejaring sosial sudah semakin menekan Google yang terlebih dahulu
dikenal dengan mesin pencarinya. Menurut analis trafik Hitwise, pada Desember 2010,
trafik ke jejaring sosial telah melampaui trafik ke mesin pencari. Pencarian melalui jejaring
sosial juga makin populer.
Akhirnya pada penghujung bulan Juni 2011, proyek Google+ (http://plus.google.com)
diperkenalkan melalui sebuah field trial untuk pengguna terbatas. Kemudian mulai terbuka
untuk umum pada 7 Juli 2011. Bulan Juli 2011 diberitakan Google+ berhasil mencapai 20
juta pengguna dan 25 juta pengunjung situsnya. Menurut mashable.com, angka ini
menjunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan Facebook, Twitter atau
Myspace pada periode awal peluncurannya.
Belajar dari kegagalan sebelumnya, kali ini jejaring sosial ini menunjukkan diferensiasinya.
Google juga tampak mulai menangkap keinginan pengguna jejaring sosial dan kekurangan
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dari jejaring sosial yang ada, terutama Facebook dan Twitter. Akhir-akhir ini pengguna
Facebook mulai merasa kesulitan dalam menemukan pertemanan yang otentik. Euforia
menambah jumlah teman pada awal bergabung dengan Facebook menyebabkan jumlah
teman yang sangat banyak. Tetapi berlakulah paradoks, pada suatu kondisi yang berlebih,
mulai muncul kelangkaan. Pertemanan yang otentik mulai langka saat jumlah teman di
jejaring sosial mulai berlebih. Pada kondisi inilah “Circles” dalam Google+ menjadi solusi.
“Circles” memberi fasilitas bagi pengguna mengatur kontak menjadi kelompok tertentu
untuk berbagi. Uniknya orang yang dikelompokkan dalam “Circles” tersebut tidak bisa
melihat nama yang digunakan oleh pembuat atau pemilik “Circles”. Jejaring sosial ini juga
tidak memerlukan persetujuan apabila pengguna ingin menambahkan teman, kenalan atau
orang lain dalam “Circles”. Nilai lebih dibandingkan Facebook yang fokus pada proses
persetujuan, dan Twitter yang fokus pada konsep following.
Pengguna Facebook juga mulai terganggu dengan berbagai macam iklan. Baik iklan resmi
yang biasanya tampil di sisi kanan, maupun melalui teman-temannya yang di-tag dalam
posting iklan di “Wall” dari para pengiklan. Akhir-akhir ini juga mulai marak pembajakan
akun pengguna yang digunakan untuk mengiklankan berbagai macam produk. Dan Google+
pun tampil bersih dari segala jenis iklan.
Kemudahan melakukan video chat melalui difasilitasi dengan “Hangouts”. Pertumbuhan
pengguna ponsel pintar ditangkap melalui kemudahan instant messaging melalui aplikasi di
ponsel dengan fasilitas “Huddle”. Fasilitas “Sparks” membantu pengguna dalam melakukan
pencarian terintegrasi terhadap topik yang akan dibagi melalui media ini. Berbagi foto dan
video pun didukung oleh fasilitas “Instant Uploads”. Tetapi walaupun fasilitas yang
disediakan cukup lengkap, tetapi kemudahan penggunaannya tetap dijaga dengan baik.
Mereka tidak mengulangi kesalahan yang terjadi pada kompleksitas penggunaan Google
Wave.
Indikasi

keberhasilan

layanan

ini

mulai

terbayang.

Persistensi

Google

dalam

mengembangkan jejaring sosial melalui jalan yang berliku didukung oleh kemampuan
organisasi ini untuk terus belajar. Kemampuannya menghargai kegagalan menjadi salah satu
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penopang kebangkitannya setelah gagal dengan Orkut, Google Wave dan Google Buzz.
Valuing Failure memang menjadi salah satu faktor penting dalam budaya organisasi dalam
membentuk manajemen inovasi yang andal, seperti hasil riset yang saya lakukan pada
tahun 2008-2009. Sebuah teladan yang juga ditunjukkan oleh Thomas Edison dalam
“Keistimewaan Kucing dalam Bisnis: A Tribute to Thomas Edison”.
Bagaimana menurut Anda, apakah keunggulan lain dari Google+ atau apa faktor lain yang
menjadi kunci keberhasilan sistem inovasi di Google? Benarkah Google+ akan berhasil?.
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3
Tantangan New Wave Marketing

New Wave Marketing adalah konsep pemasaran yang digagas oleh Hermawan Kartajaya.
Konsep ini dikembangkan salah satunya untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis.
Dimulai dari deskripsi dari Thomas L. Friedman, dalam bukunya mengungkapkan “The World
is Flat” untuk menggambarkan dunia sebagai “level playing field” di mana semua kompetitor
mempunyai kesempatan yang sama di pasar global.
Kemudian Hermawan Kartajaya mengungkapkan, “the world is still round, but the market is
already flat”. Konsekuensinya terdapat perubahan paradigma dalam pemasaran menuju
“many to many marketing”. Konsekuensi ini merupakan antisipasi karena pasar yang semakin
datar, menyebabkan cara pemasaran juga ikut berubah. Perubahan dari dominasi cara
pemasaran vertikal menjadi lebih horizontal.
Studi kasus pemasaran yang ada dimulai dari tantangan untuk dapat mewujudkan
implementasi pola pemasaran ini sampai dengan kajian implementasinya di beberapa
industri.
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Tantangan Menuju New Wave Marketing:
Change the Mindset!

(30 Juli 2009). Bagi kita yang belajar pemasaran, pasti sudah cukup familiar dengan istilah
“New Wave Marketing”, yang dipopulerkan oleh Hermawan Kartajaya. Formulasi strategi
pemasaran yang meliputi segmentasi, targeting dan positioning (STP) ditransformasikan
menjadi Communitization, Confirming dan Clarifying. Pada level taktik: diferensiasi,
marketing mix (yang terdiri dari 4P: Product, Price, Place, Promotion) dan Selling menjadi
Coding, Crowd Combo (terdiri dari 4C: Co-Creation, Currency, Communal Activation dan
Conversation) dan Commercialization. Pada tataran Value, yang meliputi Brand, Service dan
Process menjadi Character, Caring dan Collaboration. Sehingga secara keseluruhan
bertransformasi menjadi formulasi 12C.
Salah satu esensi dari transformasi ini adalah perubahan dari era vertical marketing menuju
horizontal marketing. Era horizontal ini salah satunya bisa kita pahami dari buku Thomas L.
Friedman berjudul “The World is Flat”. Saat ini konsep new wave marketing sudah mulai
berkembang secara komprehensif dari berbagai sumber. Kita sudah bisa menemukan
berbagai referensi yang gres dari konsep dalam tiap aspek 12C tersebut. Best practices juga
sudah mulai banyak kita temukan mengenai implementasi dari horizontal marketing
tersebut. Contohnya adalah bagaimana Starbucks dan Coca Cola membangun conversation
melalui facebook. Member dari Starbucks pages sudah mencapai 3,7 juta orang dan tercatat
sebagai tertinggi di facebook. Member Coca Cola pages mencapai 3,5 juta orang.
Kemudian, pertanyaannya adalah apakah tantangan implementasi dari new wave marketing
ini? Salahs atu tantangan terbesar dari suatu organisasi yang telah mempraktekkan dan
menikmati buah dari horizontal marketing adalah mengubah mindset!
Budaya organisasi menurut Edgar H. Schein, dapat direpresentasikan dalam tiga level, yaitu
Artifacts, Espoused Beliefs and Values dan Underlying Assumptions. Artifacts adalah struktur
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dan proses dari suatu organisasi yang mudah dilihat dan dikenali. Espoused Beliefs and
Values merefleksikan nilai-nilai yang menentukan apa yang dianggap benar dan salah dalam
praktek suatu organisasi. Kegiatan apa yang dianggap efektif dan yang tidak efektif.
Sedangkan Underlying Assumptions adalah asumsi-asumsi implisit yang menjadi panduan
dalam perilaku organisasi. Asumsi yang mendasari cara anggota organisasi tersebut dalam
merasakan dan memikirkan mengenai sesuatu.
Salah satu contoh tantangan mengubah mindset dalam menjalankan fungsi pemasaran dan
mengembangkan new wave marketing dalam suatu organisasi adalah dalam aspek promosi.
Bila penjualan suatu produk mulai menurun, maka dalam aspek promosi biasanya akan
disikapi dengan peningkatan intensitas promosi melalui iklan. Hal ini bisa terjadi karena
sudah tertanam espoused beliefs bahwa peningkatan intensitas promosi melalui iklan
berkorelasi tinggi terhadap volume penjualan. Espoused beliefs tersebut berkembang dari
pengalaman anggota organisasi dalam menjalankan fungsi pemasaran selama beberapa
waktu. Dan pengalaman ini telah melampaui social validation, melalui sharing pengalaman
dan keyakinan akan hal tersebut dari anggota-anggota organisasi. Dalam periklanan,
espoused beliefs yang biasanya berkembang juga adalah iklan melalui media above the line
adalah sangat ampuh dan efektif mampu mencapai target yang luas. Sehingga organisasi
akan ‘rela’ membayar mahal untuk melakukan komunikasi pemasaran melalui iklan di media
ini.
Sehingga usaha penerapan Conversation (yang menggantikan Promotion) akan menemui
tantangan untuk mengubah espoused beliefs dalam organisasi tersebut. Conversation akan
mengubah preferensi komunikasi pemasaran dari fokus pada media above the line kepada
media below the line atau ke media-media baru atau media alternatif, seperti social
networking. Conversation lebih menuntut organisasi untuk lebih mengenali pelanggannya
dan lebih konsisten dalam membangun komunikasi dua arah. Dua tuntutan tersebut sangat
bertolak belakang dengan metoda yang sebelumnya telah diyakini ampuh, yaitu iklan above
the line yang lebih bersifat massal dan komunikasi vertikal satu arah. Apalagi perubahan
orientasi komunikasi pemasaran tersebut akan mengubah juga orientasi alokasi sumber

55

daya organsasi, termasuk sumber daya finansial. Faktor tranformasi kompetensi individu dan
organisasi juga akan menjadi penentu dalam mendukung perubahan mindset.
Untuk mengubah mindset tersebut diperlokan change management yang menuntut
komitmen seluruh anggota organisasi, terutama dari para senior leaders. Mengapa senior
leaders? Karena dinamika dari proses pembentukan dan manajemen budaya organisasi
adalah esensi dari kepemimpinan. Tetapi, bagaimana menurut Anda? Apakah tantangan
terbesar dalam implementasi new wave marketing?
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Co-creation Bersama Nasabah di Retail
Banking. Mungkinkah?

(03 Juni 2009). Elemen pemasaran yang dulu kita kenal saat belajar pemasaran
konvensional terdiri dari 9 elemen, yaitu: segmentation, targeting, positioning, differentiation,
marketing mix (product, price, promotion, place), sales, brand, service, process. Dalam new
wave marketing, yang akhir-akhir ini dipopulerkan oleh “The Guru” Hermawan Kartajaya,
elemen pemasarannya menjadi 12C, yaitu communitization, confirming, clarifying, coding,
crowd combo (co-creation, currency, conversation, communal activation), character, caring
dan collaboration.
Salah satu elemen yang menarik adalah co-creation. Co-creation menurut Dr. Ajit Kambil,
adalah membangun suatu dinamika baru terhadap hubungan antara produsen dan
konsumen dengan cara melibatkan konsumen secara langsung dalam proses produksi atau
distribusi dari value. Value yang dimaksud adalah nilai dari barang dan jasa yang ditawarkan
produsen kepada konsumennya. Saat ini beberapa pelaku bisnis telah dikenal karena
menjalankan co-creation dengan sukses, antara lain: Wikipedia, Linux, Dell dan lainnya. Dell
memberikan tools bagi pelanggannya untuk mendesain sendiri PC yang diinginkannya dan
memesannya secara online. Beberapa industri memang lebih mudah bermigrasi ke cocreation, terutama industri yang berbasis teknologi tinggi. Linux dengan cepat memobilisasi
ribuan programmer yang berkolaborasi dengan orientasi non-profit membangun sistem
operasi open-source.
Bagaimana dengan perbankan? Sebagai bagian dari tatanan ekonomi baru, industri ini tidak
akan lepas dari paradigma baru pasar yang ditandai oleh pelanggan yang semakin pintar,
empowered, skeptis, connected, demanding dan cenderung tidak loyal. Oleh karena itu
pelaku bisnis perbankan harus mulai berpikir ke arah co-creation.
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Jadi tantangannya adalah bagaimana membuat bisnis model co-creation yang meningkatkan
nilai bagi retail banking dan pelanggan (dalam hal ini adalah end user atau nasabah).
Bagaimanakah alternatif cara membangun co-creation antara bank dan nasabahnya dalam
retail banking? Retail banking fokus pada transaksi segmen perorangan secara langsung,
bukan dengan segmen korporasi atau antar sesama bank.
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Belajar Marketing dari Kasus Prita vs RS Omni:
The Power of Wisdom of the Crowd?

(10 Juni 2009). Pertengahan tahun 2009, Indonesia diramaikan dengan kasus Prita
Mulyasari vs RS Omni International Alam Sutera, Tangerang. Cerita berawal dari
ketidakpuasan pasien / pelanggan RS Omni International bernama Prita Mulyasari terhadap
layanan dokter dan administrasi di Rumah Sakit tersebut. Setelah pindah ke RS lain karena
ketidakpuasan tersebut, Prita menceriterakan keluhannya melalui surel (surat elektronik)
kepada 20 temannya. Tetapi kemudian surel tersebut dengan cepat menyebar luas, terutama
melalui media internet. Beberapa dokter yang disebut dalam surel tersebut dan pihak RS
OMni Internasional merasa keberatan dengan kata-kata dalam surel tersebut yang sempat
menyebutkan bahwa Prita merasa “tertipu”.
Untuk mengantisipasi berkembangnya citra negatif terhadap perusahaan, dokter dan pihak
RS Omni International menuntut Prita dalam kasus perdata, dan memenangkan kasus
tersebut. Permasalahan belum berhenti, tuntutan kepada Prita berlanjut ke kasus pidana
pencemaran nama baik. Dalam proses peradilan, Prita sempat dimasukkan dalam tahanan.
Sampai titik tersebut, publikasi terhadap kasus ini belumlah “meledak” seperti yang terjadi
pada pertengahan tahun 2010. Tetapi setelah penahanan Prita, kasus tersebut menyebar ke
berbagai media massa baik media cetak maupun elektronik. Yang fenomenal adalah
dukungan kepada Prita yang terus mengalir melalui “cause” di facebook yang pada hari
Rabu, 10/6/2009 pagi sudah melampaui 250.000 orang. Fantastis!
Publikasi kasus inipun menjadi luar biasa. Perhatian berbagai lapisan masyarakat pun
tertumpu pada kasus ini. Presiden, wakil presiden, para capres yang maju dalam Pemilihan
Presiden Republik Indonesia 2009, Komnas HAM, Depkominfo, dan lain-lain menyoal
masalah ini. Dan semuanya lebih cenderung medukung Prita Mulyasari. Komisi IX DPR pun
sampai memberi rekomendasi Departemen Kesehatan untuk mencabut ijin RS Omni
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International. Di media internet, berbagai forum diskusi pun tidak kalah serunya, hampir
semuanya menyudutkan RS Omni International. Publikasi yang luar biasa ini lebih
merupakan publikasi negatif buat RS Omni International.
Tiga hal yang menarik untuk dibahas adalah (1) Sudah tepatkah langkah RS Omni
International mengantisipasi publikasi dan berkembangnya citra negatif yang berkembang
dari surat keluhan pelanggannya melalui media internet dengan cara menuntut Prita, atau
bagaimanakah seharusnya? (2) Bagaimanakah langkah yang tepat bagi RS Omni
International sekarang, saat publikasi negatif justru lebih dahsyat setelah menuntut Prita? (3)
Analisa mengenai peran dan pengaruh online “crowd” dalam era many to many marketing
sekarang ini?
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Mencapai Keunggulan Perbankan Syariah
Melalui New Wave Marketing

(13 Agustus 2009). Berbicara mengenai tantangan Perbankan Syariah pada masa yang akan
datang, tidak lepas dari perkembangan industri perbankan sekarang ini. Kondisi dan
perkembangan industri perbankan juga tidak bisa dilepaskan dari krisis ekonomi global yang
dipicu salah satunya dari sektor finansial yang lekat dengan industri perbankan pada tahun
2008. Kemudian, bagaimanakah perkembangan industri ini dalam masa krisis ekonomi
global yang diprediksi berbagai pihak masih akan terus berlanjut?
Gambaran yang bisa dijadikan referensi salah

“Mencapai Keunggulan Perbankan
Syariah Melalui New Wave
Marketing” adalah
Nominator iB Blogger Tahap I
Kompasiana.com
Oktober 2009

satunya dari Deloitte, sebuah kelompok kantor
akuntan internasional besar di dunia. Terdapat
beberapa

perubahan

paradigma

dalam

perkembangan dewasa ini, salah satunya adalah
pergeseran fokus perbankan dari “alpha-market”
ke “beta-market”. Alpha merupakan istilah untuk
produk yang mempunyai profil high return / high

risk. Menurut New York Times pada laporannya tanggal 16 April 2009, industri perbankan di
Amerika Serikat telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, termasuk dua bank yang
mendapat dampak sangat besar dari krisis ekonomi global, Citigroup dan Bank of America.
Walaupun dikatakan beberapa sektor masih banyak mengalami kesulitan, antara lain layanan
kartu kredit dan private equity.
New Wave Marketing
Nah… saya kira akan menarik kalau kita coba belajar menerapkan new wave marketing dalam
mendukung perkembangan perbankan syariah. Perkembangan yang juga harus menjadi
perhatian kita adalah pasar atau pelanggan itu sendiri. Thomas L. Friedman, dalam bukunya
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mengungkapkan “The World is Flat” untuk menggambarkan dunia sebagai “level playing
field” di mana semua kompetitor mempunyai kesempatan yang sama di pasar global.
Kemudian Hermawan Kartajaya dalam bukunya “New Wave Marketing” mengungkapkan,
“the world is still round, but the market is already flat”. Konsekuensinya terdapat perubahan
paradigma dalam pemasaran menuju “many to many marketing” atau “New Wave
Marketing”, di mana interaksi antar pelanggan menjadi penting. Interaksi ini sebelumnya
dikenal dengan istilah words of mouth atau buzz. Fenomena buzz menjadi lebih dominan
dengan adanya perkembangan telekomunikasi yang memungkinkan interaksi yang luar
biasa, terutama didukung oleh perkembangan internet.
Formulasi strategi marketing yang meliputi segmentasi, targeting dan positioning (STP)
ditransformasikan menjadi Communitization, Confirming dan Clarifying. Pada level taktik:
diferensiasi, marketing mix (yang terdiri dari 4P: Product, Price, Place, Promotion) dan Selling
menjadi Coding, Crowd Combo (terdiri dari 4C: Co-Creation, Currency, Communal Activation,
Conversation) dan Commercialization. Pada tataran Value, yang meliputi Brand, Service dan
Process menjadi Character, Caring dan Collaboration. Sehingga secara keseluruhan
bertransformasi menjadi formulasi 12C.
Kemudian bagaimana Perbankan Syariah menjawab tantangan perubahan di pasar tersebut?
Implementasi New Wave Marketing menjadi salah satu jawaban dalam menghadapi
tantangan tersebut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana implementasi spesifik dari konsep
tersebut dalam Perbankan Syariah? Apa potensi spesifik yang bisa membedakannya dengan
bank konvensional dalam menerapkan New Wave Marketing?
Karakter perbankan syariah yang spesifik dan citra layanan yang menentukan tingkat
kepercayaan masyarakat memungkinkannya untuk lebih cepat diterima di beberapa
komunitas, terutama di Indonesia. Sehingga seperti yang dirilis gulfnews.com pada tanggal 1
Agustus 2009, pangsa pasar perbankan syariah Indonesia diprediksi akan mampu
menggeser Malaysia di kawasan Asia Tenggara. Dalam many to many marketing, peran
komunitas menjadi sangat penting. Potensi besar ini menjadi tantangan perbankan syariah
untuk menerapkan New Wave Marketing.
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Seperti yang saya ulas dalam tulisan sebelumnya “Tantangan Menuju New Wave Marketing:
Change the Mindset!”, salah satu tantangan terbesar dalam implementasi New Wave
Marketing adalah perubahan cara berpikir atau mindset. Konsep baru tersebut melibatkan
perubahan paradigma dalam beberapa aspek pemasaran, mulai dari tahap strategis sampai
taktis. Sehingga untuk bergeser diperlukan perubahan budaya organisasi, karena paradigma
yang baru mungkin berbeda dengan espoused belief atau underlying assumptions yang
berkembang dalam suatu organisasi, dalam hal ini perbankan.
Budaya organisasi menurut Edgar H. Schein, dapat direpresentasikan dalam tiga level, yaitu
Artifacts, Espoused Beliefs and Values dan Underlying Assumptions. Artifacts adalah struktur
dan proses dari suatu organisasi yang mudah dilihat dan dikenali. Espoused Beliefs and
Values merefleksikan nilai-nilai yang menentukan apa yang dianggap benar dan salah dalam
praktek suatu organisasi. Atau apa yang merupakan kegiatan yang efektif dan yang tidak
efektif. Sedangkan Underlying Assumptions adalah asumsi-asumsi implisit yang menjadi
panduan dalam perilaku organisasi. Asumsi yang mendasari cara anggota organisasi
tersebut dalam merasakan dan memikirkan mengenai sesuatu.
Tantangan berikutnya adalah dukungan Sharia Core Banking System (SCBS) terhadap
implementasi New Wave Marketing. SCBS merupakan kolaborasi antara sistem perbankan
dengan teknologi informasi yang terpadu. Berbeda dengan Core Banking System (CBS)
untuk bank konvensional, SCBS menyesuaikan dengan prinsip-prinsip Sharia dan peraturan
dari bank sentral. SCBS harus mampu mengantisipasi dan mendukung inovasi produk
perbankan syariah yang customized untuk bisa mengoptimalkan pemasaran pada
komunitas-komunitas yang menjadi sasaran.
Contoh lain tantangan dalam penerapan konsep tersebut adalah aspek Co-Creation yang
menggantikan pilar Product dalam konsep pemasaran ‘konvensional’. Konsep ini sebenarnya
sesuai dengan salah satu pilar dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yaitu “Mewujudkan
pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan”. Salah satu pemberdayaan
yang

bisa

diwujudkan

adalah

melalui

proses

co-creation.

Pertanyaannya

adalah

bagaimanakah mekanisme co-creation bersama nasabah dalam perbankan syariah?
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Kedekatan perbankan syariah dengan komunitas-komunitas tertentu bisa merupakan
potensi bagi inovasi produk yang mempunyai diferensiasi terhadap produk bank
konvensional terutama pada segmen beta-market. Tetapi secara lebih rinci, kita perlu
mempelajari rantai nilai perbankan syariah untuk mengidentifikasi peluang co-creation
dengan lebih baik.
Agar perbankan syariah bisa meraih keunggulan, terutama dibandingkan dengan bank
konvensional, mereka perlu memanfaatkan karakter spesifiknya untuk menerapkan konsep
New Wave Marketing. Karakter yang kuat tersebut akan menjadi kompetensi dan diferensiasi
yang susah untuk bisa ditiru oleh bank konvensional. Salah satunya adalah dengan
memanfaatkan kedekatannya dengan komunitas-komunitas yang menjadi kunci dalam
penerapan many to many marketing. Tetapi bagaimana menurut Anda? Bagaimanakah
tantangan perbankan syariah dalam implementasi komponen lain dari 12C dalam New Wave
Marketing?
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Haruskah Crowd Sourcing Menjadi Solusi
Transformasi (Logo) Starbucks?

(10 Februari 2011). Rabu, 5 Januari 2011 menjadi tanggal penting bagi Starbucks.
Starbucks, yang hadir melalui sekitar 15.000 outlet di 42 negara, memperkenalkan logo baru.
Perubahan logo adalah hal biasa dalam perjalanan sebuah bisnis, termasuk Starbucks.
Tampak biasa, karena perubahan logo yang terjadi seperti sebuah evolusi. Dari tiga
perubahan logonya, semuanya merupakan zoom-in dari tokoh Siren, sebangsa putri duyung
dalam mitologi Yunani.
Tetapi tunggu sebentar, kali ini bisa menjadi

“Haruskah Crowd Sourcing Menjadi
Solusi Transformasi (Logo)
Starbucks?” adalah
Pemenang Lomba Opini di
http://the-marketeers.com dan
dimuat di majalah Marketeers edisi
Februari 2011

sesuatu yang luar biasa. Pertama, perubahan logo
ini sejalan dengan transformasi bisnis Starbucks,
yang akan menggali peluang lain dalam bisnis
makanan

dan

gaya

hidup.

Starbucks

menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnisnya
setelah ekspansi bisnis ke berbagai negara. Kedua,
dari berbagai situs dan media di internet,
mayoritas respon masyarakat bernada negatif.

Ketiga, walaupun perubahan logo ini seperti evolusi, tetapi bisa dianggap sebuah revolusi.
Anggapan ini dikuatkan oleh respon yang mayoritas negatif, yang biasanya menyertai
sebuah perubahan besar. Tokoh Siren keluar dari “kungkungan” lingkaran luar yang selama
ini menaunginya. Tidak ada lagi lingkaran, tidak lagi tertulis nama Starbucks di dalam
lingkaran dan tidak ada lagi kata “Coffee” di dalam lingkaran tersebut. Hal ini mewakili
transformasi bisnis Starbucks. Juga mewakili kehadirannya yang semakin luas di berbagai
belahan dunia. Nama Starbucks yang menggunakan alfabel latin, mungkin tidak lagi relevan
saat ditampilkan di Cina atau negara lain yang tidak menggunakan alfabet latin. Saat ini, di
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Cina terdapat sekitar 400 outlet Starbucks. Fenomena ini mirip yang terjadi pada Nike atau
Apple, yang melepas nama merk dari logonya.
Warna hijau kini juga tampil sendiri. Selama ini paduan hijau dan hitam seperti sudah
melekat pada brand Starbucks. Paduan warna ini sebetulnya mewakili transformasi Starbucks
pada tahun 1987, saat Howard Schultz mengambil alih Starbucks. Schultz kembali, setelah
sempat keluar dan mendirikan Il Giornale coffee house yang bergaya espresso café yang pada
awalnya ingin diterapkan di Starbucks, tetapi ditentang oleh para pendiri lain. Kemudian,
logo Starbucks awal dikawinkan dengan logo Il Giornale, dan sejak itu hitam-hijau menjadi
nyawa Starbucks.
Selain kata “Coffee”, lingkaran luar, tipografi yang digunakan dan tokoh Siren, warna hijauhitam dianggap telah mewakili Starbucks sebagai “tempat ketiga”. Tempat ketiga untuk
minum kopi setelah di rumah dan kantor yang menjadi tujuan utama para pelanggannya.
Tempat ketiga yang melambangkan gaya hidup dan kesan relaks, kenyamanan, melepas
penat setelah jam kerja dan tempat ngobrol.
Nah, mampukah logo tersebut mewakili transformasi bisnis sekaligus mewakili gaya hidup
para pelanggannya? Yang pasti logo baru sudah mampu mewakili transformasi bisnis yang
dijalaninya. Tetapi respon negatif dari pasar, mitra kerja dan pelanggannya merupakan
indikasi gaya hidup yang diembannya terancam tidak terwakili. Padahal inilah yang menjadi
salah satu keunggulan kompetitifnya selama ini.
Pada pertengahan dekade 80-an, fokus bisnis yang keluar dari keunggulan kompetitif
tersebut menyebabkan penurunan kinerja bisnis Starbucks. Banyak outletnya yang mulai
bergeser dari gaya hidup yang ditawarkan sebelumnya, sehingga sempat dianalogikan
menjadi seperti Wal-Mart Coffee. Analogi yang mengarah kepada pergeseran citra, seperti
kedai kopi cepat saji yang menawarkan kepraktisan. Saat Howard Schultz kembali tahun
1987, banyak outlet ditutup untuk mengembalikan fokus ke konsep gaya hidup “tempat
ketiga”. Perubahan logo saat itu juga sukses, karena mampu mewakili transformasi bisnis
sekaligus tetap mewarisi gambaran gaya hidup ala Starbucks.
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Nah, selanjutnya bagaimana Starbucks harus menyikapi perkembangan respons pasar
terhadap logo baru ini menjadi menarik. Langkah Gap, produsen pakaian kasual yang
membatalkan logo baru karena respon negatif pelanggan yang merasa gaya hidupnya tidak
terwakili logo baru, bisa jadi referensi. Akhirnya Gap menggunakan crowd sourcing untuk
eksplorasi ide logo baru yang tepat. Crowd sourcing memang bisa menjadi alternatif bagi
Starbucks, tetapi esensinya adalah Starbucks harus mampu mendengar dan menyikapi
conversation para pelanggannya dalam isu ini dan memastikan logo barunya mampu
mewakili gaya hidup pelanggannya. Haruskan Starbucks memanfaatkan crowd-scourcing
dalam proses transformasinya kali ini?
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3 Alasan untuk Tidak Menggunakan Social
Media dalam Bisnis

(1 Juli 2011). Indonesia ternyata kini semakin menjadi perhatian dunia. Salah satunya
karena statistik terkait keterlibatannya dalam dunia social media. Coba kita perhatikan data
berikut ini. Jumlah akun facebook dari Indonesia sebanyak 38,5 juta atau terbanyak kedua di
dunia setelah Amerika Serikat. Menurut salingsilang.com, Indonesia berkontribusi terhadap
15% dari total tweet di Twitter. Bukan hal aneh apabila kemudian ComScore menyebutnya
sebagai “the most Twitter addicted nation”. CNN Tech merilis artikel “Indonesia: Twitter
Nation”.
Maka pelaku bisnis pun mulai sadar beramai-ramai masuk dalam percakapan di berbagai
social media. Berbagai opini dari banyak pakar pun akan banyak kita temukan yang
mengungkapkan pentingnya social media dalam pertumbuhan bisnis di era pasar yang
horisontal sekarang ini. Antara lain untuk membangun kedekatan dengan pelanggan dan
pasar. Di media tersebut kita juga bisa menemukan banyak masukan atau umpan balik bagi
perusahaan. Co-creation juga akan mampu didukung penuh melalui interaksi dengan
pelanggan melalui social media. Dan masih banyak lagi. Seiring trend tersebut, pertanyaan
kontradiktif mencuat, perlukah bisnis kami melakukan engagement di social media? Banyak
artikel dan pendapat yang sudah mengulas pentingnya bisnis melakukan engagement di
social media, tetapi studi kasus pemasaran kali ini akan mengulas sebaliknya. Berikut ini
beberapa alasan bagi bisnis Anda untuk melupakan social media.
Pertama, apabila mindset Anda masih memandang social media hanyalah media lain di
samping media konvensional seperti TV, majalah, surat kabar atau radio. Di media
konvensional, biasanya kita akan menggunakannya sebagai tempat untuk menempatkan
iklan produk dan berharap ada konversi ke penjualan. Social media is different. Sesuai
namanya, social media adalah tempat bersosialisasi. Pada media tersebut, ekspektasi
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penggunanya adalah bertemu dan berinteraksi dengan teman dan kerabat. Walaupun iklan
di facebook menjanjikan targeted advertising dengan iming-iming efektivitas yang lebih
tinggi, tetapi berapa dari kita yang memperhatikan iklan di sebelah kanan “wall”? Ini adalah
tempat untuk pertemanan, bukan tempat untuk menjual. Masuk ke social media bagi bisnis
bukan lagi untuk memasang iklan atau memberi penawaran produk, tetapi untuk bergabung
dalam conversation, sebagai teman.
Kedua, bisnis Anda kurang berkomitmen pada kualitas dan customer relationship
management. Masuk ke social media tanpa adanya komitmen pada kualitas dan customer
relationship, akan menjadi bumerang. Gambaran yang mudah adalah “wall” di fan pages
perusahaan akan dipenuhi oleh keluhan pelanggan atau skenario terburuknya, akan
dipenuhi oleh sindiran atau umpatan. Berita buruknya di social media, keluhan pelanggan,
sindiran dan umpatan tersebut akan dilihat oleh lebih banyak orang.
Ketiga, jika tidak punya perencanaan komprehensif tentang bagaimana bisnis Anda akan
menggunakan interaksi di social media. Seperti alasan kedua, bila tanpa perencanaan yang
jelas maka keputusan masuk ke social media bisa menjadi bumerang. Banyak yang harus kita
persiapkan. Bagaimana kita akan memberi nilai pada kanal percakapan ini kepada para fan
atau follower. Bagaimana kita akan merespon setiap percakapan yang terjadi, termasuk
setiap inquiry, keluhan atau bahkan umpatan. Bila kita tidak siap merespon, the conversation
will go wild. Tanpa nilai yang jelas maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, kanal social
media dari bisnis Anda akan segera ditinggalkan. And the conversation is dead. Tanpa
perencanaan yang terintegrasi, percakapan yang sudah berhasil diinisiasi tidak akan bisa
memberikan nilai bagi perusahaan. Tanpa nilai yang jelas, maka sumber daya perusahaan
tidak akan berpaling kepada aktivitas di social media. Selanjutnya hal ini akan berdampak
pada konsistensi keterlibatan bisnis dalam social media. Percakapan tidak akan mampu
berkembang sehingga kontribusinya pun akan semakin melemah.
Lalu bagaimana seharusnya mengelola social media untuk bisnis. Salah satu referensi ,
khususnya untuk SME (Small Medium Enterprise) adalah “Social Media Marketing for SME”
yang disusun oleh Yuswohady di blognya http://yuswohady.com. Bagaimana menurut Anda?
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4
Fondasi Marketing 3.0
Lagi-lagi bab ini menggunakan konsep yang melibatkan Philip Kotler, yaitu Marketing 3.0. Dalam
Marketing 3.0, konsep intinya adalah evolusi dari product-driven market pada Marketing 1.0,
menjadi Differentiation pada Marketing 2.0 dan kemudian pada Marketing 3.0 bergeser ke Value of
Product to Consumers Emotion. Jadi salah satu kata kuncinya adalah ”emosi”, seperti pada sub judul
bukunya, “From Products to Customers to the Human Spirit”.
Tetapi karena konsep ini baru, maka studi kasus pemasaran yang terkait masih sangat terbatas. Ada
dua studi kasus pemasaran dalam buku ini yang terkait langsung dengan konsep tersebut. Pertama,
bagaimana kaos khas Jogja membangun fondasi Marketing 3.0 dalam perjuangan awalnya masuk
dalam industri kaos khas Jogja. Kedua, kajian mengenai praktek pemasaran yang dilakukan oleh RIM
(Research In Motion). RIM adalah produsen Blackberry yang cukup diterima oleh apsar di Indonesia
pada kategori ponsel pintar.
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Fondasi Marketing 3.0 ala “Wedus” Jogja

(16 September 2010). Philip Derrice Frankfureter Kotler (Philip Kotler), salah satu Global
Marketing Guru, pada tahun 2009 menjadi co-author buku “Chaotics: The Business of
Managing and Marketing in The Age of Turbulence” bersama John Caslione. Kemudian
disusul pada tahun 2010, bersama Global Marketing Guru dari Indonesia: Hermawan
Kartajaya dan Iwan Setiawan menyusun buku “Marketing 3.0”. Apa hubungan kedua buku
yang diterbitkan pada waktu yang berdekatan tersebut? Dalam Chaotics, Kotler
menyampaikan bagaimana dalam era sekarang adalah era turbulensi di mana terjadi banyak
ketidakpastian pada banyak aspek, yang ditandai terutama pada ketidakpastian siklus
ekonomi dunia dan perubahan perilaku serta preferensi pelanggan. Nah…. Marketing 3.0
sangat tepat untuk menyikapi perubahan perilaku dan preferensi pelanggan dalam era
turbulensi tersebut.
Studi kasus pemasaran yang akan digunakan untuk belajar Marketing 3.0 adalah perjalanan
awal kaos khas Jogja dengan brand ”Wedus” dalam menembus kompetisi pasar kaos khas
Jogja yang cukup ketat.

Perkenalan saya dengan kaos ”Wedus” terjadi dalam perjalanan mudik ke Jawa Tengah dan
Jawa Timur, melalui Jogja, tempat kelahiran kaos ”Wedus”. Ternyata perjalanan mudik selalu
membawa banyak inspirasi dalam proses belajar marketing, seperti studi kasus pemasaran
“Sensasi

Komunikasi

Pemasaran

Pringsewu

Restaurant”, “Low

Cost

Carrier

versi

Jogja” dan “Persaingan Posko Layanan di Jalur Mudik”.

Perubahan mendasar pada perilaku dan preferensi pelanggan akhir-akhir ini adalah
pelanggan yang semakin cerdas dan semakin kurang percaya dengan aktivitas pemasaran
dari produsen. Hal ini didukung oleh pelanggan yang semakin terhubung dalam banyak
jaringan dan komunitas, terutama melalui media internet. Oleh karena itu, konsep
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pemasaran pun juga harus ikut berubah agar produsen mampu mempertahankan kelanjutan
bisnisnya. Dalam Marketing 3.0, konsep intinya adalah evolusi dari product-driven market
pada Marketing 1.0, menjadi Differentiation pada Marketing 2.0 dan kemudian pada
Marketing 3.0 bergeser ke Value of Product to Consumers Emotion. Jadi salah satu kata
kuncinya adalah ”emosi”, seperti pada sub judul bukunya, “From Products to Customers to the
Human Spirit”.
Tantangan mendasar penerapan Marketing 3.0 adalah
bagaimana

menciptakan

keterkaitan

emosi

dengan

pelanggan melalui nilai yang ditawarkan melalui produk dan
layanan secara keseluruhan. Dengan dasar itulah, maka salah
satu dari 6 penggerak utama kredibilitas brand dalam
konsep Marketing 3.0 adalah “Authenticity”. Di mana untuk
mencapai authenticity diperlukan nilai-nilai real & sincere
atau ketulusan dari produsen. Bagaimana mungkin kita
berusaha menciptakan keterkaitan emosi antara nilai dari
produk dengan pelanggan kalau produsen tidak mempunyai
keterkaitan emosi yang tulus dengan produknya sendiri? Inilah tantangan mendasar dan
terberat, karena di dalam setiap bisnis, obyektif finansial hampir selalu menjadi yang
terdepan, menggerus idealisme dan ketulusan, yang sering terjadi seiring berkembangnya
bisnis dan struktur organisasi.
Hal inilah yang membuat saya sangat tertarik dengan Kaos “Wedus”. Saya sempat berdialog
dengan penggagas konsep kaos “Wedus” tersebut. Kemudian mencoba

mengamati

bagaimana desain dan aktivitas pemasarannya yang baru berusia 2 bulan. Yang kemudian
saya tangkap adalah, usaha ini berawal dari idealisme penggagasnya yang mempunyai
obyektif bukan hanya finansial. Konsep kaos ini merupakan bagian dari perjalanan emosi
para penggagasnya dalam proses menjadi diri sendiri. Emosi dan nilai-nilai tersebut coba
digali dan dituangkan dalam karakter desain yang menggunakan ungkapan dalam bahasa
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Jawa dan menjadi media “update status” penggunanya, seperti biasa dilakukan banyak orang
melalui social media, seperti facebook atau twitter.

Penggunaan bahasa Jawa, sesuai dengan bagaimana mereka melihat pasarnya, yaitu orang
Jawa, orang yang berbahasa Jawa atau mereka yang mempunyai keterkaitan emosi dengan
Jawa, khususnya Jogja. Berbagai ungkapan dalam bahasa Jawa (seperti terjadi juga pada
bahasa lain) memang terkadang sangat susah untuk diterjemahkan dalam bahasa lain,
karena konteks dan filosofi yang berbeda. Penggunanya diharapkan mampu menggunakan
kaos ini sebagai media komunikasi kepada lingkungannya yang berpijak dari kebutuhan
target pasarnya untuk bereksistensi dalam komunitas dan lingkungannya.

Uniknya lagi konsep distribusinya adalah menggabungkan outlet kaos dengan coffe shops.
Saat ini sudah ada 3 coffee shops dengan brand “NYOHI NYOHI”. Lokasinya di kompleks kaki
lima Jalan Demangan Baru Jogja, Jalan AM Sangaji utara STM Jetis Jogja dan Jalan Raya
Yogya – Klaten. Dalam bahasa plesetan Jogja, Nyohi Nyohi berarti Kopi Kopi. Salah satu
counternya juga hadir di deretan kaki lima jalan Malioboro, salah satu tujuan utama wisata di
Jogja.
Dalam persaingan kaos khas Jogja yang ketat, mereka berusaha konsisten menjadi dirinya
sendiri dan menjaga keterkaitan emosi dengan nilai produk dan pelanggannya. Terus
menghindarkan diri dari kecenderungan menjadi sekedar komoditas kaos oleh-oleh.
Walaupun demikian, dalam usianya yang baru 2 bulan, tentu saja ada beberapa peluang
pengembangan

yang

terbuka.

Antara

lain

penajaman

targeting

dan

positioning,

meningkatkan brand awareness di pasar melalui desain dan komunikasi pemasaran, dan
integrasi promosi melalui media konvensional dan new media. Tetapi sesuai kredo kedua
dari 10 kredo Marketing 3.0, penggagas kaos Wedus menyatakan terus berusaha
berinteraksi dengan pelanggannya dan siap berevolusi sesuai perubahan landskap bisnisnya.
Tetapi bagaimana menurut Anda, ada koreksi, masukan atau pendapat lain mengenai
tantangan dan fondasi Marketing 3.0?
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Apa Kabar RIM, Sudahkah Anda Menerapkan
Marketing 3.0?

(10 Februari 2011). “Izin RIM Indonesia” sempat masuk dalam trending topics di Twitter
beberapa waktu lalu. Berawal dari ultimatum Menkominfo, Tifatul Sembiring kepada RIM
(produsen BlackBerry) untuk segera mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di
Indonesia, atau pemerintah akan memblokir layanan browsing BlackBerry pada 21 Januari
2011.

Terdapat tujuh tuntutan utama yang disampaikan Menkominfo. Dari tujuh tuntutan tersebut,
pada saat ultimatum tersebut diberikan, empat poin telah dipenuhi oleh RIM. Keempat
tuntutan tersebut adalah pembangunan service center di Indonesia, pendirian perwakilan
resmi, penyerapan tenaga kerja Indonesia secara layak dan proporsional dan penggunaan
konten lokal. Tiga tuntutan yang belum dipenuhi adalah RIM harus patuh pada peraturan
perundangan

yang

berlaku

di

Indonesia,

pemblokiran

situs

porno

dan

pembangunan server di Indonesia. Tuntutan dari pemerintah untuk blokir situs porno sudah
ditekankan sejak bulan Agustus tahun 2010.

Respons pro dan kontra pun berlangsung cukup seru, walaupun ternyata respons negatif
lebih mendominasi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama karena pengguna BlackBerry di
Indonesia yang terancam terpengaruh kebijakan pemerintah tersebut cukup banyak.
Diperkirakan

terdapat

2,5

juta

pelanggan

BlackBerry

melalui

beberapa

operator

telekomunikasi. Kedua, bisnis beberapa operator telekomunikasi bisa terganggu. Hal ini
diperkuat pernyataan dari Telkomsel, Indosat dan XL yang ditemukan di beberapa media.
RIM dan operator telekomunikasi bisa kehilangan potensi pendapatan 200 miliar rupiah
lebih tiap bulan. Ketiga, karena sebagian masyarakat ternyata belum paham seluruhnya
mengenai permasalahan yang terjadi. Contoh kecil, sebagian belum mengetahui kalau
ultimatum blokir tersebut diarahkan pada layanan browsing, sehingga layanan lain seperti
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BlackBerry Messenger akan tetap bisa digunakan. Begitu juga pemahaman terhadap tujuh
tuntutan tersebut, pembahasan pro dan kontra lebih berpusat pada tuntutan blokir situs
porno. Padahal esensinya adalah pada tuntutan yang pertama, yaitu RIM seharusnya patuh
pada peraturan perundangan di Indonesia. Peraturan yang terkait adalah UU Nomor 36
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, serta UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Nah, ijinkan dalam tulisan ini tidak membahas konten dari pro dan kontra tersebut, tetapi
lebih membahas konteksnya, yang sangat terkait dengan esensi tuntutan Menkominfo.
Terlepas dari pro atau kontra terhadap ultimatum tersebut, pertentangan antara RIM dan
Menkominfo ini hanyalah sebagian dari beberapa cerita konflik sebelumnya yang melibatkan
RIM. Sebelumnya RIM mempunyai masalah dengan otoritas di berbagai negara. Sebut saja
pemerintah Uni Emirat Arab, India, Pakistan, Aljazair atau Arab Saudi, seperti dikutip dari
pemberitaan di detikinet. Prancis dan Jerman juga dikabarkan melarang penggunaan
Blackberry di sebagian jajaran pemerintah, dengan alasan keamanan.
Catatan panjang pertentangan RIM dengan otoritas lokal tersebut, berpotensi membatasi
pertumbuhan BlackBerry. Dari laporan penjualan ponsel pintar pada triwulan ketiga 2010
yang dirilis Gartner, penjualan BlackBerry terus anjlok. Blackberry hanya mampu mengambil
14,8% pangsa pasar, turun dari 20,7% dari periode yang sama tahun 2009. Pangsa pasar
yang hilang tersebut, terutama dilibas oleh Apple (16,7%) dan ponsel pintar berbasis
Android (25,5%) yang terus tumbuh.
Gejala ini mau tidak mau harus menjadi perhatian dari RIM. Yang harus dilakukan pertama
kali oleh RIM adalah melihat kembali orientasi bisnisnya. Di dalam pasar yang semakin
horizontal,

tuntutan

terhadap

bisnis

yang lebih

berorientasi

secara

proporsional

terhadap Profit, People dan Planet seperti yang digagas dalam konsep Marketing 3.0
semakin besar. Marketing 3.0 adalah konsep marketing yang berfokus pada kemanusiaan
atau human-centricity.
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Profit

yang

diperoleh

RIM

di

pasar

Indonesia,

menurut

Sekjen

Indonesia

Telecommunications Users Group M. Jumadi, berkisar 20 juta dollar per bulan, tanpa
membayar pajak dan biaya internet service provider. Jumlah yang tidak sedikit. Kini saatnya
RIM untuk mau lebih mengarahkan orientasi bisnisnya kepada People dan Planet untuk
membangun bisnis yang berkelanjutan. Orientasi kepada People menjadi sesuatu yang tidak
bisa dihindari dalam bisnis RIM yang terus mendunia. Salah satunya harus diwujudkan dalam
keberpihakannya juga pada kepentingan lokal, antara lain diwakili oleh otoritas
telekomunikasi negara setempat. Jadi, apa kabar RIM, sudahkah Anda menerapkan
Marketing 3.0?
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5
Dinamika Industri ICT

Setelah belajar memahami perubahan dan antisipasinya dalam bentuk dan skema inovasi,
new wave marketing dan marketing 3.0 maka dalam dua bab berikutnya kita coba
menelusuri bagaimana dinamikanya pada lingkungan industri dengan kompetisi yang ketat.
Dimulai dari industri ICT (Information, Communication Technology) pada bab ini.
Kenapa harus industri ICT? Sejauh pengamatan saya, industri ini mempunyai dinamika yang
luar biasa. Mengikuti perubahan di dalam industri ini akan sangat menarik. Tiap hari hampir
tanpa berita dinamika industri yang menarik.
Salah satu latar belakang yang membuatnya menjadi menarik adalah konvergensi teknologi
dan industri. Fenomena konvergensi memang tidak hanya terjadi pada industri ini. Tetapi
intensitasnya sangat luar biasa terjadi di industri ICT. Pada awal tahun 2011, diberitakan nilai
kapitalisasi pasar Apple Inc. telah melampaui USD 300 milyar. Nilai ini terus mengejar posisi
pertama yang masih diduduki oleh Exxon Mobil Corporation yang bernilai USD 376 milyar.
Nama-nama besar lain dalam industri ini yang menjadi fokus dalam studi kasus pemasaran
di buku ini antara lain Google, Yahoo!, Microsoft, Nokia, Amazon, RIM, Verizon, AT&T.
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Penjualan Kindle melampaui iPod

(18 Juni 2009). Cerita iPod dan tantangannya menjadi sumber dalam ide-ide pemasaran.
Tantangan berikutnya dari iPod adalah Kindle, atau lebih tepatnya tantangan bagi Apple,
produsen Kindle. Kindle adalah sebuah e-reader yang dikembangkan atau dipopulerkan oleh
amazon.com. Kindle menyediakan akses yang mudah dan cepat ke perpustakaan e-book
yang sangat besar untuk diunduh ke alat tersebut, dan sekaligus dengan mudah membaca
e-book tersebut. Pada saat membaca e-book menggunakan Kindle, pengguna dapat
melakukan text highlight, menambah catatan pribadi dan mencari informasi terkait melalui
internet. Pada saat peluncurannya sudah tersedia 90.000 pilihan buku di amazon.com.
Mungkin beberapa tahun yang lalu, gadget seperti ini baru muncul di beberapa film bertema
fiksi ilmiah. Tetapi tahun 2008 kurang lebih 500.000 unit Kindle sudah terjual. Tahun 2009
Citi Investment Research membuat estimasi penjualan Kindle akan naik menjadi 1.027.000
unit dan pada tahun 2010 menjadi 3.533.000 unit.
Jadi dibandingkan dengan penjualan iPod pada tahun 2008 dan estimasi tahun 2009, maka
penjualan Kindle telah melampaui iPod. Tetapi pada tahun 2010 penjualan iPod
diestimasikan akan kembali mengungguli Kindle. Walaupun masih ada yang meragukan
estimasi penjualan Kindle pada tahun 2009 dan 2010 akan meningkat setajam itu, tetapi
penjualan tahun 2008 sudah menunjukkan angka yang fantastis. Perlu diketahui harga
Kindle masih tergolong mahal. Versi pertama Kindle dijual dengan harga USD 350 – 379
pada tahun 2008, bandingkan dengan iPod Shuffle yang ‘hanya’ USD 99. Harga Kindle
diprediksikan akan terus turun seiring kencangnya adoption rate Kindle di pasar. Harga ratarata per buku (USD 9.99) juga lebih tinggi dari harga per lagu di iTunes.
Walaupun secara fungsional Kindle dan iPod mempunyai diferensiasi, tetapi ada beberapa
karakter di antara keduanya yang mirip. Keduanya adalah ‘player’ yang dilengkapi akses
yang mudah ke konten. Salah satu faktor yang membuat iPod perkasa adalah ekosistem
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yang dikembangkan oleh Apple. Ekosistem iPod (ada juga yang menyebutnya sebagai
ekosistem iTunes) adalah ekosistem antara iPod, iTunes, internet dan jaringan content
provider. Bahkan ekosistem ini terus berkembang, dengan bergabungnya radio melalui
layanan iTunes tagging dan produsen aksesori iPod. iTunes tagging memungkinkan
pendengar radio untuk secara lanngsung memperoleh informasi mengenai lagu yang
didengarnya di HD Radio Receiver, transfer info tersebut ke iPod, masuk ke playlist di iTunes
di mana kita bisa memperoleh preview. Selanjutnya bila diinginkan, membeli dan
mengunduh lagu tersebut.
Pertanyaanya adalah bagaimana Kindle mampu menjawab keraguan sebagian pengamat
terhadap estimasi pertumbuhan penjualannya? Apakah dengan menurunkan harga yang
masih jauh lebih tinggi dari iPod, membuat variasi produk yang lebih banyak yang
disesuaikan dengan beberapa karakteristik komunitas penggunanya, atau membangun
ekosistem yang lebih luas dan kuat seperti iPod?
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Demam Buah di Gadget Market

(23 Juli 2009). Di pasar gadget telekomunikasi, Blackberry dan iPhone kini menjadi trend,
khususnya pada pasar smart phone. Laporan Gartner Research pada bulan Mei 2009
menunjukkan pangsa pasar Nokia yang secara tradisi menguasai market ini terus turun. Pada
kuartal I 2009, pangsa pasar Nokia di kategori smart phone turun menjadi 41,2%
dibandingkan pada kuartal yang sama tahun sebelumnya sebesar 45,1%. Research in
Motion, dengan produk Blackberry terus naik dari 13,3% pada tahun 2008 menjadi 19,9%
pada tahun 2009. Demikian juga dengan iPhone dari Apple melonjak dari 5,3% menjadi
10,8%. Dan kebetulan keduanya menggunakan nama buah : Blackberry dan Apple
Dalam era konvergensi teknologi dan industri telekomunikasi, media dan informasi saat ini,
perdebatan mengenai model bisnis yang menjanjikan masih sangat seru. Salah satu model
bisnis yang sering dijadikan acuan dan diskusi adalah bisnis model Telco 2.0 yang
dipopulerkan oleh STL Partners. Bisnis model ini mengubah bisnis model lama yang disebut
“one-sided business model” menjadi “two-sided business model”. Disebut one-sided karena
aliran revenue yang mengalir satu jalur dari end user ke operator telekomunikasi dan
selanjutnya ke supplier.

Dengan

adanya

fenomena

konvergensi dari tiga atau lebih
industri

ini

menyebabkan

diperlukannya model bisnis baru.
Salah satu konsepnya adalah twosided,
One sided business model (STL Partners)

disebut

demikian

karena

telco memberikan layanan ke dua
sisi, yaitu upstream partners, seperti
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perusahaan media dan internet serta downstream end users.

Konsep tersebut diperkuat oleh
fenomena Blacberry dan iPhone
yang

sukses

di

pasar.

Sukses

iPhone menyusul sukes iPod yang
dirilis juga oleh Apple. Saat ini
Amazon juga menuai sukses di
pasar gadget dengan Kindle yang
telah
Two sided business model (STL Partners)

digambarkan

pada

studi

kasus sebelumnya “Penjualan Kindle

Melampaui iPod”.

Ada satu kesamaan yang bisa kita temukan, yaitu integrasi antara layanan akses
telekomunikasi (network), end user device dan content atau aplikasi. Integrasi ini cermin dari
konvergensi teknologi dan industri.
iPod sukses mengembangkan apa yang disebut dengan iPod atau iTunes ecosystem yang
melibatkan integrasi tiga elemen tersebut. Dengan ekosistem tersebut pengguna dapat
dengan mudah memilih, membeli dan menikmati lagu-lagu yang diinginkan melalui iPod.
iPhone pun mengembangkan ekosistem serupa dengan adanya ekosistem pengembang
aplikasi dari pihak ketiga (App Store). Para pengembang aplikasi di iPhone tersebut dengan
mudah mengajukan aplikasinya untuk bisa digunakan di iPhone dan menuai pendapatan
dari revenue sharing. Blackberry dan Kindle juga sukses menggabungkan ketiga elemen
layanan tersebut.
Jadi belajar dari mereka, apakah model bisnis seperti inikah, two sided business model yang
menjanjikan di era konvergensi teknologi dan industri telekomunikasi, media dan informasi?
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Location Based Services: The Next Killer App?

(4 Agustus 2009). Killer Application atau disingkat dengan Killer App menurut Wikipedia
adalah program komputer yang sangat diperlukan atau diinginkan. Killer App dapat secara
substansial meningkatkan penjualan dari platform yang digunakan untuk menjalankan
program komputer tersebut.
Tidak ada batasan yang sangat kaku akan jargon ini. Beberapa contoh aplikasi yang bisa
dikategorikan sebagai killer application antara lain: e-mail, World Wide Web, beberapa online
games dan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian adalah jaringan online social media.
Dengan terus meningkatnya persaingan di layanan broadband, maka killer app sangat
dinantikan untuk menjadi sumber pertumbuhan. Akses broadband memungkinkan
berkembangnya berbagai jenis aplikasi baru yang akan lebih sulit dinikmati oleh pengguna
tanpa menggunakan akses broadband tersebut. Salah satu aplikasi yang kini diharapkan
menjadi salah satu killer app untuk layanan broadband, khususnya mobile broadband adalah
Location Based Services atau layanan berbasis lokasi.
Location Based Services (LBS) menurut SearchNetworking.com adalah aplikasi perangkat
lunak yang memanfaatkan informasi mengenai lokasi dari piranti bergerak (mobile-devices).
Salah satu contoh sederhana adalah informasi lokasi ATM terdekat yang dikirimkan ke salah
satu piranti bergerak sesuai dengan lokasi piranti tersebut berada. Contoh lain adalah mobile
advertising, yaitu informasi komersial yang dikirimkan ke piranti bergerak yang relevan
dengan posisi piranti tersebut. Misalnya informasi komersial mengenai program diskon
menu tertentu di salah satu café yang berlokasi dekat dengan posisi piranti bergerak.
Aplikasi LBS ini memerlukan lima komponen utama, yaitu (1) aplikasi perangkat lunak dari
penyedia layanan, (2) jaringan bergerak (mobile network) untuk mengirimkan data dan
permintaan layanan, (3) penyedia konten yang menyediakan informasi geo-specific yang

82

relevan bagi end-user, (4) komponen positioning (Global Positioning System / GPS) dan (5)
piranti bergerak dari end user.
Bila kita membayangkan apa yang bisa dimanfaatkan dari layanan ini memang akan sangat
luar biasa. Lingkup pemanfaatan dan jenis layanan yang bisa dikembangkan bisa sangat luas
dan beragam. Strategi bisnis yang menekankan pada karakter lokal dalam lingkungan global
akan sangat terbantu. Pengenalan profil dan karakter pelanggan bisa sangat detail.
Bayangkan kegiatan kita sehari-hari bisa dikenali oleh provider layanan ini. Kebiasaan
belanja, kebiasaan makan, preferensi hotel untuk menginap dan sebagainya akan bisa
dikenali dan direkam. Kemudian bayangkan data dari sekian banyak individu dapat
dikumpulkan dan bisa menjadi senjata dalam pemasaran yang sangat ampuh. Terutama
dalam mengenali pasar dan pelanggan.
Belum lagi kalau kita berpikir layanan many to many. Sebuah layanan bernama Loopt yang
dikembangkan oleh seorang mahasiswa di Stanford memungkinkan end user untuk membroadcast posisi atau lokasi ke teman-temannya. Layanan ini kemudian digunakan oleh dua
operator telekomunikasi besar di Amerika, Verizon dan Sprint. Awalnya layanan ini adalah
layanan gratis, tetapi pada tahun 2008 menjadi layanan berbayar. Manfaat dari layanan ini
sangat beragam, mulai dari keperluan hiburan sampai dengan para orang tua yang ingin
mengetahui dan mengawasi keberadaan anak-anaknya.
Menurut riset dari ipbusinessmag.com tahun ini, Top 5 aplikasi LBS adalah: (1) Driving
Directions, (2) Maps on Mobile Phone Display, (3) Local Traffic Updates, (4) Mobile City Guide
dan (5) Local Weather Information. Tetapi bagaimana menurut Anda? Bagaimana masa
depan layanan ini, mampukah benar-benar menjadi killer app?
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Blackberry Baru, 500 ribu-an. Tertarik?

(19 Agustus 2009). Salah satu trend di pasar gadget telekomunikasi tanah air pada tahun
2009 adalah Blackberry. Demam Blackberry juga terjadi di Indonesia. Karena harganya masih
relatif cukup tinggi, maka pada beberapa segmen pelanggan mencari alternatif untuk
memperoleh “Blackberry” dengan membeli gadget serupa dari produsen selain RIM
(Research In Motion). Produsen yang merilis gadget serupa kini cukup banyak, baik
produsen lokal maupun beberapa produsen dari Cina, Korea dan Eropa. Gadget serupa dari
produsen lokal atau dari Cina dicari karena memberikan harga yang jauh lebih ekonomis.
Beberapa jenis gadget serupa yang dirilis bundling dengan layanan dari beberapa operator
telekomunikasi tersedia dengan harga di kisaran 1 juta-an. Harga in jauh dari harga
Blackberry RIM yang ada di kisaran 4 juta-an atau lebih, tergantung dari tipenya. Walaupun
ada beberapa Blackberry ilegal yang dijual di bawah harga 4 juta, terutama Blackberry Curve.
Tetapi perang antara RIM dan Apple dalam memasarkan Blackberry dan iPhone memberikan
alternatif pembeli untuk memperoleh Blackberry RIM dengan harga jauh lebih ekonomis.
Bahkan setara dengan gadget serupa produksi lokal atau Cina. Seperti di Indonesia saat ini,
di pasar global Blackberry mulai mendapatkan tantangan dari Apple iPhone di pasar
smartphone. Tahun ini di Amerika Serikat, Apple iPhone 3G dirilis dengan harga US$ 99
setelah disubsidi. RIM beraliansi dengan Verizon, salah satu operator telekomunikasi
terkemuka di Amerika Serikat, merespon dengan meluncurkan Blackberry Storm dengan
harga senilai US$ 99 atau turun 50% dari harga sebelumnya, dengan mekanisme penawaran
“Buy One, Get One Free”.
Bahkan pada bulan Agustus 2009, menurut consumerreports.org, T-Mobile meluncurkan
paket baru Blackberry Curve 8520 seharga US$ 50. Dengan asumsi kurs US$ 1 sekitar 10.000
rupiah, maka harganya “hanya” sekitar 500.000 rupiah. Harga ini bahkan lebih rendah dari
smartphone produksi Cina atau Korea. Di Amerika Serikat paket HTC Touch Pro dan
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Samsung Omnia pada paket bundling dengan layanan dari Verizon dijual pada harga US$
100. Pada kuartal pertama tahun ini, penjualan Apple iPhone berada di posisi kedua
penjualan smartphone di Amerika Serikat, terus membuntuti Blackberry Curve yang masih
memimpin. Sedangkan posisi ketiga diisi oleh Blackberry Storm (hasil riset NPD Group).
Salah satu tujuan penurunan harga Blackberry tersebut, tentunya untuk mempertahankan
pangsa pasar dengan berusaha meningkatkan jumlah penjualan, mengantisipasi serangan
kompetitor. Tetapi pola pricing dari T-Mobile tersebut juga mengantisipasi customer lifetime
value-nya.

Caranya

dengan

memperpanjang

periode

kontrak

berlangganan

dan

meningkatkan biaya paket penggunaan bulanan pada jumlah tertentu. T-Mobile
menyediakan paket berlangganan unlimited seharga US$ 125 per bulan . Komposisinya, US$
100 untuk unlimited domestic voice, US$ 25 untuk unlimited Blackberry/Internet. Harga ini
jauh lebih tinggi dari harga penjualan Blackberry Curve-nya yang “hanya” US$ 50. Paket
loyalty plan-nya pun masih lebih tinggi dari US$ 50, yaitu senilai US$ 85 yang ditujukan
untuk pelanggan tertentu yang memenuhi syarat. Jadi dengan penawaran paket tersebut,
selain berusaha meningkatkan jumlah customer base-nya, mereka juga mencoba
mempertahankan customer base dari serangan kompetitor dengan menciptakan switching
barriers.
Latar belakang lain penurunan harga Blacberry Curve oleh Verizon dan RIM adalah adanya
peluncuran model baru Blackberry (Storm 2) yang diprediksi akan dirilis bulan November
2009. Dalam forum online pelanggan Verizon (forums.verizon.com), beberapa pelanggan
sudah mampu membaca hal ini. Pola penurunan harga paket Blackberry biasanya memang
hampir selalu terkait munculnya model atau tipe baru dua sampai tiga bulan kemudian.
Sehingga mereka mempunyai waktu beberapa bulan sebelum peluncuran model atau paket
baru, yang dipergunakan untuk membersihkan inventori dari paket lamanya. Bagaimanakah
pendapat Anda mengenai respon dari Blackberry terhadap serangan kompetitornya
tersebut? Mampukah mempertahankan pangsa pasar Blackberry, apalagi dalam beberapa
bulan selanjutnya serangan lebih dahsyat muncul dari smartphone berbasis Android.
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Kebut-kebutan Blackberry vs iPhone

(17 November 2009). Pada tahun 2009, saya banyak menemukan artikel pemasaran yang
mengulas Nokia vs Blackberry. Tetapi kali ini saya lebih tertarik untuk sharing marketing
ideas dalam kebut-kebutan antara Blackberry dan iPhone. Dari laporan lembaga riset
Gartner, pada tabel di bawah ini,, tampak bahwa pertumbuhan di pasar smartphone menjadi
milik HTC, RIM dan Apple. Tetapi bila dilihat pangsa pasarnya, maka tampak ”perseteruan”
paling seru terjadi antara RIM Blackberry dan Apple iPhone. Pimpinan pasar masih menjadi
milik Nokia, tetapi dengan pertumbuhan 4,4% atau jauh dari ketiga pesaing terdekatnya,
maka bila tidak ada perubahan signifikan, posisinya di puncak akan semakin lemah.

Banyak hal unik bila kita mencermati kebut-kebutan penjualan antara RIM Blackberry dan
Apple iPhone. Salah satunya, keduanya mengandung unsur buah-buahan di brand yang
menjadi mesin pertumbuhannya. RIM mengusung buah Blackberry, sedangkan buah Apple
merupakan corporate brand yang menaungi iPhone.
Hal unik berikutnya adalah model bisnis serupa yang dikembangkan keduanya. Model bisnis
tersebut

juga membedakannya dengan Nokia yang mulai keteteran dalam mengejar

pertumbuhan para pesaingnya tersebut. Bisnis model Blackberry dan iPhone adalah bisnis
yang menggabungkan device, network dan application / content seperti yang pernah dibahas
dalam tulisan sebelumnya: “Demam Buah di Gadget Market”. Apple, sebelumnya memang
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sangat berhasil dalam mengembangkan ekosistem iTunes. Eksosistem ini menggabungkan
device audio & video player iPod dengan konten berupa berbagai macam musik dalam
format digital di iTunes yang dihubungkan melalui koneksi jaringan internet. Ekosistem
inilah yang membuat iPod dan iTunes sangat sulit untuk disaingi. Padahal setelah iPod
banyak sekali mp3 player atau mp4 player diproduksi dengan berbagai merk dan harga yang
jauh lebih murah.

Apple iPhone didesain dengan mengembangkan model bisnis iPod, menantang Blackberry.
Model bisnis ini menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan Blackberry dan iPhone. Dari
sebuah artikel di cnn.com, mengungkap adanya kemungkinan rencana iPhone untuk
melebarkan sayap untuk menggandeng Verizon di pasar Amerika Serikat. Selama ini AT&T
menjadi partner ekslusif iPhone untuk menyediakan layanan di Amerika Serikat. Rumor ini
berkembang setelah terciumnya rencana iPhone untuk mengembangkan apa yang disebut
sebagai “worldmode”. Sistem ini diharapkan akan menjembatani keterbatasan iPhone yang
menggunakan teknologi W-CDMA (UMTS) yang tidak kompatibel dengan jaringan Verizon
yang berbasis teknologi CDMA2000. Apalagi kontrak kerjasama eksklusif iPhone dengan
AT&T akan berakhir tahun depan (2010). Verizon adalah pesaing terdekat AT&T pada pasar
wireless di Amerika Serikat. Akhir tahun 2008, Verizon memimpin pasar dengan pangsa pasar
sebesar 30%, hanya berselisih 1% dengan AT&T dengan paangsa pasar 29%.

Pada umumnya Apple iPhone ditawarkan dengan harga di atas Blackberry. Pada tulisan
sebelumnya, ”Blackberry Baru, 500 ribu-an. Tertarik?”, tampak bahwa RIM memulai lateral
marketing. RIM mencoba memasuki segmen-segmen baru, untuk terus berpacu menantang
iPhone di jalur cepat pertumbuhan pasar smartphone. Salah satunya dengan bermain di
aspek harga. Dari beberapa sumber, tampak kebijakan harga Blackberry memang lebih
berani dibandingkan Apple iPhone. Tetapi tampaknya brand Apple membuat para
pengusung iPhone tidak gentar dengan tantangan Blackberry tersebut. Brand Apple
memang identik dengan desain yang unggul. Begitu juga dengan iPhone. Walaupun iPhone
bukan pelopor di pasar ponsel pintar ataupun touch phone, tetapi desainnya diakui unggul.
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Termasuk desain antar muka pengguna yang sangat menarik. China Unicom, operator
telekomunikasi bergerak terbesar kedua di China setelah China Telecom, pun yakin bahwa
iPhone yang diusungnya akan menjadi nomor 1 di pasar ponsel pintar China. Padahal harga
yang ditawarkannya sekarang masih sangat tinggi. China Unicom menawarkan paket iPhone
dengan harga sangat tinggi, 7.999 yuan atau sekitar US$ 1.172. Bandingkan dengan paket
iPhone di Amerika yang ditawarkan dengan harga US$ 299.

Yang perlu menjadi perhatian Blackberry adalah inisiatif Apple untuk mengoptimalkan Apple
App Store. Jaringan para pengembang konten berkembang dengan sangat pesat karena
didukung sistem billing yang sederhana dan application programming interface yang sangat
mendukung. Seperti diuraikan di atas konten adalah elemen penting dari model bisnis
Blackberry dan iPhone. Lalu, apakah Blackberry mampu menjawab tantangan iPhone dalam
kebut-kebutan di pasar ponsel pintar? Apalagi sistem operasi Android akan semakin
menunjukkan kekuatannya di pasar ponsel pintar.
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Di Balik Proposal Google & Verizon

(16 Agustus 2010). Baru-baru ini berita teknologi didominasi oleh hebohnya respon
masyarakat ICT (Information, Communication Technology) terhadap proposal bersama
Google dan Verizon ke regulator telekomunikasi, FCC (Federal Communication Commission)
Amerika Serikat. Banyak hal yang menyebabkan proposal ini membawa banyak kejutan.
Berikut tiga kejutan besar di antaranya.
Kejutan pertama, proposal ini diajukan oleh dua perusahaan yang dalam era konvergensi
teknologi dan industri ICT sudah bisa dikatakan sebagai pesaing bagi satu sama lain.
Keduanya adalah pemain besar di industri telekomunikasi, media dan informasi global.
Verizon adalah operator telekomunikasi yang bermarkas di Amerika Serikat, yang mampu
mencatat pendapatan sebesar USD 107,808 miliar pada tahun 2009. Jumlah pegawainya
sekitar 222.000 orang dengan daerah operasi sebagian besar di Amerika Serikat. Google
adalah perusahaan yang memberikan berbagai layanan berbasis internet, dengan
pendapatan utama berasal dari iklan di internet, terutama melalui program AdWords,
AdSense dan mesin pencarinya. Pendapatan pada tahun 2009, menurut Wikipedia tercatat
sebesar USD 23.651 miliar.
Kenapa keduanya bisa dianggap sebagai pesaing satu sama lain? Dalam industri dan
teknologi yang konvergen, produk dari keduanya bisa menjadi substitusi. Pergeseran pola
komunikasi dari suara ke data, salah satunya. Industri telekomunikasi yang biasanya
didominasi oleh layanan telepon dari operator telekomunikasi seperti Verizon, kini bisa
disediakan oleh perusahan berbasis layanan internet, seperti Google. Banyak aplikasi Google
yang memberikan media komunikasi tersebut, seperti Gmail, Google Talk, Youtube, dan lainlain. Pada tahun ini Google pun mulai membangun jaringan broadband berbasis fiber optik
yang akan menyediakan layanan sampai 1 Gbps untuk sekitar 500.000 pelanggan di Amerika
Serikat.
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Bisnis keduanya pun semakin menggurita. Sampai posisi kuartal pertama tahun 2010,
Google telah mengakuisisi 63 perusahaan. Baru-baru ini Google juga meluncurkan ponsel
pintar Nexus One dengan sistem operasi Android yang dikembangkannya. Walapun Nexus
One kurang berhasil di pasaran, tetapi sistem operasi Android berhasil mencatat
pertumbuhan yang sangat tinggi didukung pabrikan seperti HTC, Samsung, LG, Motorola
dan lain-lain. Bahkan menurut lembaga riset Canalys dan NPD Group, Android sudah
mendominasi penjualan di Amerika Serikat mengalahkan Blackberry dan iPhone di pasar
ponsel pintar. Verizon pun sekarang bukan hanya operator telekomunikasi. Lini bisnisnya
pun merambah ke industri informasi dan media. Hal ini menyebabkan Google dan Verizon
sudah benar-benar saling berhadap-hadapan di industri telekomunikasi, media dan
informasi.
Kejutan kedua, adalah inti proposal dari Google dan Verizon adalah menggoyang prinsip net
neutrality dalam layanan akses internet. Konsep net neutrality pada dasarnya berprinsip
bahwa semua layanan dan informasi di internet diberlakukan sama, tidak ada pembatasan
dari ISP (internet service provider) atau pemerintah. Hal ini didesain untuk menjaga apa yang
disebut dengan open internet yang menjamin hak pengguna internet untuk menggunakan
atau mengakses layanan dan konten pilihannya, serta untuk menjaga keseimbangan
kompetisi di layanan broadband. Konsep inilah yang juga membawa Barack Obama ke kursi
presiden Amerika Serikat sekarang, karena dukungannya terhadap net neutrality. Lebih
dalam

mengenai

net

neutrality,

bisa

dilihat

di

http://en.wikipedia.org/wiki/Network_neutrality.

Salah satu poin dalam proposal tersebut memungkinkan service provider membuat layanan
khusus. Layanan khusus ini pun dimungkinkan untuk mendapatkan prioritas trafik, sehingga
berpotensi mengurangi kualitas pada layanan, konten atau pelanggan yang lain.
Konsekuensi berikutnya adalah adanya kemungkinan tarif premium yang ditetapkan untuk
layanan ini.
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Kejutan ketiga, selama ini Google dianggap sebagai pendukung utama dari konsep net
neutrality. Jadi proposal yang merupakan inisiatif Google bersama Verizon ini benar-benar
mengejutkan banyak pihak.
Pertanyaan berikutnya, apa untungnya buat Google dan Verizon? Dengan proposal tersebut,
Google yang merupakan penguasa berbagai konten dan aplikasi di internet saat ini
mempunyai peluang sangat besar untuk mengembangkan layanan-layanan khusus ini.
Verizon yang menguasai jaringan broadband, pun sangat berpeluang mengelola berbagai
jenis layanan ini melalui jaringannya. Dalam jangka pendek dan menengah, Google yang
lebih fokus di industri informasi & media bisa bekerja sama dengan Verizon yang kini lebih
kuat di industri telekomunikasi. Tetapi dalam jangka panjang, keduanya bisa betul-betul
berhadapan sebagai seteru. Jadi akan sangat menarik bagi kita untuk mencermati
bagaimana selanjutnya Verizon dan Google melakukan manuvernya dalam co-opetition ini,
kerjasama sekaligus kompetisi.

91

Misteri Nokia Dalam Episode Smartphone vs
Tablet

(22 September 2010). Menurut IDC (International Data Corporation), penjualan tablet PC
pada tahun 2010 akan mencapai 7,6 juta unit. Pada tahun 2014 diperkirakan menjadi 46 juta.
Bahkan menurut Forrester Research, di Amerika Serikat jumlah pengguna tablet PC akan
lebih banyak dari pada pengguna netbook pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 penjualan
tablet PC mencapai 23% dari total penjualan PC. Sebetulnya masih susah mendefinisikan
tablet PC, masih belum ada kesepakatan yang jelas. Tetapi menurut Wikipedia, tablet PC
adalah laptop atau komputer portable berbentuk buku. Memiliki layar sentuh atau teknologi
tablet digital yang memungkinkan pengguna komputer mempergunakan stylus atau pulpen
digital selain keyboard ataupun mouse komputer. Mudahnya, tablet bagaikan perpaduan
atau konvergensi dari ponsel pintar dan notebook. Ukuran tablet PC bervariasi, sekitar 7 inchi
sampai 10,1 inchi.
Sehingga, tidak aneh bila kita search di internet dengan keyword “will produce tablet”, maka
hampir semua produsen PC, ponsel pintar atau gadget ternama akan kita lihat dalam
peluncuran atau rencana pengembangan tablet. Pertama, tentu saja Apple iPad. Disusul
kemudian oleh produsen lain, seperti: Samsung, Toshiba, Acer, HP, Fujitsu, Lenovo, Motorola,
Dell, RIM (Blackberry), dan bahkan Intel dan Amazon. Kecuali Nokia! Setelah kata “will” akan
diikuti oleh “not”. Seperti diberitakan heretechs.com, dalam forum Nokia World 2010 di
London, VP Product Nokia Media Group menyatakan Nokia tidak akan memproduksi tablet
PC. Nokia masih akan berkonsentrasi pada kategori ponsel pintar.
Ada apa dengan Nokia? Apakah Nokia tidak tertarik dengan angka-angka prediksi penjualan
tablet seperti di atas. Apakah Nokia masih trauma 2 kali kegagalannya masuk ke industri PC?
Nokia pernah memproduksi PC tetapi didivestasi tahun 1991. Tahun 2009, Nokia kembali
memproduksi PC: Nokia Booklet 3G, tetapi juga tidak terlalu berhasil di pasar. Beberapa
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waktu lalu, Nokia mengakui kalah di pasar ponsel pintar. Salah satunya karena tertinggal dari
para pesaingnya dalam mengembangkan ponsel pintar. Pada kelas ponsel pintar, Nokia
dihajar oleh Apple (iPhone), RIM (Blackberry). Kini Nokia juga dihadapkan pada banyak
produsen yang menggunakan sistem operasi Android yang menunjukkan angka
pertumbuhan penjualan hampir 900% pada kuartal kedua tahun 2010. Di Amerika Serikat,
penjualan ponsel pintar Android telah melampaui penjualan Apple iPhone. Lalu, apakah
Nokia ingin mengulangi kesalahan dengan terlambat mengembangkan tablet PC?

Sudut Pandang yang Lain
Tunggu dulu, kita coba lihat studi kasus pemasaran ini dari sisi yang berbeda. Seperti
diungkapkan pada awal posting ini, menurut Forrester Research, pertumbuhan tablet PC
akan memakan pasar netbook, bukan ponsel pintar. Banyak hal bisa yang dengan efektif
dilakukan dengan ponsel pintar, dan tidak bisa efektif dilakukan dengan tablet PC. Pertama,
melakukan panggilan telepon atau video call. Pengguna tablet PC harus menggunakan alat
tambahan untuk melakukannya, seperti Bluetooth earset / earpiece. Kemudian memotret
atau merekam dengan video. Saat ini Apple iPad tidak dilengkapi kamera. Walaupun ada
kemungkinan produksi iPad berikutnya dilengkapi kamera, bayangkan bagaimana Anda
akan memotret menggunakan alat yang berbentuk seperti buku dengan ukuran 7 sampai 10
inchi. Ponsel pintar juga masih “mewarisi” keunggulan dari karakter ponsel genggam yang
sangat portable, mudah dibawa dan digunakan hanya dengan 1 tangan. Tidak demikian
dengan tablet PC yang efektif dioperasikan dengan 2 tangan. Dari segi ergonomis, tablet PC
juga

kurang

sesuai

untuk

penggunaan

jangka

panjang

seperti

notebook

yang

memungkinkan telapak tangan bisa mempunyai posisi nyaman karena bisa “beristirahat” di
bagian papan ketik. Sampai saat ini pun Facebook belum meluncurkan aplikasi khusus iPad,
karena dinilai iPad belum selincah ponsel pintar.

Tantangan dan Pilihan
Jadi pasar ponsel pintar masih mempunyai peluang untuk bertahan dan terus berkembang.
Ini bisa menjadi salah satu pertimbangan Nokia. Walaupun begitu, jelas tergambar banyak
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sekali tantangan terhadap pilihan Nokia tersebut. Faktanya penjualan iPad sangat
menjanjikan. Sekitar bulan Mei 2010, Apple mengumumkan bahwa iPad telah meraih angka
penjualan 1 juta unit hanya dalam waktu 28 hari. Angka-angka prediksi penjualan tablet PC
di atas juga bukan tanpa dasar yang jelas. Peluang pertumbuhan di industri gadget yang
menjanjikan ini yang akan dilewatkan oleh Nokia, apabila mereka memang tidak akan
bermain di pasar tablet.

Lalu apa saja pilihan yang tersedia bagi Nokia bila tetap bertahan di ponsel pintar? Salah
satunya adalah dengan memperkuat pengembangan di ponsel pintar berukuran besar atau
big smartphones. Produk yang masih membawa keunggulan ponsel pintar dibandingkan
tablet, tetapi mampu mendekati keunggulan tablet, salah satunya dari sisi kenyamanan layar
yang lebih lebar. Misalnya dengan ukuran 5 inchi, seperti salah satu desain dari Dell.
Beberapa analis juga memprediksi akan adanya konvergensi antara ponsel pintar dan tablet
PC.

Tetapi publikasi keputusan Nokia tersebut masih menyimpan misteri. Beberapa blog sempat
menampilkan bocoran tampilan dari tablet yang direncanakan oleh Nokia. Beberapa analis
juga sempat memprediksi Nokia akan meluncurkan tablet PC pada akhir 2010 seperti pernah
diberitakan inilah.com pada bulan April 2010. Nokia saat ini juga mengembangkan sistem
operasi bernama MeeGo bersama dengan Intel. Sistem operasi berbasis open source ini
dipersiapkan untuk berbagai jenis perangkat keras, antara lain handset, netbook, televisi dan
tablet PC. Tablet WeTab dari Neofonie yang dipasarkan bulan September menggunakan
sistem operasi MeeGo. Intel sendiri sempat membuat protoype tablet PC yang
menggunakan MeeGo. Bagaimana menurut Anda, ada pendapat lain mengenai misteri
keputusan Nokia dalam studi kasus pemasaran ini?
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Amazon vs Google

(6 Januari 2011). Ramainya kompetisi di kategori tablet PC dan ponsel pintar, selalu
membawa kita mengarah ke tiga pemain besar: Apple, RIM dan Google. Kenapa? Karena
ketiganya memang mempunyai pengaruh besar dalam industri tersebut. Ketiganya juga
sukses membangun model bisnis yang memanfaatkan ekosistem perangkat keras, perangkat
lunak dan berbagai konten internet. Apple menjadi pelopor dengan iTunes ecosystem yang
terus berkembang dalam Apple App Store. RIM mengembangkan Blackberry App World,
dan kemudian Google mempunyai Android Market yang bisa diakses oleh para pengguna
perangkat berbasis sistem operasi Android.
Bagaimana jalannya kompetisi antara tiga pemain besar tersebut sekarang? Trend
menunjukkan Android tumbuh paling cepat, dan sudah melampaui pangsa pasar Blackberry
di Amerika Serikat. Dari sisi penjualan, Android dikabarkan telah mendominasi. Menurut AC
Nielsen, sebesar 40% pembeli ponsel pintar di Amerika Serikat memilih Android.
Di tingkat global, penjualan ponsel pintar berbasis Android sudah melampaui Apple dan
Blackberry, walaupun masih di bawah Symbian-nya Nokia. Menurut Gartner, pada triwulan III
tahun 2010, penjualan ponsel pintar Android sudah mengambil porsi 25,5%. Padahal pada
periode yang sama tahun sebelumnya hanya 3,5%. Nokia memang masih memimpin dengan
36,6%. Tetapi angka ini turun drastis dari tahun sebelumnya, 44,6%. Demikian juga dengan
Blackberry, turun dari 20,7% menjadi 14,8%. Sedangkan Apple dengan sistem operasi iOS
berhasil sedikit menahan serbuan Android, turun sedikit, dari 17,1% ke 16,7%. Salah satu
kekuatan Android adalah keterbukaannya terhadap penggunaan dan pengembangan oleh
beberapa pabrikan ponsel pintar, seperti HTC, Samsung, LG dan lain-lain. Hal ini berbeda
dengan Apple dan RIM yang secara eksklusif memproduksi ponsel pintarnya sendiri.
Kekuatan lainnya ada pada model bisnisnya yang berbeda dengan dua pesaing utamanya
tersebut.
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Lalu, apa hubungannya dengan Amazon? Amazon adalah nama besar dalam bisnis online
retail. Tetapi di awal tahun 2011 ini, Amazon mulai membuka Amazon application store
untuk para pengembang lunak. Uniknya, application store yang disiapkan Amazon ini adalah
untuk aplikasi berbasis sistem operasi Android. Padahal Google sudah memiliki sendiri
application store Android melalui Google Android Market.
Jadi menarik untuk kita perhatikan bagaimana Amazon akan memposisikan application
store-nya terhadap Google Android Market dalam studi kasus pemasaran kita kali ini. Kita
coba lihat apa saja yang bisa menjadi keunggulan kompetitif application store Amazon
tersebut. Pertama, Amazon mempunyai pengalaman luar biasa dalam bisnis online retail.
Hampir semua produk retail bisa kita dapatkan di Amazon. Tetapi sebetulnya kekuatan
besarnya adalah di customer base-nya.
Kedua, bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi Amazon juga menguasai bagaimana cara
memahami karakter para pelanggannya. Amazon mampu membuat kustomisasi atau
personalisasi layanan dan penawaran kepada para pelanggannya berdasarkan perbedaan
karakter dan perilakunya. Bayangkan bila pemahaman ini diterapkan saat mereka
memberikan penawarannya melalui application store. Sehingga, Amazon dinilai mampu
mengatasi kekurangan Android Market dalam memberikan kemudahan bagi pelanggannya
untuk menemukan aplikasi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhannya. Saat ini
aplikasi di Android Market sudah lebih dari 100.000 buah. Dan sebuah paradoks akan
berlaku, di mana terdapat sesuatu yang berlebih, akan terdapat kelangkaan. Dengan
ketersediaan aplikasi yang berlebih, orang akan menemukaan kesulitan dalam memperoleh
aplikasi yang relevan dan berkualitas. Saat ini bila kita melihat Android Market, belum bisa
kita temukan recommended item yang customized untuk setiap penggunanya. Para
penggunanya lebih mengandalkan review dari pengguna lainnya.
Mungkin judul di atas terlalu berlebihan untuk studi kasus pemasaran kita ini

. Co-

opetition bisa menjadi istilah yang lebih tepat. Kerjasama di dalam suatu kompetisi, antara
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Amazon application store dengan Google Android Market. Bagaimana menurut Anda, apa
keunggulan kompetitif yang bisa menjadi andalah Amazon di pasar aplikasi ini?
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7 Fakta Unik di Era Broadband

(6 Januari 2011). Indonesia menjadi salah satu tempat pertumbuhan layanan broadband
tertinggi di dunia. Menurut reportase Radio Australia, pertumbuhan pengguna broadband di
Indonesia pada tahun lalu mencapai 142%. Walaupun tingkat penetrasi terhadap
populasinya masih rendah. Sedangkan pengguna internet di Indonesia diprediksi mencapai
30 juta orang, menurut internetworldstats.com. Hal ini, mau tidak mau akan berpengaruh
terhadap perilaku atau gaya hidup kita. Nah… berikut beberapa cerita unik dan ringan
mengenai perubahan gaya hidup kita sehari-hari yang dipengaruhi internet dan broadband,
berdasarkan pengamatan, pengalaman dan sharing bersama teman-teman, baik secara
offline maupun online. Fakta unik dan ringan dalam studi kasus pemasaran ini hanyalah
indikasi dari banyak perubahan karakter di era broadband economy. Semoga memberikan
penyegaran dan wawasan bagi kita untuk belajar pemasaran dan menangkap peluang dari
perubahan perilaku pasar.
Fakta Satu. Tampaknya kita harus mulai mengantisipasi fenomena yang satu ini, yaitu tingkat
okupansi toilet yang bertambah. Akses internet dan broadband yang semakin lancar,
ditambah berbagai macam aplikasi yang tersedia melalui ponsel pintar ternyata membuat
banyak orang tertarik untuk mengisi waktu di toilet menggunakan ponsel pintar. Kalau
dahulu, beberapa orang membawa koran atau merokok saat melakukan “kegiatan wajib” di
toilet, maka beberapa orang kini tidak lupa membawa ponsel pintar ke toilet. Entah itu untuk
sekedar main game, browsing, chatting, facebook-an, twitter-an atau bahkan mengunduh
aplikasi atau konten di internet.
Fakta Dua. Berbagai tipe ponsel pintar, sekarang dilengkapi dengan fungsi GPS dan aplikasi
navigasi berbasis GPS. Dikombinasikan dengan browser, maka ponsel pintar telah menjadi
sumber informasi dan panduan yang luar biasa dalam mencari dan menemukan berbagai
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macam point of interest. Mulai dari lokasi ATM, hotel, gedung, tempat ibadah, tempat
belanja sampai tujuan wisata kuliner.

Dalam suatu perjalanan ke Jogja, berdasarkan rekomendasi yang saya temukan di internet,
saya mencoba menemukan Bakmi Goreng Jawa “Pak Pele” dengan dipandu GPS. Ternyata
aplikasi navigasi GPS berbasis Android yang saya gunakan, memaksa saya memutar
kendaraan. Aplikasi tersebut memandu ke arah jalan di lingkungan Kraton Yogyakarta yang
ternyata malam itu menjadi jalan buntu, karena terdapat pintu gerbang yang ditutup.
Uniknya, waktu memutar kendaraan, dari arah berlawanan bertemu dengan dua kendaraan
lain dengan plat nomor luar kota Jogja, yang ternyata juga harus memutar setelah “tersesat”
karena juga dipandu navigasi berbasis GPS. Cerita unik berikutnya, adalah seorang teman
yang terpaksa menempuh perjalanan Jogja – Jember melebihi waktu tempuh normal, justru
setelah menggunakan navigasi berbasis GPS. Salah satu sebabnya adalah kemungkinan
kesalahan dalam melakukan pengaturan “routing options” pada alat navigasi GPS yang
digunakannya.

Fakta Tiga. Berdasarkan hasil salah satu riset pasar, pada segmen pelajar, internet dan
broadband telah menjadi salah satu kebutuhan utama. Beberapa pelajar mengaku, memilih
menggunakan uang sakunya untuk membeli “pulsa” daripada untuk “jajan” membeli
makanan atau minuman. Pulsa yang dimaksud, tentu saja sebagian untuk tetap bisa
mengakses internet, terutama untuk tetap bisa update status di beberapa social media
seperti facebook atau twitter.
Fakta Empat. Pengguna e-commerce diprediksi akan terus meningkat di tahun 2011. Salah
satunya ternyata dikontribusi oleh pembelian secara online melalui social media. Segmen
potensialnya adalah segmen wanita, yang berdasarkan hasil riset pada beberapa periode
sebelumnya sebetulnya bukanlah segmen potensial. Akhir-akhir ini bisa kita lihat di
facebook, banyak teman kita dari segmen ini, para ibu-ibu atau remaja wanita yang di-“tag”
pada foto produk yang di-share oleh para penjual berbagai macam produk secara online.
Mulai dari produk kosmetik, fashion sampai berbagai produk kesehatan.
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Fakta Lima. Di beberapa kota besar, terutama Jakarta, mulai marak café yang beroperasi 24
jam. Café tersebut tetap ramai, walaupun waktu sudah menunjukkan melewati tengah
malam. Beberapa orang tampak tetap mencoba produktif, baik diskusi, meeting atau sibuk di
depan komputer pribadinya. Tentu saja dengan dukungan internet hotspot di lokasi tersebut
atau USB modem di komputernya. Beberapa tempat makan yang dulu biasa kita temui di
dalam mall, kini beberapa di antaranya mulai mencari tempat operasi di luar mall, demi
untuk bisa beroperasi 24 jam.
Fakta Enam. Ada yang berubah dalam kegiatan sarapan di pagi hari. Bukan menunya, dan
bukan waktu sarapannya. Tetapi banyak orang kini saat sarapan di pagi hari, di sampingnya
terdapat ponsel pintar atau bahkan mungkin tablet PC yang tetap aktif dioperasikannya.
Beberapa orang menggunakannya untuk browsing berbagai berita terbaru di media online,
seperti detik.com, kompas.com, vivanews.com. Atau untuk tetap mengikuti perkembangan di
social media, sambil terus melakukan update status atau sharing berita baru yang
ditemukannya.
Fakta Tujuh. Banyak akun palsu di social media. Twitter pun menyediakan tambahan
informasi “verified account” untuk membedakan official twiiter account dengan akun-akun
lain yang serupa. Identifikasi ini sangat penting, terutama bagi entitas bisnis atau selebrita
yang sering menjadi target akuisisi nama akun yang serupa. Tempo Interaktif, pada hari
Rabu, 5 Januari 2011 memberitakan bahwa terdapat ratusan akun di facebook yang
menggunakan nama “Gayus Tambunan”. Gayus Tambunan adalah tersangka kasus korupsi
pajak yang kini sedang menjalani sidang. Berbagai macam motif menjadi latar belakang
orang mengakuisisi akun social media, mulai dari iseng sampai dengan untuk keperluan
pembajakan informasi atau merusak citra individu atau entitas bisnis. Bagaimana dengan
Anda? Ada cerita unik atau perubahan perilaku pasar dalam era broadband yang berhasil
Anda identifikasi?
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7 Alasan Nokia Memilih Microsoft

(11 Februari 2011). Kuartal IV tahun 2010 seharusnya menjadi kabar gembira bagi pabrikan
ponsel pintar. Berdasarkan data IDC, penjualan ponsel pintar pada kuartal ini di seluruh
dunia mencapai 100,9 juta unit, melampaui penjualan PC sebesar 92,1 juta unit. Penjualan
ponsel pintar tumbuh sekitar 88% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Ponsel pintar
berbasis Android paling menikmati berita ini, dengan penjualan mencapai 33,3 juta unit
menurut data Canalys. Apple ikut menikmati kabar gembira ini. 14,1 juta unit iPhone berhasil
dijual pada kuartal ini.
Tetapi tampaknya bukan kabar gembira bagi
salah satu produsen ponsel pintar yang
selama ini dikenal sebagai penguasa pasar,
Nokia.

Karena

penjualan

ponsel

pintar

berbasis Android sebesar 33,3 juta unit
tersebut, berati berhasil menguasai 32,9%
pangsa pasar. Kondisi itu menjadikan tahta pemimpin pasar ponsel pintar yang selama ini
dikuasai Nokia harus diserahkan kepada Android. Motor pertumbuhan Android adalah
Samsung dan HTC yang menyumbang 45% dari total penjualan ponsel pintar Android.
Angka penjualan Nokia sebetulnya masih tinggi (menurut data TechSpot) sebesar 28,3 juta
unit yang berarti 30,6% pangsa pasar. Tetapi trend yang terus menurun menyebabkan kabar
tersebut tidak terlalu menggembirakan bagi Nokia. Pangsa pasar Nokia turun hampir 10%
dari tahun.

Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan CEO baru Nokia, Stephen Elop. Mantan eksekutif
Microsoft ini mengakui adanya krisis di Nokia, terkait pemasaran smartphone tersebut.
Diakui bahwa produknya tidak mampu menjawab tantangan Apple dan Google Android.
Salah satu kutipannya yang terkenal adalah: “Nokia, our platform is burning”. Platform yang
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dipakai Nokia selama ini adalah Symbian dan MeeGo. MeeGo adalah platform yang
dikembangkan Nokia bersama dengan Intel. Symbian secara tradisi adalah andalan Nokia.
Pada saat pengembangan MeeGo, Nokia sempat mendeklarasikan Symbian go open source.
Tetapi tidak beberapa lama kemudian memutuskan untuk mengembalikan pengembangan
Symbian ke Nokia. Pada tahun 2010, Nokia telah menghabiskan biaya tidak kurang dari $ 4
milyar untuk penelitian dan pengembangan (Bernstein Research).
Mau tidak mau, Nokia harus mengambil langkah strategis untuk menghadapi perubahan
lingkungan bisnis tersebut. Pada awal tahun ini, muncul spekulasi bahwa Nokia akan
berpaling kepada platform di luar Symbian dan MeeGo. Spekulasi tersebut memunculkan
dua kandidat besar: Microsfot Windows Phone atau Google Android. Februari 2011,
beberapa investor mendesak Nokia untuk bekerjasama dengan Microsoft. Saham Nokia
sempat naik, saat diberitakan dilayangkannya surat terbuka dari para analis kepada Nokia
untuk menggunakan Windows Phone 7.
Lalu, kenapa Nokia mengumumkan bahwa mereka telah memilih Microsoft sebagai mitra
strategisnya? Kenapa bukan Android? Berikut ini adalah tujuh alasan yang mungkin bagi
Nokia.
Pertama, Stephen Elop pada sebuah konferensi keuangan Nokia tahun ini, menyatakan
keinginan untuk bergabung ke ekosistem yang kompetitif. Dan Microsoft mempunyai brand
dan ekosistem yang kuat pada industri ICT (Information & Communication Technology).
Kedua, bila Nokia bergabung dengan Android, maka mereka akan menghadapi tantangan
besar untuk bisa mengejar Samsung dan HTC. Ketiga, Nokia pasti berharap aliansinya akan
mampu membangun diferensiasi yang kuat. Diferensiasi yang kuat ini diharapkan mampu
mendorong Nokia untuk membalikkan keadaan, menjadi mesin pertumbuhan ponsel pintar
Nokia. Dan harapan tersebut akan mendapat tantangan besar dengan banyaknya pabrikan
yang mengusung platform Android. Keempat, tampaknya Nokia bertekad untuk kembali ke
kompetensi

kuncinya,

yaitu

pada

pengembangan

perangkat

keras.

Sedangkan

pengembangan perangkat lunak akan berharap pada dukungan penuh dari Microsoft.
Ponsel pintarnya akan menggunakan Windows Phone sebagai sistem operasinya. Layanan
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pencarian Nokia akan menggunakan Microsfot Bing. Ovi Store akan diintegrasikan dengan
Microsoft Market Place. Ovi Maps akan menjadi bagian dari Microsoft mapping service.
Kelima, Microsoft bisa dianggap mempunyai nasib yang sama dengan Nokia. Windows
Phone perlu dukungan untuk meningkatkan penyerapan pasar. Sampai saat ini, penjualan
Windows Phone ”baru” mencapai 2 juta unit. Dan salah satu dukungan penting yang
diperlukan Microsoft adalah dukungan pengembangan perangkat keras yang memadai.
Kondisi ini diharapkan mendukung alasan berikutnya: keenam, Microsoft diharapkan
menjadi mitra yang lebih seimbang. Posisi tawar Nokia diharapkan tetap kuat dalam
kemitraan strategis ini. Posisi yang mungkin akan sulit didapatkan bila memilih Google.
Google telah mempunyai posisi yang kuat di pasar ponsel pintar, bersama Samsung, HTC,
LG, Motorolla dan beberapa pabrikan lain. Ketujuh, CEO Nokia, Stephen Elop adalah mantan
eksekutif Microsoft sehingga secara psikologis mempunyai kedekatan yang lebih
dibandingkan dengan Google.
Bagaimana masa depan kemitraan strategis ini? Sangat menarik untuk kita ikuti
perkembangannya. Untuk sementara, investor belum yakin terhadap pilihan Nokia ini.
Beberapa saat setelah pengumuman Nokia tersebut, nilai saham Nokia masih cenderung
turun.
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Tantangan Kerjasama Nokia & Microsoft

(13 Februari 2011). Beberapa tahun terakhir, Nokia tampak kewalahan menghadapi
fenomena serbuan Apple iPhone, Android dan Blackberry pada pasar ponsel pintar. Pangsa
pasar ponsel pintar Nokia terus tergerus. Akhirnya gelar penguasa pasar harus diserahkan
kepada ponsel pintar berbasis Android pada kuartal IV 2010. Pertanyaan yang sering muncul
beberapa waktu yang lalu, adalah apa langkah strategis yang akan diambil Nokia
menghadapi

tantangan

tersebut.

Dan

akhirnya

terjawab

dengan

langkah

Nokia

menggandeng Microsoft, seperti diulas dalam “7 Alasan Nokia Memilih Microsoft”. Windows
Phone akan menjadi platform andalan pengembangan ponsel pintar Nokia berikutnya.

Tetapi langkah tersebut memicu berbagai pertanyaan lain. Efektifkah langkah strategi
kemitraan dengan Microsoft tersebut? Mampukah Nokia membalikkan keadaan, kembali
mencetak pertumbuhan positif dalam meraih pangsa pasar. Kenyataannya, keraguan masih
meliputi para investor, yang diindikasikan dengan harga saham Nokia yang masih
cenderung turun setelah pengumuman kerjasama dengan Microsoft. Sebetulnya apa saja
tantangan kerjasama strategis Nokia dan Microsoft dalam memenangkan pasar ponsel
pintar? Berikut beberapa hal yang bisa menjadi tantangan Nokia dan Microsoft.
Tantangan pertama justru datang dari internal Nokia. Kerjasama strategis dengan Microsoft
menguatkan arah Nokia untuk kembali ke kompetensi kuncinya di pengembangan
perangkat keras. Hal ini membawa konsekuensi bagi Nokia untuk mengurangi jumlah
karyawan. Potensi pengurangan karyawan terjadi khususnya bagi karyawan yang terlibat
dalam pengembangan berbagai perangkat lunak. Sebelum ini pengembangan sistem
operasi Symbian dan MeeGo menjadi tumpuan Nokia, sebelum beralih ke Windows Phone.
Ovi Store dan Ovi Maps juga direncanakan menjadi bagian dari pengembangan aplikasi
Microsoft. Kebijakan ini langsung mendapatkan penolakan dari karyawan Nokia. Seperti
diberitakan gadgetell.com, karyawan di fasilitas Nokia di Tampere, Finlandia melakukan aksi
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protes. Aksi protes ditujukan untuk menentang kebijakan Nokia untuk mengadopsi platform
Windows Phone pada sebagian besar ponsel pintarnya.
Tantangan berikutnya juga datang dari pihak yang selama ini dekat dengan Nokia, yaitu
Intel. Pengembang teknologi prosesor ternama ini terlibat penuh dengan Nokia untuk
mengembangkan MeeGo. MeeGo adalah sistem operasi berbasis Linux yang disiapkan
sebagai platform untuk perangkat bergerak, dan salah satunya adalah ponsel pintar Nokia.
Keputusan Nokia untuk fokus pada Windows Phone, tentu saja akan menghentikan
penggunaan MeeGo lebih jauh. Pasti, keputusan ini disesalkan oleh Intel yang
mengembangkan prosesor Atom untuk ponsel pintar dan Netbook. Sebelumnya Nokia
sudah mempunyai satu seri ponsel pintar berbasis MeeGo, yaitu Nokia N9-00. Berakhirnya
kemitraan strategis dengan Intel ini pasti akan mempengaruhi perkembangan Nokia.
Kemudian yang patut diperhatikan adalah relatif terlambatnya keputusan strategis ini. Apple,
Google dan RIM sudah terlebih dahulu saling berpacu di pasar ponsel pintar. Bukan hanya
Nokia yang terlambat. Microsoft pun juga bisa dibilang terlambat mengembangkan
Windows Phone 7. Penyerapan pasar ponsel pintar berbasis Windows Phone sampai dengan
saat ini diberitakan baru mencapai 2 juta unit. Angka yang jauh di bawah penyerapan pasar
ponsel pintar berbasis Apple iOS, Android atau BBOS. Tantangan bagi Nokia dan Microsoft
untuk membangun diferensiasi yang nyata bagi pengalaman pelanggan melalui produk dan
layanan mereka. CEO Nokia, Stephen Elop bercita-cita membangun diferensiasi tersebut
dengan bergabung dalam ekosistem Microsoft yang punya brand kuat di dunia industri ICT
(Information and communication technology).
Sebagai market challenger atau market follower, mereka harus menentukan strategi yang
tepat. Segmen manakah yang akan mereka tuju menjadi krusial. Berdasarkan beberapa riset,
Apple dan Android kuat pada segmen muda, sedangkan Blackberry lebih kuat pada segmen
yang lebih dewasa (Today’s iPhone Users are Young, Rich, and Technically Savvy” di
readwriteweb.com atau “Android is for Boys?” di tomsguide.com). Segmen mana yang akan
ditetapkan sebagai tempat bermain akan sangat menentukan strategi berikutnya. Karena di
tiap segmen, terdapat lawan-lawan yang kuat dan terus memacu inovasi produk dan
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layanannya. Beberapa waktu yang lalu Apple akhirnya menggandeng Verizon di pasar
Amerika Serikat meluncurkan Verizon iPhone. Penawaran ini menyita perhatian besar dari
pasar di Amerika Serikat. Seri terbaru iPhone, yang diberi nama iPhone 5 dikabarkan sudah
siap segera meluncur. Aplikasi di Apple AppStore mencapai 300.000 aplikasi. Google
Android yang didukung banyak pabrikan ponsel, seperti Samsung, HTC, LG, Motorola juga
tidak berhenti berinovasi. Pengembangan customized dari masing-masing pabrikan ponsel
justru menjadi kelebihan Android menjangkau kebutuhan dan keinginan pasar. Antara
150.000 sampai 200.000 aplikasi di Market Android menjadi salah satu sumber customer
experience andalannya. Google juga diberitakan mengincar akuisisi Twitter, bersaing dengan
Facebook. Ekosistem Apple dan Android terus berkembang. Sistem open-innovation yang
dipraktekkan Apple dan Google terbukti ampuh memberi kontribusi bagi kemajuan
keduanya.

Tantangan selanjutnya sebagai follower, bagaimana mendapatkan dukungan dari operator
telekomunikasi untuk mempercepat penyerapan pasar. Skema penawaran iPhone, Android
dan Blackberry saat ini sudah sangat berkembang. Beberapa di antaranya merupakan
bundling dengan layanan broadband dari berbagai operator telekomunikasi. Nokia perlu
mempertimbangkan dukungan dari para operator untuk bisa membuat skema penawaran
yang menarik dan punya diferensiasi bagi pasar. Ekosistem device, aplikasi dan network kini
menjadi penting dalam memenangkan kompetisi di industri ICT.
Nah, apabila kerjasama Nokia & Microsoft ini belum bisa menunjukkan kemajuan signifikan,
tantangan yang tidak kalah hebatnya adalah godaan untuk berpaling ke lain hati. Misalnya
kerjasama dengan Google untuk menggunakan platform Android. Konsekuensi bila
bergabung dengan Google, adalah bersaing dengan pabrikan lain yang sudah lebih dahulu
melejit, khususnya rivalnya dari Korea dan Cina: Samsung dan HTC.
Tetapi peluang selalu ada. Nokia dan Microsoft juga pasti mempunyai rencana untuk
mengembangkan fitur-fitur dan layanan yang akan membentuk ekosistem dan value-chain
unggulan. Strategi market follower yang digagas Al Ries dan Jack Trout dalam bukunya
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“Marketing Warfare” juga bisa jadi referensi. Tetapi, bagaimana pendapat Anda? Apa
tantangan lain bagi Nokia dan Microsoft dan bagaimana peluang mereka dalam persaingan
di pasar ponsel pintar?
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Belajar dari Masalah Brand Nokia

(20 April 2011). Benar, tahun 2010 Nokia masih menjadi pemimpin pasar global pada
kategori perangkat bergerak. Nokia memimpin dengan pangsa pasar penjualan sebesar
28,9% selama tahun 2010. Benar, bahwa pangsa pasar pabrikan pesaingnya masih berada
cukup jauh. Samsung yang berada di posisi kedua, “hanya” mempunyai pangsa pasar
penjualan sebesar 17,6%. Juga benar, bahwa untuk kategori ponsel pintar, sistem operasi
Symbian yang digunakan Nokia masih memimpin penjualan sebesar 37,6%. Lalu, apa
masalahnya buat Nokia? Pada kategori perangkat bergerak, pangsa pasarnya anjlok dari
36,4% pada tahun sebelumnya. Pangsa pasar sistem operasi Symbian juga anjlok dari 46,9%
tahun sebelumnya pada kategori ponsel pintar. Pada sisi yang lain, sistem operasi Android
tumbuh luar biasa, 888,8% dan menduduki posisi kedua dengan 22,7% dari hanya 3,9% pada
tahun sebelumnya. Apple iOS juga tumbuh dari 14,4% menjadi 15,7%. Blackberry tampak
turun, tetapi tidak sedrastis yang dialami oleh Nokia, yaitu dari 19,9% menjadi 16%. Harga
saham Nokia pun terus cenderung menurun.
Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi penyebabnya? Banyak hal yang bisa dijadikan
tersangka sebagai faktor penyebab anjloknya pemasaran Nokia dalam beberapa tahun
terakhir. Tetapi satu yang pasti adalah masalah brand. Cerita sukses Nokia dalam
perjalanannya menguasai pasar ponsel adalah keberhasilannya dalam melayani semua
segmen. Produknya sangat beragam, dari ponsel low-end yang sederhana dengan harga
murah sampai dengan ponsel pintar yang canggih. Nokia 3210 dulu pernah dikenal dengan
ponsel sejuta umat, karena tingkat penjualannya yang tinggi sebelum era ponsel pintar.
Tantangan yang timbul untuk brand yang bermain di semua segmen adalah menjaga
keunikan atau diferensiasinya agar tetap bisa relevan pada tiap segmen pasar yang menjadi
sasarannya. Masalah ini kini juga dihadapi oleh Nokia, terutama di pasar ponsel pintar. Apple
iPhone dan ponsel pintar berbasis Android yang terus tumbuh mempunyai diferensiasi yang
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kuat. Sehingga walaupun saat ini awareness terhadap brand Nokia masih tinggi, tetapi mulai
kehilangan diferensiasi yang disusul dengan kehilangan relevansinya terhadap segmen pasar
yang menjadi sasarannya. Kondisi ini tepat seperti yang digambarkan dalam konsep Brand
Asset Valuator (BAV) dari Young & Rubicam. Menurut matriks BAV tersebut, dengan Brand
Stature yang tinggi tetapi Brand Strength yang rendah, Nokia memasuki fase Eroding
Potential atau Declining. Brand Stature adalah kondisi sekarang yang terdiri dari Brand
Awareness dan Brand Esteem. Brand Strength terdiri dari Diferensiasi dan Relevansi yang
sangat menentukan pertumbuhan dari brand.
Kondisi ini disadari oleh Nokia. Beberapa langkah strategis dicoba untuk mengatasi hal
tersebut. Pada awalnya Nokia bekerjasama dengan Intel mengembangkan sistem operasi
MeeGo. Sistem operasi ini diharapkan akan mampu mengatasi kelemahan Symbian yang
mulai tertinggal dari pesaingnya. Tetapi kemudian dengan masuknya mantan eksekutif
Microsoft, Stephen Elop menjadi CEO Nokia, akhirnya Nokia memutuskan untuk
menggunakan Windows Phone 7 sebagai sistem operasi dari ponsel pintarnya (baca tulisan
sebelumnya “7 Alasan Nokia Memilih Microsoft”). Kerjasama strategis ini tetap menyimpan
berbagai tantangan untuk mampu mengangkat kembali diferensiasi dan relevansi Nokia,
baca ulasannya di “Tantangan Kerjasama Nokia & Microsoft”.

Kemudian pada akhir Maret 2011, Nokia mulai upaya mengubah brand image-nya. Dimulai
dengan perubahan pada jenis font yang digunakannya pada ponsel. Font tersebut
dinamakan Nokia Pure. Logo Nokia juga berubah menjadi lebih langsing, dan akan
ditargetkan mulai muncul dalam iklan pada bulan April 2011. Tagline-nya pun berubah
menjadi

“Beauty in supreme usability”. Lalu, mampukah langkah-langkah tersebut

mengangkat kembali brand Nokia?
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6
Kompetisi

Setelah fokus pada industri ICT pada bab 5, selanjutnya dalam bab ini kita akan melihat
dinamika perubahan, inovasi, aplikasi new wave marketing atau bahkan marketing 3.0 pada
industri lain. Karena kompetisi yang ketat, bahkan super ketat, tidak hanya terjadi di industri
ICT.
Oleh karena itu, dalam bab ini akan coba digambarkan bagaimana kompetisi berjalan di
beberapa industi. Bagaimana para pelakunya menyikapi perubahan dan merespon gerakan
dari kompetitornya. Bagaimana berbagai cara dan inovasi dilakukan untuk mengantisipasi
kompetisi. Mulai dari gaya kontroversial, blue ocean strategy, sampai penerapan manajemen
kualitas yang unggul.
Salah satunya terdapat istilah “Miyabi Marketing” yang digunakan untuk menggambarkan
gaya kontroversial sebagai langkah untuk menyikapi kompetisi yang terjadi.
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Persaingan Posko Layanan di Jalur Mudik

(24 September 2009). Seperti tahun-tahun sebelumnya, maka libur Lebaran tahun 2009
diwarnai dengan persaingan bisnis di jalur mudik. Persaingan ini cukup menarik. Berbagai
posko layanan mudik bertebaran di sepanjang jalur mudik di seluruh Indonesia. Persaingan
tampak lebih seru dengan pertempuran media promosi below the line, mulai dari spanduk,
umbul-umbul, banner sampai digital signage.
Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) mobil berlomba menyediakan jasa layanan purna
jualnya. Sebagian di antaranya beroperasi 24 jam penuh. Nissan Motor Indonesia
menyediakan 5 lokasi Nissan Rest Point (NRP) yang beroperasi 24 jam. NRP melengkapi 27
bengkel siaga yang beroperasi pada jam kerja biasa. Isuzu menyiapkan 8 lokasi posko siaga
24 jam, melengkapi 23 lokasi bengkel siaga. Dealer terbesar mobil Toyota, Auto2000
menyebar 11 lokasi posko siaga dan 4 bengkel siaga yang beroperasi 24 jam. PT Indomobil,
ATPM mobil Suzuki menyiapkan 25 posko siaga di lima wilayah di Indonesia. Tiap posko
biasanya juga dilengkapi berbagai layanan gratis, seperti kursi pijat, TV kabel, takjil gratis,
dan lain-lain. Beberapa ATPM juga menyediakan mobile services yang siap melayani
pemudik.
ATPM motor juga tak kalah seru bersaing, apalagi jumlah pemudik yang menggunakan
motor terus meningkat dari tahun ke tahun. Yamaha menyediakan 3 pos jaga dan 8 bengkel
jaga. TVS menggelar 4 posko di Jawa. Suzuki mendirikan 37 posko siaga di berbagai wilayah
di Indonesia. Yang membedakannya dengan posko mudik ATPM mobil adalah adanya
layanan pengawalan bagi rombongan pemudik yang menggunakan motor.
Persaingan posko layanan mudik yang juga tampak mencolok adalah antara operator
telekomunikasi. Telkom Group menggelar 26 posko Telkom Peduli. Indosat menyediakan
138 posko mudik di berbagai daerah di Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Posko Mudik XL
didirikan di 27 lokasi di jalur utama arus mudik. Posko mudik operator telekomunikasi
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biasanya banyak dilengkapi dengan fasilitas gratis yang bersifat umum melayani kebutuhan
pemudik (pijat, tempat istirahat, takjil, minuman, dll), melengkapi layanan spesifik terkait
produk dan layanan telekomunikasi.
Persaingan yang juga tak kalah seru juga terjadi di produsen mie instan, minuman dalam
kemasan, produk minuman suplemen dan beberapa produk lain.
Selain untuk meningkatkan citra perusahaan, citra brand dan sebagai media promosi, ritual
tahunan ini juga merupakan pasar yang potensial. Perkiraan jumlah uang yang dibawa para
pemudik bisa mencapai triliunan rupiah. Sehingga selain menyediakan fasilitas gratis, banyak
posko mudik yang ditujukan untuk meningkatkan penjualan.
Sekilas skema layanan posko mudik dari berbagai produsen tidak jauh berbeda, membuka
peluang untuk diferensiasi. Tetapi pada tahun ini diwarnai juga oleh perubahan skema
layanan mudik yang disiapkan menuju skema yang lebih efektif dan efisien, belajar dari
implementasi pada tahun-tahun sebelumnya. Honda, misalnya, tidak menyediakan posko
siaga seperti beberapa tahun sebelumnya. Tahun ini, Honda lebih memilih mengoptimalkan
bengkel resminya untuk menyediakan bengkel siaga di jalur mudik. Komposisinya terdiri dari
52 bengkel yang beroperasi pada jam kerja dan 13 bengkel yang beroperasi 24 jam. Suzuki
mengalokasikan separo dari jumlah poskonya untuk fokus di jalur pantai utara Jawa. Mazda
hanya fokus di H-3 sampai dengan H+3, saat posko layanan mudik lainnya biasanya digelar
selama 2 minggu, dari H-7 sampai dengan H+7.
Lokasi posko layanan mudik pun terus dimodifikasi. Pada tahun 2009, menurut pengamatan
saya, tampak peningkatan jumlah posko layanan mudik yang ditempatkan di SPBU. SPBU
memang merupakan salah satu tempat berhenti favorit bagi banyak pemudik, mengingat
bahan bakar merupakan salah satu kebutuhan penting dalam perjalanan. Selain itu, SPBU
biasanya dilengkapi dengan toilet dan area parkir yang memadai. Sasaran berikutnya yang
menjadi lokasi posko layanan mudik adalah rumah makan atau rest area di jalan tol,
terutama rumah makan yang selama ini menjadi preferensi banyak pemudik. Untuk tujuan
mudik yang memakan waktu lama, rumah makan memang menjadi tempat penting untuk
beristirahat dan mengisi perut. Beberapa lokasi lain yang dipilih antara lain: masjid, terminal,
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stasiun, pelabuhan, bandara, alun-alun kota dan daerah rawan kemacetan seperti Nagrek,
Kanci dan kawasan Puncak.
Tampak bahwa skema, lokasi dan bahwak objective dari posko layanan mudik ini terus
berevolusi. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangannya adalah produktivitas, efisiensi,
persaingan atau gerakan dari para kompetitor dan identifikasi kebutuhan dari pemudik.
Posko layanan mudik juga menjadi langganan dari industri-industri tertentu, membuka
peluang bagi pemain di industri yang selama ini belum terjun untuk membuat posko
layanan yang baru dan unik. Beberapa pemain di industri yang menjadi langganan
penggelar posko mudik pun tampak tidak banyak ikut bertempur di jalur mudik.
Bagaimanakah sebenarnya skema posko layanan mudik yang efektif, sesuai objective dari
pendirian posko tersebut? Apa yang bisa menjadi diferensiasi dari posko mudik?
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Miyabi Marketing

(4 November 2009). Bila kita cermati beberapa studi kasus pemasaran, sejak lama
kontroversi telah banyak diperbincangkan sebagai salah satu cara dalam mencuri perhatian
pasar. Banyak sekali contoh marketing ideas yang kontroversial digunakan para pemasar
dalam menarik perhatian dan membangkitkan words of mouth. Words of mouth atau buzz
adalah mesin dari new wave marketing yang bersifat horizontal. New wave marketing adalah
konsep marketing yang dipopulerkan oleh Guru marketing: Hermawan Kartajaya.
Pada bulan Februari tahun 2009, Southwest Airlines (SWA) pernah memancing kontroversi
saat menghias badan pesawat Boeing 737 nya. Hiasannya adalah foto besar model majalah
“Sports Illustrated” yang cukup ternama asal Brasil, Bar Rafaeli, mengenakan bikini. Tentu
saja kontroversi langsung mencuat, perdebatan di berbagai media bermunculan, baik respon
negatif, netral maupun respon positif. Menurut pengakuan public relation dari SWA,
seperempat respon yang masuk adalah respon negatif. Langkah maskapai ini terbilang
cukup unik, karena 19 bulan sebelumnya kontroversi bertema bikini juga menghiasi publikasi
SWA. Waktu itu seorang Flight Attendant SWA sempat menolak seorang penumpang wanita
yang mengenakan mini skirt. Alasannya, karena mini skirt yang dikenakan dianggap terlalu
mini sehingga kurang pantas masuk dalam pesawat dari maskapai yang memposisikan diri
sebagai “family airline”.
Di dunia hiburan, episode paling banyak ditonton dari sebuah serial biasanya terjadi pada
episode kontroversial. Episode yang mengakhiri riwayat serial drama televisi “Friends”
mencatat rekor jumlah penonton sebanyak 52,5 juta penonton saat ditayangkan pada tahun
2004 (tertinggi dalam kurun waktu 6 tahun). Komik seri Superman dari DC Comics mencatat
rekor penjualan pada seri berjudul “The Death of Superman” pada tahun 1992, yang
menceritakan matinya sang jagoan.
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Beberapa judul buku pemasaran yang populer pun tidak lepas dari kontroversi, seperti “The
End of Marketing, As We Know It” dan “The End of Advertising, As We Know It”. Keduanya
karya Sergio Zyman. Judul senada juga menjadi karya pakar pemasaran dan branding, Al Ries
dan Laura Ries, yaitu “The Fall of Advertising, the Rise of PR”.
Bagaimana dengan studi kasus pemasaran yang berkembang di Indonesia? Beberapa waktu
yang lalu Bakrie Telecom, operator telekomunikasi berbasis teknologi CDMA, meluncurkan
fitur

atau

layanan

“esia

Bispak”.

Dengan

fitur

tersebut,

pengguna

esia

dapat

membandingkan tarif beberapa operator telekomunikasi berbasis teknologi GSM secara
langsung melalui simulasi. Serangan frontal ke operator GSM ini tentu saja memicu
kontroversi. Belum lagi pemilihan nama “Bispak” yang juga mengandung kontroversi.
Penggunaan inisial 5 operator GSM di simulasi esia tersebut pun menambah kontroversi. 5
huruf yang digunakan sebagai inisial tersebut berturut-turut adalah B, A, S, M, I. Salah satu
operator GSM, yaitu XL, segera bereaksi dengan meluncurkan “Paket XL Harga CDMA”.
Contoh berikutnya adalah produksi film layar lebar berjudul “Menculik Miyabi”. Kontroversi
timbul saat ada rencana mendatangkan Miyabi, bintang film porno asal Jepang, ke Indonesia
untuk ikut membintangi film tersebut. Beberapa elemen masyarakat terlibat dalam
kontroversi yang seru, sampai akhirnya Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik,
memutuskan bahwa Miyabi tidak akan datang ke Indonesia. Padahal menurut beberapa
sumber, naskahnya pun masih dalam proses pengerjaan oleh Raditya Dika, novelis yang
mulai populer di tanah air. Coba bayangkan bagaimana serunya kontroversi yang terjadi
kalau Miyabi jadi datang ke Indonesia dan syuting film “Menculik Miyabi”?
Publisitas negatif, tetaplah sebuah publisitas, dan sangat potensial dalam menarik perhatian
dari publik. Pada beberapa studi kasus pemasaran, kontroversi cukup efektif dalam
mendukung usaha pemasaran. Tetapi potensi backfire juga harus dipertimbangkan, baik
jangka pendek maupun jangka panjang. Sebelum memulai upaya pemasaran bergaya
kontroversi, perlu pertimbangan segmen apa yang menjadi target market kita dan
bagaimana pengaruhnya secara strategis. Karena respon negatif dari kontroversi pada target
market atau pelanggan kita bisa berpotensi pada keputusan pelanggan kita untuk tidak lagi
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menggunakan produk atau layanan kita. Hal tersebut terjadi pada beberapa pelanggan
Southwest Airlines setelah “kontroversi bikini” seperti diceritakan di atas. Tetapi, bagaimana
menurut Anda, apakah betul potensi kontroversi dalam pemasaran layak untuk
dipertimbangkan?
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Di Balik Kasus Recall Toyota & Honda

(14 Februari 2010). Belum mereda, hingar bingar liputan kasus recall jutaan mobil Toyota,
Honda juga memutuskan untuk melakukan recall terhadap hampir 950.000 kendaraannya.
Permasalahan terjadi pada Airbag model Inflator Dual Igniter dan masalah pada power
window system. Tetapi virus recall mobil ternyata belum berhenti. Bulan ini VW menyusul
dengan menarik 200.000 mobil model Novo Gol dan Novo Voyage di Brasil karena bearing
roda belakang yang sering kekurangan pelumas. Produsen mobil ternama asal Prancis,
Peugeot Citroen juga menarik 97.000 mobilnya di Eropa dengan model Peugeot 107 and
Citroen C1 karena permasalahan yang sama dengan Toyota, yaitu pedal gas yang tidak
kembali ke posisi normal saat tidak diinjak. Selanjutnya Rabu, 10/02/2010 giliran Suzuki
diberitakan berencana menarik 10.000 Suzuki Alto di China karena masalah pada penyaring
udaranya yang menyebabkan resiko minyak menetes menjadi besar.
Tetapi fokus masyarakat tetap tertuju pada kedua produsen mobil terbesar dari Jepang,
Toyota dan Honda karena masifnya jumlah recall dan efek yang terjadi. Diberitakan detikOto
pada hari Jumat 12/02/2010 Toyota menarik lebih dari 8,5 juta kendaraan. Efek domino pun
dirasakan Toyota, mulai menurunnya penjualan hingga 20.000 pada bulan Januari tahun ini
karena penurunan pada pekan terakhir. Harga jual mobil Toyota di pasar Amerika dan Eropa
pun terus melorot, seperti dilaporkan oleh Business Week. Harga sahamnya pun ikut turun
sampai 8% di NYSE pada awal Februari 2010.
“Pandemi” recall itu akhirnya menimbulkan tanda tanya besar pada banyak pihak. Apa yang
sebetulnya terjadi di balik fenomena ini? Beberapa pihak menduga adanya perang dagang
dalam kompetisi dagang otomotif internasional di balik kejadian tersebut. Ketua Umum
Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhunata, menyatakan adanya
indikasi ke arah perang dagang tersebut, seperti diungkapkannya kepada Vivanews pada
awal Februari. Menurutnya, salah satu kemungkinan motifnya adalah untuk mengurangi
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kepercayaan pasar terhadap produk mobil dari prinsipal Jepang. Sinyalemen ini bukan tanpa
alasan. Di Amerika tudingan ke arah perang dagang pun cukup kencang. Salah satunya
disebabkan adanya tekanan cukup keras dari pemerintah yang dalam hal ini dimotori oleh
Ray LaHood (U.S. Transportation Secretary). Ray LaHood sempat membuat pernyataan
bahwa pemerintah AS sangat serius dalam melakukan investigasi dari kasus recall Toyota
tersebut. Apalagi menurut beberapa sumber, pemasok pedal gas yang menjadi sumber
masalah Toyota adalah dari produsen Amerika Serikat. Dari diskusi di hillbuzz.org, bahkan
ada tudingan bahwa kejadian tersebut terkait dengan adanya rencana Toyota beberapa
waktu sebelumnya untuk menutup fasilitas produksinya di California.

Walaupun kasus recall di dunia otomotif khususnya mobil termasuk “normal”, tetapi
kecurigaan terhadap indikasi perang dagang menjadi kuat. Antara lain karena kasus pedal
gas termasuk dalam kejadian yang sangat jarang terjadi. Dan menurut laporan Ed Wallace di
Business Week, dari hasil wawancaranya dengan beberapa dealer Toyota di Dallas, semuanya
menjawab dalam kurun waktu 10 tahun sebelumnya kasus keluhan pedal gas belum pernah
dialami mobil-mobil Toyota. Dalam ulasannya, Ed Wallace juga memberi beberapa contoh
indikasi perang dagang sebelumnya di dunia otomotif Amerika yang menimpa Audi5000,
Suzuki Samurai, Ford Crown Victoria dan produsen ban Firestone.
Kecurigaan semakin kuat, saat tidak lama kemudian Honda juga terpaksa melakukan recall
terhadap hampir 1 juta mobilnya. Padahal beberapa saat setelah Toyota memutuskan
kebijakan recall, Time.com sempat membuat analisa bahwa Honda adalah pihak yang paling
diuntungkan atas kebijakan recall Toyota. Beberapa pihak dalam diskusi di hillbuzz.org pun
mengarahkan tudingan ke Ray LaHood, sekretaris transportasi dalam pemerintahan AS.
Dengan adanya musibah yang menimpa Toyota dan Honda, maka General Motors,
produsen mobil dari AS, dikabarkan terus mengobarkan perang urat syaraf di pasar otomotif
dunia untuk mencaplok pasar produk Toyota dan Honda. Tetapi dikabarkan juga, GM
ternyata belum berhasil mengalihkan perhatian konsumen Toyota kepada produk GM.

118

Tetapi Toyota tidak tinggal diam, Akio Toyoda, CEO Toyota yang juga cucu pendiri Toyota,
menyatakan bahwa kejadian tersebut bukan merupakan indikasi adanya penurunan
komitmen Toyota terhadap kualitas. Toyota Production System memang saat ini dikenal
sebagai salah satu manajemen kualitas yang terdepan di dunia. Salah satu prinsipnya adalah
menghentikan proses produksi dan memperbaiki, bila terdapat kesalahan. Prinsip ini dikenal
dengan prinsip “Jidoka”. Hal ini juga tampak dalam bagaimana Toyota menyikapi kasus ini
seperti uraian di atas. Toyota juga menunda produksi dua varian mobil hybrid menyusul
mencuatnya kasus recall tersebut. Bagaimana menurut Anda, apakah memang ada indikasi
perang dagang?
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Pertarungan Citizen Journalism

(16 Agustus 2010). Beberapa bentuk dan media Citizen Journalism kini sedang berjuang
demi keberlangsungan hidupnya di tengah marak dan tumbuhnya new media. Menurut
wikipedia, Citizen journalism adalah konsep yang memungkinkan anggota masyarakat untuk
berperan

aktif

dalam

proses

mengumpulkan,

melaporkan,

menganalisa

dan

mendistribusikan berita dan informasi. Yang membedakannya dengan bentuk collaborative
journalism, adalah tidak adanya batasan bahwa peliput berita harus seorang jurnalis
profesional. Semua anggota masyarakat bisa menjadi bagian di dalamnya. Sedangkan new
media yang saya maksud adalah sebutan untuk media interaktif, terutama melalui koneksi
internet. Media yang lebih bersifat horizontal, karena sifat komunikasinya yang lebih terbuka
dan egaliter, walaupun beberapa di antaranya tetap melalui suatu proses moderasi. Media
ini semakin penting dalam era new wave marketing.
Sekarang coba kita telusuri, bagaimana masyarakat sekarang bisa berperan aktif dalam
citizen journalism. Pertama, mari kita bicara mengenai medianya. Media yang bisa digunakan
tentu saja media yang interaktif. Tetapi yang dibutuhkan bukan sembarang interaktif, tetapi
yang responsivitasnya cukup tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya intensitas interaktif
yang memadai. Beberapa di antaranya adalah Televisi, Radio, dan tentu saja Internet.
Selanjutnya, bagaimana dengan bentuk citizen journalism-nya? Bentuk yang paling
sederhana adalah komentar pada lipuran berita, artikel, foto atau lainnya yang menurut J. D.
Lasica disebut dengan Audience participation. MetroTV dan TVOne, stasiun televisi nasional
yang menjadikan acara berita sebagai salah satu andalannya telah menggunakan bentuk ini.
Contohnya adalah MetroTV dengan acara ”Suara Anda”. Interaktivitasnya dibangun dengan
membuka saluran telepon bagi pemirsa untuk memberikan komentar. Tampaknya citizen
journalism semakin penting, dan ini disadari oleh media konvensional seperti surat kabar.
Beberapa suratkabar go online baik melalui situsnya sendiri atau melalui social media, seperti
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facebook atau twitter untuk membuka kanal interaktivitas bagi pembacanya untuk memberi
komentar.
Bentuk berikutnya adalah kontribusi publik bukan hanya sebagai pendengar dan komentar
tetapi sebagai penyaji berita, tetapi dalam format yang sederhana dan singkat. Media yang
sering digunakan adalah radio dan internet. Beberapa radio, seperti Elshinta atau Radio
Suara Surabaya mengandalkan pendengarnya untuk beberapa muatan berita, terutama
traffic report. New media semakin mengambil peranan untuk bentuk ini, dan yang paling
seru adalah social media, terutama facebook dan twitter. Contoh kecil, seorang teman yang
pada bulan Juni lalu harus menempuh perjalanan Bandung – Surabaya menggunakan Kereta
Api, akhirnya mengikuti jalannya pertandingan piala dunia melalui update status temantemannya di facebook. Sejauh pengamatan saya, Twitter kini semakin mengambil alih traffic
citizen journalism dalam bentuk ini. Lihat saja setiap penayangan acara Indonesia Mencari
Bakat di TransTV, maka keyword Nonton IMB hampir pasti jadi trending topics. Tidak hanya
itu, peserta kontes tersebut: Putri Ayu, Brandon, Fay, Hudson adalah sebagian yang sempat
nangkring di deretan Trending Topics. Demikian juga terjadi dalam tayangan Indonesian Idol
di RCTI. Keberhasilan Twitter didukung oleh kesederhanaan dan jangkaun penyebaran
informasinya yang lebih luas dibandingkan facebook.
Bentuk berikutnya adalah sajian liputan yang lebih lengkap seperti layaknya liputan jurnalis
profesional tetapi dilakukan oleh anggota masyarakat pada umumnya. Media yang selama
ini bisa digunakan secara optimal hanyalah yang melalui internet. Minimal ada 3 jenis: blog
pribadi, media citizen journalism yang ditumpangkan pada mass media seperti kompasiana
dari kompas.com, dan pada situs yang murni mengandalkan citizen journalism seperti
pada kabarindonesia.com (HOKI), swaberita.com, thirdreport.com atau wikipedia.org.

Pertanyaannya, mana bentuk dan media yang akan bisa bertahan? Saya kira kuncinya adalah
pada interaktivitas, keterbukaan, serta konten yang kredibel dan variatif. Karena keunggulan
citizen journalism adalah cakupan berita yang sangat luas, sifatnya yang egaliter, dan bahkan
kecepatannya. Tetapi saya yakin tidak hanya satu bentuk atau media saja yang bertahan,
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karena karakter masyarakat yang beragam dalam kebutuhannya berperan dalam citizen
journalism. Radio yang merupakan media yang sudah ”tua” pun masih sangat mungkin bisa
bertahan karena sifatnya yang memungkinkan informasi bisa dikonsumsi pendengarnya
sambil mengerjakan kegiatan lain.
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Film “Merah Putih”: Nasionalisme dalam
Industri Film Indonesia

(27 Juli 2009). “Merah Putih” adalah sebuah film yang merupakan awal dari Trilogi Merdeka
yang dirilis pada pertengahan bulan Agustus 2009. Tentu saja dalam rangka menyambut
Hari Kemerdekaan RI ke-64. Film ini disutradari oleh Yadi Sugandhi dengan produser Jeremy
Steward. Trilogi Merdeka merupakan hasil kerjasama Margate House dan PT Media Desa. Di
belakang PT Media Desa adalah pengusaha yang tercatat dalam daftar orang terkaya di
Indonesia versi majalah Globe Asia, Hasyim Djojohadikusumo. Hasyim adalah saudara dari
Prabowo Subianto, calon wakil presiden dari partai Gerindra yang berpasangan dengan
calon presiden Megawati Soekarnoputri dalam Pemilihan Presiden tahun 2009.
Biaya yang dikeluarkan untuk trilogi tersebut cukup fantastis untuk ukuran film Indonesia: 60
milyar rupiah. Jumlah dana tersebut memang sebanding dengan ambisinya untuk mampu
menghadirkan film yang tidak kalah kualitasnya dengan film produksi Hollywood. Special
effect diserahkan kepada Adam Howard, yang pernah menangani film “Saving Private Ryan”,
“Harry Potter: Secret of the Sorcerer’s Stone” dan “Black Hawk Down”. “Saving Private Ryan”
dan “Black Hawk Down” adalah film produksi Hollywood yang bergenre sama dengan film
“Merah Putih”, yaitu berlatar belakang masa perang. Skenario ditulis oleh Rob Allyin, seorang
jurnalis New York Times. Yadi Sugandhi sebelumnya adalah penata gambar untuk salah satu
film terpopuler di Indonesia saat ini: “Laskar Pelangi”. Para aktor yang membintangi film ini
juga cukup dikenal dalam industri film Indonesia: Lukman Sardi, Doni Alamsyah, Darius
Sinathrya, Zumi Zola, T Rifnu Wikana, dan didukung aktris pendatang baru Rahayu Saraswati
dan Astri Nurdin.

Ambisi dari pembuatan film ini tidak berhenti di situ, promosi dari film ini direncanakan tidak
hanya di Indonesia, tetapi juga di kawasan Asia, Australia, Perancis, Inggris, Belanda dan
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Amerika. Penayangan perdana film tersebut digelar secara serentak di seluruh jaringan
bioskop 21 dan Blitzmegaplex pada 13 Agustus 2009.
Terlepas dari rencana promosi film tersebut ke sejumlah kawasan, bagaimanakah muatan
nasionalisme dalam film ini mampu memberi pengaruh dalam pemasarannya di dalam
negeri? Terus terang saya agak kesulitan mencari kajian atau hasil penelitian mengenai
pengaruh muatan nasionalisme dalam pemasaran suatu produk. Padahal sejauh yang saya
ketahui, cara ini sudah banyak digunakan oleh para pemasar di Indonesia. Beberapa contoh
yang masih segar dalam ingatan kita antara lain pemasaran Maspion dan Pertamina,.
Dalam sebuah penelitian pengaruh nasionalisme dalam pemasaran brand China di pasar
dalam negerinya, nasionalisme merupakan positive force. Tetapi pengaruhnya dalam brand
biasanya adalah dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, pengaruhnya tetap akan
ditentukan oleh customer experience dalam interaksi dengan produk atau brand tersebut.
Penelitian tersebut dilakukan oleh Ogilvy & Mather, sebuah perusahaan internasional yang
bergerak di di bidang advertising, marketing dan public relation, bermarkas besar di New
York, Amerika Serikat.
Dalam kasus film “Merah Putih”, nasionalisme bisa juga menjadi positive force dalam
pemasarannya di dalam negeri. Momen yang dipilih pun sangat relevan, yaitu dalam rangka
peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-64. Pada saat diluncurkannya film
ini, masyarakat Indonesia juga sedang diusik rasa nasionalismenya dengan beberapa
kejadian. Kejadian tersebut antara lain insiden bom bunuh diri di hotel Ritz-Carlton dan JW
Marriott, Mega Kuningan, 17 Juli 2009, insiden masuknya kapal-kapal Malaysia ke blok
Ambalat, dan pengakuan sepihak dari Malaysia terhadap beberapa seni budaya tradisi rakyat
Indonesia (Batik, Reog Ponorogo, lagu Rasa Sayange, dan lain-lain). Saat ini gerakan
Indonesia Unite! juga sedang mendapat perhatian masyarakat.
Apakah customer experience para penonton mampu melengkapi positive force dari
nasionalisme dan mendukung pemasarannya dalam jangka panjang? Sepintas apresiasi
penonton film di Indonesia terhadap produksi film dalam negeri tampak meningkat.
Proporsi film Indonesia dalam beberapa jaringan bioskop tampak terus meningkat. Adanya
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dukungan beberapa ahli yang terlibat dalam film-film box office Hollywood dalam
penggarapan film ini diharapkan akan meningkatkan kualitas dari customer experience.
Indonesia memang mempunyai catatan sejarah yang panjang dalam heroisme para
pahlawan pejuang kemerdekaan. Makanya saya sedikit heran mengapa film Indonesia masih
sedikit yang terinspirasi karya-karya pahlawan tersebut. Saya membayangkan film epik
kolosal berjudul “Diponegoro”, “Sudirman”, “Gadjah Mada”, “Puputan Margarana”,
“Hasanudin” dan sebagainya yang tidak kalah dengan film epik kolosal lain seperti “Patriot”,
“The Alamo”, “Saving Private Ryan” atau “The Last Samurai”. Saya juga bermimpi bagaimana
tema ini menjadi salah satu ciri khas film Indonesia, dan kemudian menjadi pesaing film
India dengan ciri khas goyangan tari India-nya. Bukan lagi film horor yang mendominasi film
Indonesia saat ini. Hingga suatu saat salah satu film epik kolosal Indonesia tersebut
mengikuti “Slumdog Millionaire” meraih Oscar atau memenangi Festival Film Cannes.
.
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Film “Meraih Mimpi”: Harapan Bangkitnya
Kreativitas di Industri Film Indonesia

(18 Agustus 2009). Peran diferensiasi sangat besar dalam menentukan keberhasilan
pemasaran. Sehingga diferensiasi menjadi pokok bahasan yang menarik bagi kita untuk
belajar marketing dan sharing marketing ideas. Dari sembilan elemen dalam konsep
pemasaran yang diusung Hermawan Kartajaya, strategi kuncinya dirumuskan lebih
sederhana dalam segitiga PDB (Positioning, Differentiation, Branding) di mana tampak bahwa
Diferensiasi menjadi salah satu elemen dalam core strategy. Dalam konsep New Wave
Marketing, sembilan elemen pemasaran tersebut bertransformasi menjadi 12C. Diferensiasi
bertransformasi menjadi Coding atau lebih lengkapnya “Coding Your DNA”. Diferensiasi atau
Coding memegang peranan penting dalam membentuk pembeda yang otentik dari suatu
produk, layanan atau perusahaan yang membedakannya dari produk, layanan atau
perusahaan lain. Sehingga akan mampu menarik bagi target market tertentu. Pada akhirnya,
diferensiasi akan berkontribusi dalam sustainabilitas dari perusahaan tersebut karena
merupakan sumber dari keunggulan kompetitif dari perusahaan.
Di dalam era hyper-competition seperti sekarang, diferensiasi sangat membutuhkan
kreativitas. Bagaimana dengan industri film Indonesia sekarang ini? Beberapa pakar dan
media akhir-akhir ini memandang industri film Indonesia mulai bangkit, setelah terpuruk
sejak krisis ekonomi di akhir dekade 90-an. Pendapat ini dikuatkan dengan mulai
meningkatnya komposisi film Indonesia di berbagai bioskop di tanah air. Tetapi data dari
Lembaga Sensor Film Indonesia pada awal bulan Agustus 2009 menunjukkan bahwa pada
tahun 2009, lebih dari separuh film Indonesia bertema horor. Dan dari separuh sisanya,
didominasi dari kloning film-film India, Hongkong, China, Thailand, Korea atau Amerika. Dari
data tersebut, belum nampak kreativitas dan diferensiasi kuat dari film Indonesia. Sehingga
sustainabilitas dari “kebangkitan” industri film Indonesia masih diragukan. Salah satu
sutradara film Indonesia, Jose Poernomo juga berpendapat dalam pernyataannya di
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showbiz.liputan6.com bahwa saat ini industri film Indonesia belum bisa dikatakan bangkit,
karena kreativitas belum berkembang. Kurangnya kreativitas tersebut merupakan masalah
sistemik yang kompleks, karena dengan sistem yang ada sekarang, aliran dana pembuatan
film akan terfokus pada genre atau jenis film tertentu yang sempit, misalnya film horor.
Sehingga perkembangan kreativitas akan terhambat.
Oleh karena itu apresiasi bagi Infinite Works (IFW) yang memproduksi film “Meraih Mimpi”,
bekerja sama dengan The Media Development Authority of Singapore (MDA) dan
MediaCorp Raintree Pictures. Film ini merupakan film animasi 3D pertama yang diproduksi
Indonesia. Versi pertama dari film ini diluncurkan di Singapura, dan diproduksi bersama
beberapa artis Singapura untuk pengisi suara, dengan judul “Sing to the Dawn”. Menurut
IFW, hal ini dilakukan karena mereka mentargetkan pengakuan internasional terlebih dahulu,
baru kemudian masuk ke pasar domestik.
Uniknya, dalam sebuah liputan media Singapura, MDA, sebuah institusi di bawah koordinasi
Kementrian Infokom Singapura, mengatakan bahwa film ini merupakan inisiatifnya yang
didukung dengan alokasi dana sebesar 40% dari total biaya produksi. Sumber ceritanya
sendiri memang dari novel karya penulis Singapura, Minfong Ho, dengan judul “Sing to the
Dawn” yang dirilis tahun 1975. Novel ini merupakan buku wajib bagi beberapa sekolah dasar
di Singapura. Tetapi faktanya, 80% produksinya dikerjakan oleh Indonesia dan dilakukan di
studio animasi di Batam. Sekitar 150 orang dari Jogja, Bandung, Solo direkrut di Batam
sebagai animator, dibantu lima orang pakar dari manca negara. Versi Indonesianya dengan
judul “Meraih Mimpi” disutradari oleh Nia Dinata dan direncanakan akan premier pada
tanggal 8 September 2009. Erwin Gutawa berperan untuk melakukan komposisi ulang
musiknya. Pengisi suara diperkuat oleh Gita Gutawa, Cut Mini, dan Shanty.
Apresiasi bagi IFW, karena dari berbagai aspek, film ini seperti oasis dalam industri film
Indonesia. Sumbangan kreativitas dari film ini diharapkan menjadi salah satu alternatif dalam
pembentukan diferensiasi dan kekuatan dari film Indonesia. Walaupun dari beberapa
komentar penonton film versi bahasa Inggrisnya, “Sing to the Dawn”, film ini belum bisa
dibandingkan dengan film animasi 3D produksi Pixar atau DreamWorks. Tetapi kreativitas
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tema dan penggarapannya kita harapkan akan mampu menjadi salah satu pemicu kreativitas
lain dalam industri film nasional. Menurut Nia Dinata, film ini mengandung unsur
pendidikan, komedi dan kesadaran akan lingkungan hidup. Semuanya dikemas dalam cerita
tentang kakak beradik yang berusaha melindungi tempat tinggal dan lingkungan mereka
dari kontraktor penipu.

Ruang bagi kreativitas industri film nasional sebenarnya terbuka lebar. Apalagi dari menurut
laporan JPNN, dalam dua tahun belakangan ini, pasar film nasional lebih diramaikan dengan
tambahan penonton dari segmen ibu-ibu rumah tangga, serta komunitas yang sebelumnya
tidak masuk dalam segmen pasar perfilman nasional.

Bagaimanakah menurut Anda? Apakah kira-kira potensi diferensiasi bagi film Indonesia?
Perlukan peran pemerintah dalam mengembangkan kreativitas di industri film nasional?
Faktanya, film “Meraih Mimpi” justru merupakan inisiatif dan sebagian dananya berasal dari
pemerintah Singapura padahal 80% produksinya oleh dan di Indonesia.
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Indah Dewi Pertiwi Against The Chaos

(26 Mei 2011). Badai kekacauan menghantam industri musik Indonesia. Hmm… mungkin
kalimat tersebut terlalu berlebihan dalam menggambarkan kondisi industri musik Indonesia
saat ini. Tapi coba kita ikuti beberapa fakta berikut ini. Menurut pengamat musik Bens Leo,
pada tahun 2009 hanya terdapat 15 juta penjualan CD musik Indonesia dengan stiker pajak
lunas, kata lain dari CD legal. Kondisi ini menurun drastis dari kondisi pada tahun kejayaan
industri musik Indonesia pada periode tahun 2000 – 2005. Bayangkan pada tahun 2004,
untuk 1 album saja, misalnya “Bintang di Surga” dari Peter Pan, bisa terjual 3 juta keping CD.
Hal ini berarti pembajakan musik sudah merajalela di Indonesia. Menurut PAPPRI (Persatuan
Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia) penjualan lagu bajakan
tahun 2008 sekitar 550 juta unit (kaset dan CD). Kerugian negara yang ditimbulkan bisa
mencapai Rp1,2 triliun dari potensi pajak yang hilang. Kerugian artis dan produser lebih
besar, sekitar Rp2,7 triliun. Kondisi ini semakin memburuk dengan semakin mudahnya
melakukan penggandaan rekaman musik melalui media digital, dan belum optimalnya
penegakan hukum terhadap kasus pembajakan musik. Buktinya dalam empat tahun terakhir
rekor penjualan album musik dicapai oleh Cinta Laura “hanya” mencapai 1 juta kopi pada
awal 2010.
Tantangan bagi para pelaku industri musik belum berhenti sampai di situ, terutama untuk
para artis dan produser. Fenomena pasar yang disebut dengan long tail juga harus menjadi
perhatian. Istilah ini dipopulerkan oleh Chris Anderson dalam bukunya yang dirilis tahun
2004. Dengan fenomena pasar yang semakin horisontal dan semakin banyaknya pilihan,
statistik distribusi kategori produk menunjukkan bentuk long tail. Artinya total jumlah
penjualan item “non-hit” semakin besar, atau penjualan item yang masuk kategori “hit”
semakin menurun porsinya. Demikian juga dengan industri musik, yang mulai didominasi
distribusi dalam bentuk digital.
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Lalu apa yang dibutuhkan untuk bisa sukses dalam industri musik Indonesia. Nah… sangat
menarik untuk kita coba ikuti studi kasus pemasaran album musik Indah Dewi Pertiwi yang
bertajuk “Hipnotis”. Sebagai pendatang baru, Indah Dewi Pertiwi cukup fenomenal dalam
kondisi industri musik Indonesia yang tertekan. Dalam 5 bulan, album “Hipnotis” terjual 1,2
juta keping. Bagaimana pencapaian tersebut bisa diraih? Jawabannya adalah new wave
marketing.

Indah Dewi Pertiwi bersama Keci Music terus memperkuat Clarification atau Positioning
dalam konsep new wave marketing. Klarifikasi ini semakin kuat dengan hadirnya video klip
terbarunya. Judul video klipnya adalah “Hipnotis, versi II”. Video klip ini dibuat secara kolosal
hasil kerjasama Keci Music, KFC, Telkomsel dan Flexi memperkuat karakter inovatif yang
kelihatannya coba dilekatkan kepada Indah Dewi Pertiwi. Saya sendiri tidak ingat kapan
terakhir kali melihat video klip kolosal Indonesia sebelum ini. Sehingga hadirnya klip ini
cukup memberi warna bagi industri musik Indonesia.

Kolosal? Hal ini menjadi coding atau diferensiasi melalui penekanan pada kreativitas dan
inovasi yang superior. Mari kita cermati: pertama, video klip ini adalah yang pertama di
Indonesia dalam menggunakan teknologi Interactive Augmented Reality. Catatan ini diakui
oleh Museum Rekor Indonesia. Sepanjang klip ini, kita memang akan disuguhi sentuhan
teknologi tinggi dalam tiap scene. Beberapa scene sepertinya terinspirasi dari film-film yang
menggunakan efek spesial berteknologi tinggi. Di antaranya seperti: video musik Janet
Jackson & Michael Jackson: “Scream” yang bernuansa putih, film “Terminator”, “Transformer”,
“i,robot” dan “2012”. Kedua, video ini berdurasi 8 menit 15 detik, jauh lebih lama
dibandingkan rata-rata video musik yang biasa kita saksikan. Ketiga, banyak penari terlibat
dan penampilannya mendapatkan porsi yang cukup signifikan. Indah Dewi Pertiwi sempat
berlatih menari dan cara perform kepada Luam Keflezgy selama dua minggu di Amerika
Serikat. Luam adalah koreografer yang sempat melatih Rihanna, Beyonce dan Kanye West.
Keempat, setting lokasinya pun berada di beberapa tempat eksotis di Indonesia, antara lain
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Pantai Tanjung Aan Lombok, Air Terjun Sendang Gile di Lombok Tengah, di atas sebuah
kapal di Laut Jawa, beberapa tempat di Jakarta dan kota Ambarawa. Ambarawa adalah
tempat terjadinya pertempuran bersejarah mempertahankan kemerdekaan melawan
pendudukan Sekutu dan NICA: Perang Palagan. Dalam video ini Indah Dewi Pertiwi juga
digambarkan tengah bernyanyi di tengah suasana perang dengan peluru yang berseliweran
serta beberapa ledakan bom. Kelima, biaya pembuatannya yang dikabarkan mencapai
kisaran 1 miliar rupiah.

Dalam peluncurannya pun diwarnai dengan nuansa new wave marketing yang kental. New
media, seperti blog dan social media menjadi preferensi utama. Antara lain diwujudkan
dalam blogging

contest

bekerjasama

dengan

blogdetik.

Kontes

ini

juga

mememanfaatkan social media seperti twitter. Sensasi video klip kolosal yang diciptakan
diharapkan mampu menjadi amunisi dalam membangkitkan buzz atau conversation di
berbagai social media. Co-creation dalam membuat review video klip tersebut adalah usaha
untuk semakin membuat Character atau personal brand Indah Dewi Pertiwi semakin relevan
dengan pasar sasarannnya. Sebelumnya, pada awal Januari Hipnotis Dance Competition pun
digelar untuk mempopulerkan single keduanya. Penjualan album secara langsung melalui
390 restoran KFC di seluruh Indonesia dilakukan untuk bisa langsung menjangkau komunitas
yang relevan. Cara ini juga efektif mengantisipasi maraknya pembajakan musik di Indonesia
dan meningkatkan margin keuntungan. Apalagi toko-toko musik mulai bertumbangan,
bahkan juga pengusung nama-nama besar, seperti Disc Tarra atau Aquarius.

Bagaimanakah pendapatmu tentang video klip tersebut? Mampukah menjadi salah satu
amunisi penting dalam mendobrak chaos dalam industri musik Indonesia?
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