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Now Era ... 
Perkembangan industri yang semakin pesat saat ini membuat 

persaingan semakin ketat antar perusahaan yang ada di dunia. 

Segala upaya dilakukan untuk menjadi yang terbaik. 

Manajemen yang baik menjadi kunci kesuksesan dunia 

industri saat ini baik itu manajemen produksi, pemasaran, 

sumber daya manusia dan keuangan. Seiring perkembangan 

industri yang semakin maju perusahaan juga dituntut untuk 

memberikan kualitas yang terbaik baik dalam produk maupun 

jasa yang dihasilkan tetapi tidak melupakan dampak lingkungan 

yang terjadi dari segala aktivitas perusahaan 

Tapi Mengapa sering terjadi perusahaan masih saja lambat pertumbuhannya. 

Keuntungan juga belum memuaskan.  

 

Dengan strategi samudra biru, perusahaan bisa merevolusi strategi yang dijalankan 

selama ini yang tanpa disadari ternyata perusahaan berada di samudra merah dimana 

samudra yang didalamnya dihuni oleh semua pelaku pasar yang semua berkompetisi 

berdarah-darah bahkan saling mematikan. Blue Ocean Strategy ini dibuat dengan 

tujuan pasar, persaingan dan harga menjadi  tidak relevan lagi. 
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Diperkenalkan oleh ; 

Prof. W. Chan Kim & Prof. Renee Mauborgne 

(Harvard Bussines Review) 

 

“Competing in overcrowded industries is no way to sustain high 

performance. The real opportunity is to create blue oceans of 

uncontested market space”  
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Blue Ocean Strategy 

Konsep dasar Blue Ocean Strategy adalah Value 
Innovation. Bagaimana kita mengalihkan diri dari 
persaingan di Red Ocean yang sangat kompetitif dan 
berdarah, menuju pada Blue Ocean yang membuat 
kompetisi jadi tidak relevan lagi. 
 
Value Innovation tidak selalu berupa inovasi teknologi, 
tetapi berupa inovasi untuk peningkatan keuntungan 
pelanggan yang disesuaikan dengan harga jual dan biaya. 
 
Setiap strategi selalu mempunyai resiko yang harus 
diperhitungkan dengan seksama. Formulasi dan eksekusi 
BOS haruslah dilakukan dengan tepat dan cermat. 
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Red Ocean vs Blue Ocean Strategy 

• Menciptakan pangsa pasar baru 

• Membuat kompetisi menjadi tidak 

relevan 

• Menciptakan dan menjangkau 

permintaan baru 

• Memecahkan value-cost trade- off 

• Pencarian aktivitas yg dpt 

mengkombinasikan differensiasi & 

low cost secara simultan  

• Bersaing dalam pangsa pasar yg 

sama  

• Menaklukan/Mengalahkan 

kompetitor yang sudah ada 

• Mengeksploitasi existing 

demand 

 

 

 

Blue Ocean Strategy Red Ocean Strategy 
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39%

86%

62%

61%

14%

38%

Return yang Jauh Lebih Tinggi dari 
Investasi di Samudra Biru 

Business Launch 

Revenue Impact 

Profit Impact 

Red Oceans 

Market-Competing Business Launches 

Blue Oceans 

Market-Creating Business Launches 
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Blue Ocean or Red Ocean Strategy ? 

Marketing is War 
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Strategy Canvas: 

Strategy canvas adalah framework untuk menganalisa 

industri, pemain terbaik, dan kompetitor kita dengan 
menjabarkan elemen2 penting dari persaingan. 
 
Pemahaman akan produk, service, delivery, dan kelebihan/ 
kekurangan dari masing2 elemen penting dalam bisnis ini 
akan berguna untuk membangun Blue Ocean Strategy baru 
yang berbeda dengan persaingan pada Red Ocean. 
 
Harus diperhatikan ketajaman memilih apa saja yang perlu 
diperhatikan dalam Strategy Canvas ini. Misalkan dalam 
industri sirkus: Pemain bintang, hewan, lelucon, panggung, 
harga… dan lain2. Strategy canvas menggambarkan 
industri, pemain terbaik, dan apa kesempatan kita untuk 
menjadi berbeda. 
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Smaller Regional Circus 
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Cirque du Soleil 

The Strategy Canvas of Cirque du Soleil 
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Cirque Du Soleil “O” 

Las Vegas Best Show Ever! 



14 



15 

Cirque de Soleil 

Mystere 
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4 Actions Framework 

Mengeliminasi 

[E] 

Mengurangi 

[R] 

Meningkatkan 

[R] 

Menciptakan 

[C] 

Faktor apa yang diambil untuk 

memberikan namun sebenarnya bisa 

dieliminasi ? 

Faktor-faktor yang harus dikurangi jauh 

di bawah standar industri ?  

Faktor-faktor yang harus diciptakan bahwa 

industri belum pernah ditawarkan?  

Faktor-faktor yang harus ditingkatkan 

hingga di atas standar industri?  
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The Strategy Canvas of Cirque du Soleil 
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© Kim & Mauborgne 2006 

Ringling Brothers 

Smaller Regional Circus 
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6 prinsip Strategi Blue Ocean  

1. Merekonstruksi batas-

batas pasar 

2. Fokus pada gambaran 

besar, bukan angka 

3. Menjangkau melampaui 

permintaan yang ada 

4. Dapatkan urutan strategis 

tepat  

5. Mengatasi rintangan 

organisasi (intern) 

6. Membangun 

eksekusi menjadi 

strategi  

Prinsip Perumusan Prinsip Pelaksanaan 
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Pilihan : 

Dalam penentuan sebuah strategi, kita selalu dihadapkan pada 
pilihan. Dalam keterbatasan kita, kita harus menentukan apa yang 
perlu dan apa yang tidak. Berdasarkan pilihan2 inilah kita 
membentuk strategi kita. 
 
Sebuah perusahaan, devisi, ataupun personal punya sumber daya 
(waktu, tenaga, brand, finansial, koneksi, proses, dll) yang sangat 
terbatas; jadi pilihan yang satu akan menimbulkan konsekwensi pada 
hal lainnya. Pilihan yang tepat jadi kunci. Service yang super baik 
akan membuat biaya tinggi dan harga mahal, apa benar klien 
kita menginginkan service yang sangat baik? 
 
Kita harus menciptakan Value besar dan Low cost pada saat yang 
bersamaan. 
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Inovasi Nilai 
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Landasan Strategi Samudra Biru 
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Exceptional Buyer Utility : 

Fase proses : 
1. Saat membeli 
2. Delivery 
3. Saat memakai 
4. Barang2 Suplements  
5. Saat Maintanance  
6. Saat Membuang 
 

Utility Levers : 
1. Customer Productivity 
2. Simplicity 
3. Convenience 
4. Risk 
5. Fun and Image 
6. Enviromental Friendliness 

Pada Fase mana, hambatan dari 6 “Utility Lever” dapat 
dihilangkan supaya menciptakan “keuntungan luar biasa.” 
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Buyer Utility Map 

1. 

Purchase 

2. 

Delivery 

3. 

Use 

4. 

Supplements 

5. 

Maintenance 

6. 

Disposal 

Customer 

Productivity 

Simplicity 

Convenience 

Risk 

Fun and 

Image 

Environmental 

friendliness 

The Six Stages of the Buyer Experience Cycle 
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Urutan Strategi Samudra Biru 
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Urutan Strategis : 

Dalam menciptakan Blue Ocean Strategy ada 4 urutan yang 
harus diikuti secara benar : 
1. Buyer Utility: Kunci utama dari BOS adalah adanya nilai 

keuntungan/ kepuasan luar biasa yang diciptakan. 
2. Price: Apakah harga yang anda tawarkan dengan adanya 

nilai tersebut masih dapat dijangkau oleh target pembeli? 
3. Cost: Dapatkah kita mencapai target beaya untuk dapat 

menghasilkan profit pada target harga tersebut? 
4. Adoption: Untuk menjalankan strategi ini apakah kita 

dapat melewati hambatan2 yang ada? Adaptasi apa saja 
baik internal maupun external yang harus kita lakukan? 

 
Urutan ini harus dimulai dari nomor 1, bila tidak tepat 
solusinya, jangan masuk dahulu ke nomor berikutnya, 
dan seterusnya. 
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Three Tiers of Noncustomers 

Ada tiga tingkatan non-pelanggan yang dapat diubah menjadi pelanggan. Mereka 

relatif berbeda dalam jarak dari pasar Anda. Tingkat pelanggan pertama minimal 

membeli penawaran industri karena kebutuhan. Tingkat kedua dari non-pelanggan 

menolak untuk menggunakan penawaran industri Anda. Tingkat ketiga adalah non-

pelanggan yang tidak pernah memikirkan penawaran pasar Anda sebagai opsi. 

Your 

Market 

First 

Tier 

Second 

Tier 

Third 

Tier 



29 

Menciptakan Ruang Pasar Baru : 

1. Industry 
 

2. Strategic Group 
 

3. Buyers group 
 

4. Scope of 
Product/Service 
Offering 
 

5. Orientasi Fuctional-
Emotional  
 

6. Time 

• Fokus pada kompetitor 
didalam industri. 

• Fokus pada kelompok 
kelas dari produk. 

• Melayani lebih baik lagi 
pada kelompok pembeli 

• Produk dan service yang 
ditawarkan pada industri 
ini 

 

• Fokus memperbaiki nilai 
dan harga dari fungsi dan 
emosi produk. 

• Mengantisipasi apa yang 
terjadi diluar dan 
mengadaptasi diri. 

• Mencari alternatip industri 
lain 

• Mencari kelompok kelas 
yang lain. 

• Menciptakan kelompok 
pembeli baru. 

• Menawarkan produk dan 
service lain yang tidak ada 
sebelumnya 

 

• Membuat nilai fungsi atau 
emosional yang baru dan 
berbeda 

• Proaktif dalam 
menciptakan trend baru 
dari waktu ke waktu 

Head To Head Competition:     Blue Ocean creation: 
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Contoh Alternatif Industri: 

Bioskop bersaing tidak hanya dengan bioskop tetapi juga 
dengan restoran, karena sama2 mempunya fungsi entertaiment 
malam hari bersama keluarga. 

 

Tiket pesawat yang murah mengejar harga tiket kereta api. 

 

NetJets menjual pesawat pribadi dalam satuan 1/16 nya, 
private jet sharing menjadi alternatif membeli pesawat yang 
mahal, dan menikmati seperti naik pesawat komersial biasa. 

 

i-Mode DoCoMo merupakan alternatif atas wireless 
internet dan handphone. 
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Contoh Strategic Group: 

Toyota menciptakan Lexus untuk Luxury model mobilnya, 

melepaskan diri dari group kelas menengah pembeli mobil, membidik 

kelas atas. 

 

Swatch sebagai arloji asli Swiss membidik market lain dibanding 

arloji Swiss lainnya. 

 

Curves adalah health club yang khusus untuk wanita, murah, dan 

praktis dengan lokasi di luar pusat kota. 

 

Porche dengan mobil mahalnya, masuk pada Boxter yang dijual 

setengah harga Porche lain, dan membuat SUV untuk market yang 

lainnya. 
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Contoh Buyers Group: 

Iklan obat yang mulai membanjir untuk produk obat yang harus 
memakai resep, tujuannya supaya keputusan memilih obat tidak lagi 
hanya tergantung pada dokter. 

 

Bloomberg mengubah sistem informasi untuk pedagang saham 
dengan memfokuskan model informasinya lebih untuk pialang 
saham, dan bukan pada pemakai Informasi Teknologi. 

 

Novo Nordisk membuat obat insulin yang dapat dipakai oleh 
penderita diabetes tanpa bantuan dokter dengan menggunakan sistem 
yang mudah Novopen, dan inovasi terbarunya mempunyai memory 
pada pen tersebut jadi tidak mungkin pemakai lupa melakukan dua 
kali penyuntikan walaupun lupa. 
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Contoh Scope of Offering: 

Barnes & Noble, toko buku yang mempunyai café didalamnya 

dimana orang dapat makan kecil, minum kopi, sambil memilih 

dan membaca buku. 

 

Menggabungkan bioskop dengan pelayanan penitipan bayi 

akan memudahkan orang di negara barat supaya tidak perlu 

mencari baby sitter selama menonton. 

 

Coffee shop yang mulai umum dalam menyediakan komputer 

untuk kebutuhan internet. 

 

Ruang tunggu di bandara udara menyediakan ahli pijat 

refleksi 
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Contoh Functional-Emotional: 

Swatch, pabrik arloji SWISS yang membuat arloji sebagai 

fashion produk berkualitas yang tidak mahal. 

 

Bodyshop yang merubah bisnis fashion yang penuh “emosi 

kepurapuraan” menjadi lebih fungsional. 

 

QB house, berasal dari Jepang, adalah tempat potong rambut 

untuk pria,  yang “murah”, cepat, praktis dan tanpa pelayanan 

yang berlebihan. 

 

Viagra bukan lagi “medical treatment”, tetapi telah menjadi 

“lifestyle enhancement”. 
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Look Across Time: 

iPod diciptakan Apple pada saat yang tepat ketika industri 
music sedang dalam kebingungan, dan tidak ada persaingan 
disitu. iPod mampu menampung ribuan lagu 
 
CNN menciptakan demand untuk 24-jam berita real time 
yang disiarkan langsung 
 
CISCO menciptakan produk yang akan dibutuhkan orang 
melihat jalur waktu akan kebutuhan tersebut. 
Dalam penciptaan market space yang baru dengan melihat waktu 
ini ada 3 hal penting untuk menjadi proactive melihat jalur waktu 
adalah:  
1. Perjalanan service/produk akan merubah industri kita;  
2. Tidak dapat dikembalikan lagi;  
3. Arahnya sudah jelas 
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Fenomena Blue Ocean Strategy 

Di Indonesia 
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Contoh : Alip_Ba_Ta berselancar di samudra biru 
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FAKTA-FAKTA 

Memperoleh banyak pengakuan musisi nasional 

maupun dunia.  

 

YouTube channel nya paling banyak direaksi para youtuber diseantero 

jagat maya (menjadi gain benefits) 

 

Sederhana, tidak perlu biaya besar, tidak pernah meminta subcribe, 

notification, like and share kepada pengunjung. 

 

Pertumbuhan baik viewer dan subcriber super cepat. World wide Viral 

 

Mempunyai Komunitas “ Aliper “ yang anggotanya sangat loyal dengan 

karya2 Alip_Ba_Ta. Ikatannya sangat kuat dalam menjaga channel 

tersebut dari hal-hal negatif. 

Prestasi Alief G 
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Alip_Ba_Ta dengan aksi fenomenalnya 

Sweet child of mine_CV Alip ba ta.mp4
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Let’s Discuss 

YouTuber : Music Creator Content 
 Josephine Alexandra  11 Th 

 88.8 M Views 

 1.12 M Subcribers 

 Joined 18 Mar 2009 

 

 Nathan  10 Th 

 475 M Views 

 3.09 M Subcribers 

 Joined 26 Oct 2010 

 

 Fey Ehsan  8 Th 

 4.1 M Views 

 88.5 K Subcribers 

 Joined 14 Jan 2012 

 

 Alief Gustakhiyat (Alip_Ba_Ta)  2 Th 

 152.5 M Views 

 2.29 M Subcribers 

 Joined 28 Jan 2018 
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ERRC Grid 
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Creating New Market Space 
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Blue Ocean Strategy Summary: 

1. Keluar dari persaingan Red Ocean yang ber-darah2 dan 
pindahlah pada Blue Ocean yang menguntungkan. 

2. Fokus pada Value Innovation, peningkatan nilai tambah 
luar biasa pada pelanggan. 

3. Keluar dari kebiasaan berpikir industri tersebut dengan 
menciptakan Market Space yang baru. 

4. Gunakan Strategy Canvas dan 4 Action Framework 
untuk menciptakan Value dan Lowcost secara 
bersamaan. 

5. Pemikiran haruslah dari Keuntungan pelanggan, baru 
ke harga, biaya, dan bagaimana mengadaptasikan 
keadaan yang dihadapi, baik internal maupun external. 
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Selesai, 

Terima kasih 

“How to create uncontested market space and 

make the competition irrelevant.” 
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• Semoga pertemuan kita 

bermakna dan sampai 

jumpa di kesempatan 

lainnya.  

 

• Nyalakan terus 

Semangat-Mu  

 

TERIMA KASIH 


