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“Pertumbuhan bukan sekadar penjualan dan 
pemasaran, tetapi juga produk, rekayasa, dan 
dukungan. Komitmen kuat organisasi untuk 

bertumbuhlah yang menjadikannya perusahaan yang 
berbeda.” 

-Sean Ellis-



Startup Growth Engines: Case Studies of How Today’s Most 
Successful Startups Unlock Extraordinary Growth menunjukkan 
strategi dan taktik yang digunakan para pengusaha baru, seperti 
Uber, Facebook dan Yelp dalam meraih pertumbuhan yang luar 
biasa dalam jangka waktu yang cepat dan bagaimana 
menggunakannya untuk mengatasi masalah besar dalam ruang 
lingkup yang luas.

Isi Buku dalam satu kalimat



Startup menjadi topik paling kontroversial di abad ke-21. Namun, 
sesungguhnya, startup bukanlah hal yang baru. Cara berbisnis ini sudah ada 
sejak lama, pembedanya hanyalah kecepatan: kecepatan dalam mendapatkan 
konsumen, menarik uang, membangun kesan, dan akhirnya bangkrut.

90% startup gagal pada lima tahun pertama berdiri. Namun, kita tahu 
Facebook hanya butuh delapan tahun untuk meraih 1 dari 7 orang di 
planet ini. Kecepatan inilah yang diinginkan oleh investor dan para pendiri, 
sekaligus bagian tersulit untuk diraih.

Growth hacking (peretasan pertumbuhan), sebuah istilah yang Sean Ellis 
temukan, hanyalah salah satu puzzle yang sekaligus menjadi salah satu bagian 
terpenting.



Siap untuk menjadi peretas pertumbuhan? Ayo 
pelajari bagaimana pemasaran di abad ke-21.



Mulai dari besar, tetapi kecil

Pelajaran Pertama



Perlu menanam saham yang besar pada pasar yang kecil. Hampir setiap 
startup memiliki tujuan yang berbeda. Mereka lebih memilih memegang 1% 
dari pasar 100 juta dolar, dibandingkan 100% dari pasar 1 juta dolar. 

Langkah yang paling baik untuk melakukan hal ini adalah dengan mulai di 
tempat itu. Membatasi dirimu dengan lokasi fisik di mana letak pasar 
konsumen adalah cara termudah untuk tidak mengambil sesuatu terlalu 
banyak secara tiba-tiba.

Sebagai contoh, Facebook awalnya dibatasi hanya untuk pelajar-pelajar 
Harvard dan Uber hanya melayani secara eksklusif penduduk San Francisco. 
Kita juga dapat memfokuskan pada segmen daring tertentu, seperti apa 
yang PayPal lakukan bersama Ebay, salah satu yang paling memberikan 
keuntungan pada produk mereka.



Catatan penting untuk Menanam Saham Besar untuk Pasar 
Kecil:

• Jangan tenggelam dalam perlombaan.
• Kumpulkan data-data terdahulu tentang konsumen.
• Perluas secara perlahan dengan tukar-menukar suatu arus 

kas dengan kas lainnya dengan membatasi kepemilikan.



Coba model layanan gratis, 
hanya untuk kondisi 

tertentu

Pelajaran kedua



Jalan yang terbaik untuk tahu apakah meraih saham yang kuat dari target pasar 
kecil adalah dengan mencoba model Freemium (layanan gratis). Freemium 
terdapat versi dari produk yang dapat digunakan gratis oleh masyarakat, 
dengan meng-upgrade (meningkatkan kualitas) menjadi lebih baik maka 
fungsionalnya juga akan semakin baik. 

Sebagai contoh, banyak dari aplikasi permainan yang sekarang memberlakukan 
cara ini. Kita dapat mengunduh dan memainkan permainan secara gratis, 
tetapi untuk akses kepada fitur tertentu (atau mempercepat) kamu harus 
membayarnya. Ribuan dari pelayanan software juga melakukan ini seperti 
Dropbox, Evernote atau Tello.

Perhatikan dua hal ini:
• Apakah produk mudah digunakan?
• Apakah ada alasan yang tepat untuk meng-upgrade-nya nanti?



Produk rumit yang membutuhkan waktu untuk belajar menggunakannya 
dengan benar kadang tidak terlalu bekerja dengan model layanan gratis. 
Orang-orang nyaris tidak menginvestasikan uang, jadi kenapa harus 
melakukan beberapa minggu untuk belajar hal kecil baru dari software? 

Sebagai contoh CovertKit adalah sebuah software email  marketing untuk 
profesional blogger, tetapi harus banyak belajar untuk dapat 
menggunakannya dengan benar. Dengan pembayaran pertama, dapat 
menggunakan layanan customer mereka, demo dan workshop untuk 
sebenarnya belajar bagaimana mendapatkan pelajaran dari software ini.)
(Lain halnya dengan Dropbox yang sangat mudah digunakan. Satu-satunya 
masalah adalah kamu mungkin kehabisan ruang kosong- dan abrakadabra 
pemecah masalahmu adalah dengan mengupgrade dan membeli Dropbox 
Pro.)

Mana yang lebih menjanjikan?



Buatlah alat untuk menarik 
pelanggan yang tepat

Pelajaran Ketiga



Pemasar daring melakukan banyak kesalahan belakangan ini, tetapi untuk 
yang satu ini mereka melakukannya dengan benar. Sebuah alat gratis yang 
dapat mengatasi tekanan masalah dari target konsumen adalah cara terbaik 
untuk dikenali dan membuat potensi orang-orang untuk tertarik dengan 
model layanan gratis untuk mendapat target pasar yang lebih besar.

sebagai contoh CoSchedule, sebuah software konten perencanaan 
membuat penganalisis judul  yang secara instan memberitahu seberapa 
bagusnya judul. Neil Patel telah mendirikan sebuah Penganalisis SEO yang 
dapat menjelaskan apa yang dapat dioptimalkan untuk meraih peringkat 
yang lebih baik dalam pencarian google. Atau pembuat jadwal menciptakan 
Pablo, sebuah aplikasi yang mengajak kamu untuk membuat gambar yang 
cantik untuk update sosial media dalam hitungan detik. Projek kecil dan alat 
yang sangat membantu ini dapat menjadi platform tersendiri, 
menggambarkan ribuan dari potensi Konsumen yang memberimu kontak 
mereka dan kesempatan untuk membantu mereka bahkan dapat 
mempelajari jenis orang seperti konsumen apa yang kamu layani.



Protes terbesar terhadap startup growth engines adalah strategi-strategi ini hanya 
berlaku ketika produk adalah yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kita 
harus terus membuka mata, memperhatikan sekitar dan mencoba untuk menghasilkan 
solusi kreatif sendiri terhadap masalah nyata yang ada.

Ketika kamu memiliki hal yang benar atau berfikir bahwa kamu dapat melakukannya, 
lalu strategi ini akan memberikanmu jawaban yang harus kamu pelajari. Tolong, jangan 
salah gunakan ini untuk mencoba atau menjual apa yang tidak seharusnya dijual: seperti 
banyak omong kosong yang kita lebih dari cukup lelah terhadapnya.

 



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam Bahasa arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke-7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke-15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa arab ke bahasa latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di kota-kota kecil di 
Indonesia. PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan Indonesia tergerak untuk 
menjadi pelopor dalam penerjemahan buku-buku 
kepemimpinan dan menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia 
sehingga semua orang dapat belajar menjadi pemimpin yang 
baik tanpa terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan Indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama pemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

IG : @pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Startup Growth Engines: Case Studies of How Today’s Most Successful 

Startups Unlock Extraordinary Growth
● https://fourminutebooks.com/startup-growth-engines-summary/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan salindia ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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