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Industri Market Research Dalam Kancah Perekonomian Indonesia
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Menurut Wikipedia, Market Research adalah usaha yang terarah dalam tujuannya mengumpulkan
informasi mengenai target pemasaran maupun konsumen yang diinginkan, dimana semuanya adalah
komponen sangat penting dari sebuah strategi bisnis. Berbeda dengan marketing research yang
berfokus secara spesifik pada proses marketing, maka market research lebih fokus pada pasar itu sendiri
seperti kebutuhan pasar, ukuran pasar hingga kompetisi yang ada didalamnya.

Tidak peduli anda berada di dunia korporasi, wiraswasta, lembaga nirlaba, bahkan pemerintahan,
market research selalu menjadi kebutuhan untuk menentukan kelayakan sebuah bisnis sebelum
berkomitmen penuh didalamnya, sebab melakukan market research artinya mengumpulkan informasi
yang diperlukan mengenai industri terrsebut secara menyeluruh, pesaing-pesaing di pasar, posisi di
pasar, level produk, harga, dan faktor lainnya.

Market research pada umumnya sudah dikenal baik di negara maju maupun perusahaan-perusahaan
multi-nasional. Menurut salah satu praktisi market research di Indonesia yang juga menduduki posisi
penting di perusahaannya menyebutkan, bahwa saat ini mereka memiliki persentasi 50:50 untuk klien
lokal dan multi-nasional. Meski sebagian besar perusahaan lokal di Indonesia sudah mulai mengerti
mengenai pentingnya market research, namun mereka mengakui bahwa mereka juga masih dihadapkan
pada konsumen maupun calon konsumen yang memiliki pemikiran skeptis bahwa dengan hasil seperti
yang dijabarkan, mereka juga mampu melakukannya. Suara-suara sumbang dari internal konsumen juga
kerap terdengar ketika para praktisi market research ini melakukan market assessment terutama ketika
itu berkaitan dengan bagian mereka. Padahal salah satu keuntungan dari market research adalah untuk
mencari blind spot yang tidak bisa dilihat oleh pihak internal ataupun luput dari pihak eksternal sebagai
konsumen.

Market research di Indonesia sendiri sedikit unik jika dibandingkan dengan industri yang lain. Jika
sebagian besar industri yang lain sering  terkena dampak dari regulasi pemerintah, maka tidak demikian
dengan industri ini. Hal ini dikarenakan sebagian proyek dari market research sendiri adalah untuk
melihat kemungkinan-kemungkinan dari regulasi yang saling tumpang tindah tersebut, bagaimana
memahaminya serta strategi apa yang bisa dihasilkan. Tak jarang, institusi pemerintah tertentu juga
menggunakan jasa market research untuk memahami industri tertentu untuk memperbaiki regulasi
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yang mereka hasilkan. Namun sebagaimana yang terjadi pada industri lainnya, ketika ekonomi dunia
melambat yang akhirnya mempengaruhi perekonomian negara, industri ini juga mengalami dampak
yang signifikan. Hal ini disebabkan dengan ekonomi yang melambat maka efeknya pertumbuhan
perusahaan-perusahaan yang ada akan menurun sehingga salah satu langkah strategis yang dilakukan
adalah dengan memotong budget baik untuk marketing maupun market research dan bersikap wait and
see.

Salah satu hal yang mungkin wajib diantisipasi oleh pemerintah terutama kementerian pendidikan untuk
masa-masa mendatang adalah kesenjangan yang ada diantara sumber daya manusia di pulau Jawa
dengan pulau-pulau diluar itu. Dari pengalaman yang ada dilapangan, termasuk sulit untuk
menstandardisasi sumber daya yang ada di Jakarta dengan representatif yang ada di daerah. Jika
dibandingkan untuk proyek serta studi yang sama, diperlukan waktu serta usaha ekstra untuk memberi
contoh maupun menjelaskan hal terkait terhadap mereka yang ada di daerah. Hal ini dapat dimengerti
karena sumber daya di Jakarta selalu lebih terekspos dan memiliki akses yang seringnya tidak dimiliki
oleh mereka yang berada di luar Jakarta.

Adapun terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, sebagai praktisi yang sehari-harinya
berkecimpung di market research, ia meyakini bahwa bahkan tanpa MEA pun industri ini akan terus
berkembang secara signifikan. Hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan multi-nasional yang
ada sudah terbiasa melakukan market research sebagai salah satu panduan global mereka. Hal ini sedikit
berbeda dengan perusahaan lokal yang masih memerlukan proses edukasi mengenai pentingnya market
research.

Kontribusi industri ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia meski tidak selalu dapat diukur namun
pada beberapa contoh memiliki hasil yang nyata di lapangan. Produk yang beredar di pasar untuk
kepentingan masyarakat, maupun pabrik serta hub yang dibangun adalah realita rekomendasi mereka
yang dituangkan dalam bentuk nyata dan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Dengan perkembangan baik teknologi maupun bisnis yang tidak mengenal waktu, tidak ada salahnya
bagi perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia untuk mulai mengenal lebih dalam mengenai industri ini,
dan siapa tahu dapat memanfaatkannya untuk berlari lebih kencang dan bersaing dengan perusahaan
multi-nasional lainnya.
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