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“Data merupakan obat dari 
delusi.”

Alistair Croll & Benjamin Yoskovitz



Lean Analytics merupakan bagian dari seri Lean, yaitu koleksi buku yang 
dikurasi oleh Eric Ries, pendiri gerakan dan penulis dari The Lean Startup 
untuk membantu publik dalam mengimplementasikan filosofi lean pada bisnis 
serta startup.

Alistair Croll dan Benjamin Yoskovitz, co-founder dari salah satu startup 
penggerak yang mengimplementasikan metode lean, yaitu Year One Labs, 
menjadi narasumber dari buku kali ini. Mereka memaparkan cara 
menggunakan data dalam lingkungan berfilosofi lean.



Pelajaran 1:
Yang kita inginkan adalah menjadikan 
data sebagai informasi, bukan sebagai 

pendorong suatu tindakan



Data tidak banyak digunakan sebagai suatu alat. Memang, data dapat 
digunakan dalam memprediksi pemilu, Google dan Facebook juga mengincar 
data penggunanya, tapi dalam bisnis, sebenarnya apa gunanya data?

Dalam mendirikan perusahaan, data merupakan hal yang vital, suatu informasi 
numerik yang mendeskripsikan bisnis.

Setiap bisnis mengumpulkan ratusan jenis data yang merupakan alat ukur. 
Dan pada setiap alat ukur, terdapat titik data (nilai spesifik) yang dapat dilihat 
dalam kurun waktu tertentu. Contohnya, terdapat pengukuran jumlah 
pengunjung website setiap harinya.



Tanpa data, seorang pengusaha perlu meyakinkan dirinya sendiri bahwa 
bisnisnya bagus. Tetapi, tidak baik ketika kepercayaan diri menjadi delusi. 
Bisnis yang baik perlu menemukan pertemuan antara membangun mimpi 
yang ingin dicapai serta hal apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Data 
dapat menjadi penyeimbang kedua hal tersebut.

Data merupakan obat dari delusi, memastikan kamu terus berpijak pada 
realitas.



Para ahli seringkali membicarakan tentang strategi yang terdorong oleh data. 
Tapi, kita tidak mau menjadi bisnis yang terdorong oleh data. Coba 
analogikan seperti ini, apabila kamu memiliki mobil, apakah kamu mau data 
yang menjadi pengendaranya? Tentu tidak. 

Data seharusnya menjadi penumpang, dan kamu yang menjadi pengemudinya. 
Kita perlu belajar dari data, tapi jangan biarkan data yang membuat 
keputusannya.



Pelajaran 2:
Terdapat lima tahapan sebelum 

startup-mu menjadi startup yang sukses



Mendeskripsikan siklus perusahaan dalam model mental dapat memudahkan 
pemahaman bagaimana suatu perusahaan berkembang dari waktu ke waktu.

Model lean analytics mendeskripsikan lima tahapan yang perlu dilalui startup:
1. Empati. Kamu mulai terhubung dengan orang lain, sehingga dapat 

menentukan permasalahan yang ada dan bagaimana solusi yang dapat 
kamu tawarkan.

2. Stickiness. Cari tahu solusi yang baik, sehingga orang tidak keberatan 
membayarmu untuk solusi tersebut.



3. Virality. Pada tahap ini, kamu membuat produk yang disenangi orang, 
sehingga pelanggan akan kembali membeli dan menyebarluaskan 
produkmu.

4. Revenue. Tahap saat startup-mu mulai berkembang, memperluas, dan 
memastikan kamu mendapatkan keuntungan

5. Scale. Perusahanmu mulai memasuki pasar baru, dan mulai menyewa 
lahan baru. Ini adalah saat kamu mengetahui perusahaanmu bertambah 
besar.



Contoh yang dapat kita lihat adalah platform Q&A Quora. Permasalahan yang 
mereka angkat adalah adanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat Google 
jawab dengan baik. Pendiri Quora dapat merasakan keingintahuan dan 
kekecewaan yang dimiliki orang sebelum mereka masuk ke platform tersebut.



Quora menawarkan layanan yang gratis, sehingga orang-orang terus kembali. 
Pengguna Quora dapat berkomentar, voting, dan membagikan jawaban, 
sehingga jawaban yang paling baik berada di paling atas. 

Produk yang ditawarkan akan berkembang lebih baik dengan bertambahnya 
jumlah pengguna. Dengan lebih dari 200 juta pengguna per bulannya, Quora 
merupakan perusahaan yang berkembang, dan saat ini mereka 
memperkenalkan iklan sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan.



Pelajaran 3:
Temukan metrik yang paling penting, 

bergantung pada tahapan 
perusahaanmu



Fokuslah pada satu hal yang penting pada waktu yang tepat. Dengan berfokus 
pada satu metrik penting pada setiap tahapan, kamu akan tetap fokus pada 
tujuan. Saat kamu menyadari adanya perubahan tahapan, ubahlah metrikmu.



Contohnya, saat memulai blog baru dan masih mencari tahu topik apa yang 
ingin kamu tulis, metrik yang seharusnya kamu terapkan adalah jumlah tulisan 
yang kamu buat. 

Semakin banyak kamu menulis, semakin cepat kamu menemukan topik yang 
kamu senangi. Apabila kamu telah memasuki tahap stickiness, kamu dapat 
mengubah metrikmu menjadi waktu yang dihabiskan pengunjung dalam 
blogmu. Setelah itu baru kamu dapat menargetkan jumlah subscriber.



Buku ini direkomendasikan 
untuk siapa?

Remaja 15 tahun yang ingin menjadi blogger, mereka 
yang berusia 28 tahun yang siap meluncurkan aplikasi 

startup, dan setiap orang yang terlalu memikirkan 
apa yang dikatakan orang lain.



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, kala benua Eropa 
sedang bangkit dari kegelapan. Dalam periode yang dikenal 
sebagai era Renaissance ini, ada penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga 
dilakukan oleh bangsa Jepang saat terjadinya Restorasi Meiji. 
Ribuan literatur berbahasa Jepang 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 privileged. Selain 
karena pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat 
di Jakarta, sumber bacaanya 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. 
Harapannya, semua orang dapat belajar menjadi 
pemimpin yang baik tanpa terkendala bahasa, akses, 
dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan nonprofit 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 pembuatan studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, pembuatan program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasis teknologi, dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

IG : @pemimpin.indonesia

Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Lean Analytics (Alistair Croll dan Benjamin Yoskovitz)
● https://fourminutebooks.com/lean-analytics-summary/

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