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Introduction 
Menguraikan model bisnis dengan karakteristik yang sama,
pengaturan blok bangunan yang sama, atau perilaku yang sama.
Dinamika model bisnis dan akan menjadi inspirasi ketika akan
membuat sebuah model bisnis untuk usaha.

Patterns à pola kesamaan model bisnis

Konsep pola dasar:

1. Model Bisnis Unbuilding

2. Long tail

3. Platform bersisi banyak

4. Gratis sebagai model bisnis

5. Model bisnis terbuka



1. Model Bisnis Unbuilding
u Konsep perusahaan terurai (unbundled) menyatakan

bahwa ada tiga jenis bisnis yang secara fundamental
berbeda yaitu;
• bisnis hubungan pelanggan,

• bisnis inovasi produk,

• bisnis infrastruktur.

u Masing-masing jenis ini memiliki desakan ekonomi,
kompetitif dan budaya yang berbeda.

u Ketiga jenis ini dapat berbeda dalam satu perusahaan,
tetapi idealnya terurai dalam entitas terpisah untuk
menghindari konflik atau tarik menarik jenis bisnis yang
tidak diinginkan



u Penemu konsep unbundling corporation adalah Jhon Hagel dan Marc
Singer yang dituangkan dalam tulisan berjudul Unbundling the
corporation yang dimuat oleh Harvard Business Review edisi Maret-April
1999. Hagel dan Singer yakin bahwa sebuah perusahaan tersusun dari
tiga jenis bisnis yang sangat berbeda dengan desakan ekonomi,
kompetitif, dan budaya yang juga berbeda, yaitu bisnis hubungan
pelanggan, inovasi produk, dan bisnis infrastruktur.

u Hagel dan Singer menggambarkan peran bisnis hubungan pelanggan
adalah menemukan dan mendapatkan pelanggan serta membangun
hubungan dengan mereka. Demikian juga, peranan bisnis inovasi produk
adalah mengembangkan produk dan jasa baru yang atraktif. Sementara
peranan bisnis infrastruktur adalah membangun dan mengatur platform
untuk tugas-tugas dengan volume tinggi yang berulang.

u Hegel dan Singer menyarankan bahwa perusahaan harus memisahkan
bisnis-bisnis ini dan hanya focus pada salah satu dari ketiganya secara
internal. Dengan cara yang sama, Treacy dan Wiersema menyarankan
agar perusahaan berfokus pada salah satu dari tiga disiplin nilai, yaitu
keunggulan operasional, kepemimpinan produk, atau kedekatan
pelanggan.



Tiga Jenis Bisnis Inti



Pola Model bisnis Unbundling



Perbankan Swasta: 3 bisnis menjadi 
satu



Unbundling pada Perusahaan Mobile Telco



2. Model Bisnis Long Tail
u Model Bisnis Long Tail adalah 

tentang menjual sedikit dari 
banyak jenis produk

u Berfokus pada penawaran 
sejumlah besar produk ceruk 
dalam jumlah banyak = sama 
menguntungkan dengan 
produk yang terlaris

u Model bisnis long tail 
memerlukan inventori rendah 
dan platform yang kuat untuk 
membuat konten ceruk selalu 
tersedia bagi pembeli yang 
tertarik



u Konsep long tail diciptakan oleh Chris Anderson à
menjelaskan pergeseran dalam bisnis media, menjual
beberapa item terlaris dalam jumlah besar menjadi
menjual sejumlah besar item produk ceruk, masing-
masing dalam jumlah yang relative sedikit. 

u Tiga pemicu ekonomi menghasilkan fenomena dalam
industri media (Anderson);
v Demokratisasi perlatan produksi

v Demokratisasi distribusi internet

v Semakin rendahnya biaya pencarian untuk menghubungkan
permintaan dan penawaran



Pola Model The Long Tail



Model Bisnis Penerbitan Buku: www.lulu.com



The long tail menggambarkan 3 driving forces yang harus dipahami;

1. Tools of Production

u Semakin murahnya hardware dan software membuat setiap orang bisa menjadi product
creator. Sebagai contoh, camcorder memungkinkan jutaan Tarentinos pemula (Quentin
Tarantino adalah pembuat film terkenal). Software memberdayakan orang untuk
berbagai pengetahuan mereka dalam bentuk website maupun blog.

2. Aggregator internet

u Aggregator menarik “produk” secara bersamaan, satu penawaran dalam satu spot.
Contoh, iTunes mengaggregat musik menjadi satu penawaran teringerasi untuk
consumer. Google AdSense menarik publisher bersamaan, ditawarkan kepada
advertiser, pada kasus ini produknya adalah website. Advertiser dari General Motor untuk
Stan’s Local Body Shop dapat menyaring publisher dari aggregasi Google dan
menempatkan iklan di berbagai situs yang berhubungan dengan apa yang mereka
ingin jual.

3. Software filtering yang meng-connect supply dan demand

u Memungkinkan consumer menemukan niche produk yang diproduksi (#1) dan
diaggregasikan (#2) yang berkualitas tinggi. Contoh, apakah Anda sedang
merencanakan liburan ke Jepang? Google melakukan pencarian untuk menemukan
situs terbaik tentang Jepang. Lihat iklan pada website tersebut? Klik! Ketertarikan Anda
menambah pendapatan Google dan publisher situs tersebut.



3. Model Bisnis Bersisi Banyak

uModel bisnis ini mempertemukan dua atau
lebih kelompok pelanggan yang berbeda
namun saling bergantung

uPlatform ini akan bernilai bagi satu
kelompok pelanggan hanya jika kelompok
pelanggan lain juga ada

uPlatform ini menciptakan nilai dengan
menfasilitas interaksi antar kelompok yang 
berbeda



Pola Model Bisnis Bersisi Banyak



Wii Vs PSP/Xbox

PSP & Xbox Nintendo WiiVS



Google



4. Model Bisnis GRATIS
• Dalam model bisnis GRATIS, sedikitnya satu segmen

pelanggan utama terus menerus merasakan
manfaat penawaran gratis

• Pelanggan yang tidak membayar didanai oleh
sebagian model bisnis lain atau oleh segmen
pelanggan lain

• Terdiri:
1. Penawaran Gratis berdasarkan platform bersisi banyak (Berbasis

Iklan)
2. Freemium (Layanan dasar gratis dengan layanan premium opsional)
3. Model Umpan Kail (Penawaran pertama murah/gratis utk

memancing pelanggan mengulangi pembelian



Gratis: Platform Bersisi Banyak dengan Berbasis 
Iklan

u Periklanan merupakan sumber pendapatan
yang memungkinkan adanya penawaran gratis

u Satu sisi platform dirancang untuk menarik
pengguna melalui konten, produk dan jasa
gratis

u Sisi Lain menghasilkan pendapatan dengan
menjual ruang kepada pemasang iklan

u Model ini merupakan bagian dari platform 
bersisi banyak



Gratis: Platform Bersisi Banyak dengan Berbasis 
Iklan



Gratis: Platform Bersisi Banyak dengan Berbasis 
Iklan

Metro Surat Kabar Gratis

Facebook



Gratis: Freemium
• Merupakan model bisnis yang menggabungkan layanan

dasar gratis dengan layanan premium berbayar
• Sebagian besar pengguna model bisnis ini tidak pernah

menjadi pelanggan yang membayar
• Biasanya hanya sebagian kecil saja, 10% dari semua

pengguna yang menikmati layanan premium
• Yang perlu diperhatikan adalah:

1. Biaya rata-rata melayani pengguna gratis
2. Rata-rata tingkat pengguna gratis berubah menjadi pelanggan

premium



Gratis: Freemium



Perhitungan Pendapatan & biaya dalam Freemium
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Contoh Freemium

Berbagi Foto dengan Flickr

Telepon Online Gratis via Skype



Gratis: Umpan & Kail

“Umpan dan Kail” mengacu pada pola model
bisnis yang bercirikan penawaran awal yang
menarik, tidak mahal atau gratis yang mendorong
kelanjutan pembelian berikut atas produk atau
jasa terkait

Intinya membuat pelanggan merasa tertagih
karena barang komplementernya



Pola Umpan & Kail



Contoh Umpan & Kail

Umpan & Kail 
Untuk Telepon 
Seluler gratis

Umpan & Kail  
Untuk Produk Alat 
Cukur Gillate



5. Model Bisnis Terbuka

u Model bisnis Terbuka dapat digunakan
perusahaan untuk menciptakan dan
menangkap nilai melalui kolaborasi dengan
mitra luar secara sistematis

u Model ini dapat terjadi dari “Luar Ke Dalam”
dengan memanfaatkan gagasan eksternal
dalam perusahaan

u Atau juga dari “Dalam Ke Luar” dengan
menyediakan gagasan/aset yang tidak
digunakan perusahaan untuk pihak luar



Pola Model Bisnis Terbuka
LUAR KE DALAM DALAM KE LUAR



Contoh Model Bisnis Terbuka

Innocentive: Sang Penghubung
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