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Kedua teori diatas dapat diterima secara logika matematika. namun memasuki era millenium, harga biaya 
margin semakin tertekan bahkan jatuh di titik NOL.  Anderson [3], dengan kemajuan teknologi dibidang 
Informasi, barang atau jasa yang di-delivery ke pasar berharga nol,  free atau gratis. Ia menerangkan 
mengapa teknologi yang berevolusi dengan sangat cepat, terutama kehadiran internet, menyebabkan biaya 
produksi dan distribusi dalam banyak sektor mengalami penurunan yang tajam. Dan kebutuhan akan 
produksi yang terus - menerus serta lebih bisa bersaing bermuara pada suatu proses dengan ciri “serba 
lebih” - lebih cepat, lebih besar, dan lebih gemerlap. Padahal barang atau jasa yang diberikan ke pasar 
berkualitas tinggi  tetapi dengan terlalu banyak barang yang serupa di pasar membuat harga barang 
menjadi rendah sehingga tidak sebanding antara kualitas barang dengan harga actual Menurut Wikipedia 
Freemium adalah model bisnis dari kepemilikan produk maupun service yang disediakan secara bebas 
biaya atau free of charge tetapi uang (premium) dikenakan dalam bentuk lain (advanced features). Yahya 
[4] Paradox marketing : Bagaimana perusahaan bisa hidup dan bertahan di era yang kompetisinya begitu 
ketat seperti saat ini dengan menggratiskan harga barang atau jasa ? Bagaimana konstruksi model 
matematikanya? sehingga perusahaan dapat melakukan pengukuran dan pengaturan manajemen semua 
sumber daya. Jika dilihat dalam dimensi waktu, adalah menjawab pertanyaan : “Sampai kapan perusahaan 
harus bertahan dengan tidak mendapatkan pemasukan hingga semuanya bisa lepas dari kondisi Grass 
Period, Break Event Point (BEP) dan mendapatkan laba ? “ Berdasarkan kajian dari Donald N. Sull & 
Yong Wan dalam ‘Made in China : what western managers can learn Trailblazing Chinese Entrepreneur 
(2004) mengamati kegesitan pemimpin dan managemen China yang membekali diri dalam pengetahuan 
dan harus berani MENGGUGAT DIRI dalam kemandekan operasi bisnis. Salah satu konsep dengan 
COST INNOVATION yang membuat berbagai perusahaan di luar China merasa grogi. Strategi 
menerapkan teknologi tinggi ke dalam industrinya yang memproduksi secara masal (high tech to price 
competitive mass markets) sambil menawarkan makin banyak variasi produk dengan tetap 
mempertahankan biaya rendah. Pada gilirannya China melakukan ekspansi dagangnya via internet 
(http://madeinchina.com) sehingga transaksi dapat berlangsung secara online.  
China telah menerapkan mass collaboration dengan memanfaatkan IT, Design dan Improvement dalam 
produknya sehingga saat ini lebih dari 75% toys, 60% garment dan 35% ponsel sudah mendunia. 
 
B.Ticket Cinema versus Popcorn  
Tidak hanya jumlah barang yang melimpah sehingga menjatuhkan harga, perubahan perilaku (tuntutan) 
konsumen secara terus menerus dapat mempengaruhi hal tersebut dan konsumen saat ini sudah pintar 
untuk memilih barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan mereka dan konsumen 
semakin pintar dengan informasi akan produk jasa atau non jasa sehingga konsumen tahu harga yang 
akan di bayar konsumen akankah sebanding dengan yang mereka dapat. dan masalah yang sebenarnya 
adalah bahwa uang mendorong produksi - dan sebagai akibatnya mendorong pula distribusi dan 
konsumsi. Bahkan perubahan yang terjadi terkadang sangat ekstrim dalam kurun waktu yang tidak 
terhitung lama membuat lanscape bisnis ikut berubah. Contoh yang sangat jelas dapat kita lihat pada 
penjualan kartu perdana handphone. Harga kartu perdana pada tahun 1998 untuk salah satu operator 
seluler  adalah berkisar Rp. 1.500.000,- per perdana. Hanya dalam kurun waktu 12 tahun, saat ini dapat 
dijumpai  harga kartu perdana yang sudah tidak rasional lagi : Kartu Perdana berisi Pulsa Rp. 10.000,- 
dijual Rp. 5.000,-. Keputusan untuk Gratis ditengah-tengah kompetisi yang ketat akhirnya tidak dapat 
dihindarkan lagi. Sehingga grafik 1 berubah dengan menurunkan harga biaya margin di titik Nol ( 
berimpit dengan sumbu q).  
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Tatkala harga biaya margin sudah berada di titik Nol, maka perusahaan sudah kehilangan revenue utama 
dari penjualan. Lantas dari mana dana untuk menghidupi perusahaan ? Pertanyaan tersebut identik dengan 
: Jika tiket masuk bioskop digratiskan, maka dari mana dana bisa diperoleh untuk membayar gaji 
karyawan dan maintenance serta sewafilm ? Jawabannya : Popcorn. Hari ini bisnis pertunjukkan bioskop 
sangat sulit mencapai BEP di karenakan dengan adanya sistem moderen saat ini yang konsumen dapat 
mengakses ksecara mudah dan banyaknya pesaing . Padahal modal  terlanjur di investasikan dan dalam 
jumlah yang relatif besar. Dengan berprinsip ketika kita memberikan keuntungan kepada orang lain, maka 
jangan berfikiran apa yang akan kita dapatkan. Untuk itu solusi atas permasalahan itu harus dipecahkan 
dengan cara mengikuti trend yang sedang berkembang. Maka Solusi yang ditawarkan adalah menjual 
tiket secara gratis. Dengan tiket gratis pasti akan datang orang yang memenuhi gedung bioskop. Sebagai 
pengganti revenue utama diciptakan revenue sampingan yaitu : bioskop mulai membuat kitchen sendiri 
untuk berjualan popcorn dan minuman pelengkap serta memberikan pelayanan yang bagus dan ber kesan 
bagi konsumen  . Kedatangan orang (trafiic) akan membuat popularitas bisnis naik. Chan Kim [5] tatkala 
popularitas bisnis sudah mampu mencuri perhatian publik (konsumen) maka anda telah menemukan 
sebuah samudra biru untuk dapat berinovasi didalamnya. Trend model baru biasanya banyak diikuti 
karena kebosanan pelaku usaha atas strategi-strategi yang monoton dan sangat sering digunakan. Begitu 
juga kelesuan konsumen atas apa yang sering dipertontonkan oleh pelaku bisnis. Refresh dengan ide segar 
harus segera disuguhkan dengan cara memberikan servise yang exellent kepada konsumen bahkan 
termasuk memberikan biaya nol rupiah seperti yang diterapkan oleh Mark Zunckerberg yang telah 
mendedikasikan sebuah ide segar yang tertuang dalam sebuah maha karya untuk konsumen. Karena 
dikenakan biaya nol rupiah maka konsumen akan datang dengan sendirinya bahkan tidak heran dalam 
jumlah yang cukup besar. terbukti hanya dalam kurun waktu yang relatif singkat pengunjung face book 
mencapai......milyar. Dengan padatnya konsumen yang menggunakan jejaring sosial tersebut,  maka 
terjadi sebuah interaksi antar pengguna. Dari pelayanan yang sudah diberikan dengan diberikannya tiket 
gratis hal itu tentunya sudah mampu untuk menarik para pelanggan. Untuk memberi  keunggulan lain 
yang bisa membuat konsumen lebih tertarik, salah satu caranya dengan cara pemesanan tempat duduk 
favorit yang diinginkan oleh konsumen secara umum, misalnya di kursi bagian atas.  Karena salah satu 
langkah untuk mendapatkan revenue utama diciptakan melalui revenue sampingan yaitu bioskop 
berjualan popcorn dan minuman pelengkap, maka hal menarik yang akan dilakukan adalah membuat 
kupon yang berisi nomor tempat duduk favorit yang nantinya dimasukkan dalam pop corn. Hal ini bisa 
membuat para konsumen semakin banyak membeli pop corn karena motivasi untuk mendapatkan tempat 
duduk favorit. Hal ini secara langsung akan menambah revenue.  
 
Dengan adanya fenomena tersebut, membuat revenue utama yang dijual oleh suatu perusahaan semakin 
lama berkembang hanya sebagai magnet untuk menarik calon pelanggan masuk dalam lingkar bisnis pada 
sebuah perusahaan tesebut. unit - unit bisnis lain yang ada dalam perusahaan tersebut akan berkembang 
sebagai unit bisnis yang menghasilkan laba, dan akan timbul sumber pendapatan lain yang tidak menutup 
kemungkinan menjadi unit bisnis yang menghasilkan laba, seperti pengiklanan.  
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Model matematika menerangkan bahwa ekonomi akan bergerak apabila ada sumber daya yang terbatas 
atau langka. Dan ditengah-tengah sumber daya yang melimpah tidak akan berlaku prinsip dan hukum 
ekonomi. akan tetapi disetiap kelimpahan yang ada pasti akan ditemukan kelangkaan. Di era informasi 
ini, tentu adalah informasi itu sendiri yang melimpah dan bernilai murah bahkan gratis. Ditengah 
melimpahnya infromasi ditemukan langkanya sebuah perhatian. Maka perhatian akan menjadi sangat 
mahal. Iklan akan bergerak pada posisi dimana semua orang sedang menuju kepada sesuatu yang menjadi 
pusat perhatian. Besarnya perhatian seseorang hari ini diukur dengan traffic.  
 
Topscot [6] traffic telah mampu menciptakan komunitas yang bertemu karena suatu kepentingan yang 
sama. Mereka membangun sebuah peer group. Diketahui munculnya kepentingan yang sama dipicu oleh 
sifat openness, share dan act globaly. Mereka memanfaatkan kemampuan dan sumber daya secara 
bersama-sama dalam sebuah mass collaboration.  
 
Dengan meningkatknya populasi penduduk dunia pada tahun 2010 sejumlah 6.9 Milyar menjadi 8,1 
Milyar (prediksi 2025) merupakan suatu peluang kuat untuk industri berbasis ekonomi bits ini. Titik 
pangkalnya adalah memaksimalkan utilitas atara lain jaringan, resources dan budget yang signifikan akan 
berakselerasi dalam peningkatan pendapatan secara eksponensial. Ini dapat pula meningkatkan 
pertumbuhan arus informasi (trafic), business connecting virtual tanpa menentukan waktu dan tempat, 
bertransaksi via internet dengan credit card. Selain itu dapat memantau harga saham dalam berbagai 
kondisi. 
 
C. Mathe in Bangalore und Geschichte in Singapore 
Sekelompok guru di Bangalore India, membuat bimbingan belajar versi online. Tanya jawab melalui 
internet, dengan jawaban yang cepat dan akurat ternyata sanggup mencuri perhatian orang-orang seluruh 
dunia. Anak-anak muda di Amerika dan Eropa banyak menggunakan layanan bimbingan belajar online 
yang guru-gurunya berada di Bangalore India.  Menurut [8] saat ini ada sekitar 1900 anak-anak sekolah di 
amerika yang berlangganan bimbingan belajar online dengan membayar abonement 99$ per bulan melalui 
portal www.tutorvista.com.  
 
Konsep mass collaboration berhasil dibangun oleh guru-guru yang berasal dari daerah miskin di 
Bangalore. Bagaimana mesin popularitas bekerja, sehingga sebuah artikel di spiegel.de menulis sebuah 
title : mathe in Bangalore ? Fenomena gratis telah menyedot perhatian orang banyak. Guru-guru tersebut 
membuka layanan gratis pada awalnya. Sehingga tidak membutuhkan banyak t* (waktu) untuk mencapai 
atau membangun N (komunitas). Inovasi yang menempel diatas mass collaboration : mereka berhasil 
menciptakan “Popcorn” pada bimbingan belajar onlinenya. Popcorn tersebut adalah modul tanya jawab 
yang disimpan pada sebuah directory yang kemudian dibukukan. Buku-bukunya sangat diburu karena 
memang berisi rekonsiliasi atas problem matematika yang hampir semua orang mempunyai kesulitan 
yang sama. Derivatif bisnis dari bimbingan belajar online gratis ini adalah tidak berhingga. Saat ini 
banyak sekali undangan untuk mengisi seminar dan workshop bagi guru-guru matematika pengelola 
Tutorvista. 
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No. NAMA 

PENANYA 

INSTANSI PERTANYAAN JAWABAN 

1 Bapak Anto Unair, konsultan, 
dan riset asosiate 
di ITB 

 

ada satu kunci yang berkembang 
dalam presentasi yaitu 
knowledge, perhatian adalah salah 
satu knowledge, perlu suatu 
konwledge auditing dan mapping 
*nol hanya ada jika skala relatif,  
jika absolut tidak ada *univ 
unggulan, bagaimana dengan 
yang tidak unggulan 

memang dalam 
presentasi tidak 
dicantumkan 
pemahaman tentang 
knowledge, mau 
terbuka, share, dan 
action 
 

2 Bapak Andi  
 

Univ. Sanata 
Dharma 

Orang indonesia suka download 
tapi malas upload, sehingga share 
dari orang Indonesia kurang, kiat-
kiat dalam bisa share lebih baik 

Banyak ide yang bisa 
di’share’kan dalam 
internet. Seperti 
pendidikan di dalam 
kelas, dll. 
 

3 Sdr. Pratama  
 

UKSW Apakah sebuah perkumpulan 
besar ini bisa berdampak negatif 
bagi dunia? Contoh negara2 yg 
jatuh karena social network? 
Apa yang dapat dilakukan untuk 
menangani dampak negatif 
tersebut? 

Perlu bimbingan 
dalam mempelajari 
sistem jaringan. 
 

 

 




