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Isi buku dalam satu kalimat

The Membership Economy merupakan suatu cara untuk meningkatkan 
hubungan antar kepemilikan bisnis dengan keanggotaan dengan 
memanfaatkan teknologi yang dapat mendukung terciptanya otomasi 
pemasaran, manajemen hubungan pelanggan, penagihan berlangganan, 
komunitas, kesuksesan pelanggan, dan loyalitas.



"Model ekonomi keanggotaan dapat bermanfaat bagi 
setiap organisasi, karena memungkinkan transformasi 

teknologi dan menekankan hubungan yang 
berkelanjutan daripada transaksi individu." 

-The Membership Economy, 14-



Organisasi keanggotaan memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Keanggotaan 
dan kepemilikan memiliki dua ujung yang berlawanan. Dalam model 
kepemilikan, perusahaan yang menjual barang sedangkan konsumen yang 
membutuhkan dan membeli barang.

Dalam buku The Membership Economy karya Fern Chang ini menuliskan 
ekonomi keanggotaan serta menyajikan kerangka kerja yang meliputi 7 
langkah untuk perusahaan mengubah diri dari kepemilikan menjadi ekonomi 
keanggotaan.



� Ekonomi keanggotaan : memberikan pemahaman tentang strategi dan struktur 
yang mendasarinya

� Layanan digital : memberikan akses ke konten dan layanan online yang canggih untuk 
mempertahankan dan menarik pelanggan.

� Komunitas daring : produk merupakan konten yang dihasilkan dari sebuah komunitas

� Program loyalitas : memberikan sebuah penghargaan untuk mereka yang telah 
memberikan ide-ide inovatif. Hal ini merupakan cara untuk menghargai suatu ide.

� Keanggotaan perusahaan ekonomi tradisional : melakukan kerjasama yang kuat 
dengan para pelaku usaha tradisional. Strategi ini pernah digunakan American Express 
pada tahun 1986-1991 dan dinilai cukup berhasil.

� Usaha kecil dan konsultan : untuk meningkatkan kekuatan ekonomi keanggotan, 
penting untuk menentukan nilai yang diberikan dan memperluas dengan membangun 
hubungan yang berkelanjutan.

� Organisasi nirlaba : penting juga untuk mengingat tentang inovasi konstan dan setia 
pada visi misi yang relevan dengan anggota.



Pelajaran 1:
“Jika ada tes pada Ekonomi 

Keanggotaan, sebagian besar jawaban 
akan ditemukan di bagian ini.“

-The Membership Economy, 32-



Buku The Membership Economy memberikan strategi-strategi untuk 
ekonomi keanggotaan yang lebih baik.

Dicantumkan 7 strategi dan taktik untuk membangun ekonomi keanggotaan 
yang lebih baik. Strategi-strategi tersebut antara lain : (di slide selanjutnya)



� Bangun organisasi yang tepat : Ekonomi keanggotaan membutuhkan perubahan budaya dan sikap, 
bukan hanya taktik pemasaran. 

� Bangun corong akuisisi yang efektif dari bawah ke atas : corong penjualan terdiri atas segmen 
kesadaran, uji coba, pendaftaran, dan anggota yang loyal. Mulailah dengan menganalisis kebutuhan anggota 
target untuk memastikan bahwa ada keselarasan antara manfaat aktual yang diberikan dan tuntutan 
anggota.

� Anggota onboard untuk kesuksesan dan superstar : awal bergabungnya setiap anggota merupakan 
hal yang penting untuk jangka panjang. Proses orientasi, mudah nya sistem yang digunakan, memberikan 
nilai langsung dan penghargaan perilaku merupakan hal yang harus diperhatikan.

� Mulai dari yang sederhana dengan harga, tetapi sisakan ruang untuk fleksibilitas : harus ada 
keseimbangan yang tepat antara menawarkan tingkatan harga dan kebingungan memiliki terlalu banyak 
opsi. Bisnis juga harus mempertimbangkan aliran pendapatan potensial lainnya.

� Menggabungkan 'gratis' sebagai taktik, bukan strategi : ‘gratis' bukan model bisnis. Ini adalah 
taktik pemasaran yang membantu menghasilkan pendapatan. 

� Gunakan teknologi yang tepat dan lacak data yang benar : Keanggotaan dapat meninggalkan jejak 
besar data yang menyediakan informasi untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan anggota. 
Gunakan data untuk menganalisis, memprediksi, dan mengelola pengalaman anggota secara proaktif.

� Cara mempertahankan anggota : Loyalitas perlu dibangun di dalam kebiasaan anggota, sejak awal. 
Pengalaman keanggotaan harus mudah, pribadi, dan terlibat.



Pelajaran 2:
“Teknologi penting - terutama 
dalam ekonomi keanggotaan.”

-The Membership Economy, 92-



Selain strategi dan taktik untuk membangun sebuah ekonomi keanggotaan, 
dibutuhkan juga dorongan yang lebih untuk mempertahankan sebuah 
ekonomi keanggotaan.

Dalam buku The Membership Economy juga diberikan dorongan-dorongan 
yang dapat mempertahankan ekonomi keanggotaan. Ekonomi keanggotaan 
didorong oleh beberapa hal yang mampu untuk meningkatkan ekonomi 
keanggotaan, antara lain : (di slide selanjutnya)  



� Biaya yang menurun dan akses penyimpanan yang mudah : biaya dan akses penyimpanan 
memungkinkan semua jenis konten dan mudah untuk dibagikan.

� Media sosial dan berbagi konten : Internet dan media sosial memungkinkan setiap orang 
untuk membuat dan berbagi konten dengan orang lain. Ulasan produk dan layanan yang 
dihasilkan pengguna mengisi kesenjangan kepercayaan yang sangat dibutuhkan di lingkungan 
online.

� Mobile : Akses seluler di mana-mana oleh perangkat, dari ponsel pintar hingga perangkat yang 
dapat dikenakan, memungkinkan pembaruan waktu nyata dan akses informasi, yang memberi 
pengalaman komunitas 'selalu aktif’.

� Bangkitnya analisis data : Keanggotaan membutuhkan pengumpulan dan penyimpanan 
informasi anggota, berfungsi sebagai bentuk kontrol keamanan. Aktivitas anggota secara 
terus-menerus menghasilkan data, yang dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk membantu 
dengan keputusan strategis seperti personalisasi, penawaran fitur dan fungsi, harga, dan 
pemahaman tentang perilaku anggota.



Buku ini direkomendasikan 
untuk siapa?

Buku ini direkomendasikan untuk pemilik bisnis untuk dapat 
meningkatkan bisnis dan keanggotaannya. Selain itu, buku ini juga 

direkomendasikan untuk konsumen agar mengetahui manfaat 
kepemilikan berpusat pada keamanan, privasi, dan kontrol.



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 Inggris 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 pelosok 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.

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



Sumber:
● The Membership Economy (Fern Chang)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/the-membership-economy/

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.

https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/the-membership-economy/
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