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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta 

 

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

 

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak 

cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 

9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 

3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipt atau pemegang hak 

melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 

(1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau hurufg untuk penggunaan secara komersial 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 

4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan 

dalam bentuk pembajkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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Buat para penggiat game daring, istilah Trojan horse atau 

kuda Troya barangkali tak asing. Prinsip dasar kuda Troya 

adalah bertamu ke negeri musuh, menjalin pertemanan, 

berkembang, dan akhirnya menghancurkannya dari dalam. 

Kuda Troya dipakai tatkala benteng pertahanan musuh terlalu 

kuat dan sistem militernya sangat sulit ditembus. Di sisi lain, 

menyerah bukan pilihan bagi ksatria. Satu-satunya jalan adalah 

berteman, lalu menghancurkan musuh dari dalam. 

Meskipun persaingan dalam bidang ekonomi tidak sesadis 

pertumpahan darah yang disebabkan oleh strategi kuda Troya, 

dalam kenyataannya ekonomi membutuhkan jumlah darah 

yang nyaris sama dengan perang. Sekali orang berhadapan 

dengan kegiatan ekonomi, prinsip-prinsip dasar Maslow, Smith 

bahkan Aristoteles akan selalu dipakai. Sederhana saja: 

bagaimana meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan 

pengorbanan sekecil-kecilnya. Prinsip ini berlaku waras mulai 

dari individu, sekolah, badan usaha, negara, hingga dunia. 

Pada dasarnya, memperoleh keuntungan besar dengan 

pengeluaran kecil adalah insting manusia. Ini adalah 

penggambaran tentang keinginan alamiah manusia untuk 

berkuasa atas suatu sumber daya alam di sekitarnya. Insting ini 

kemudian menjadi pijakan dasar pasar kapitalis yang mulai 

dipraktikkan pada abad pertengahan. Kemudian, pada abad ke-

20, kapitalisme menjadi sebuah sistem yang lebih populer 
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berkat Karl Marx dengan Das Capital-nya yang menjadi kiblat 

ekonomi dunia barat. 

Kapitalisme bagaikan pupuk yang membuat keinginan 

untuk berkuasa atas modal tumbuh subur. Inilah yang 

mengakibatkan ecnomic bloodshed ‘pertumpahan darah 
ekonomi’. Dengan lepas tangannya pemerintah, persaingan 

antarentitas swasta kadang menjadi tidak sehat, dan di sinilah 

perang terjadi. Ujung-ujungnya, semua istilah seperti pasar 

bebas, pasar global, ekonomi global, masyarakat ekonomi atau 

kerja sama ekonomi adalah manifestasi dari tangan-tangan 

kapitalisme apabila tidak ditangkal dengan sistem dan kebijakan 

perekonomian yang memihak pada perlindungan kesejahteraan 

bersama. 

Waralaba, sebagaimana yang akan dibahas dalam buku ini, 

adalah salah satu invisible hand ‘tangan tak terlihat’ dari 
ekonomi global. Jika Anda sedang membayangkan sebuah kuda 

Troya ekonomi, maka waralaba adalah wujudnya. Tujuan 

waralaba bukanlah seekstrem kuda Troya yang menghancurkan 

kota Troya dalam kisah kepahlawanan Yunani, tetapi lantaran ia 

adalah salah satu tangan kanan kapitalisme, dia memiliki 

potensi ekspansi dan infiltrasi yang efisien. 

Sebagai sebuah strategi bisnis yang efektif, waralaba dapat 

dengan cepat merambah berbagai pelosok, bahkan melibatkan 

berbagai tipe pengusaha yang memiliki modal kecil. Dengan 

ikatan perjanjian antara unsur brand dan blue print dengan 

lokasi serta tenaga kerja, waralaba dapat menjangkau banyak 

wilayah dalam waktu cepat. Karena itu, ia berpotensi menjadi 

pilihan bisnis yang efektif dan terjangkau bagi siapa pun yang 

berminat untuk mengembangkan usaha dalam bidang-bidang 
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yang digandrungi masyarakat tanpa mengeluarkan sekian 

banyak modal. 

Selain memuat tentang bagaimana sistem waralaba bekerja 

dan merambah berbagai sektor, buku ini juga membahas 

mengenai literasi abad 21. Pengenalan literasi abad 21 kiranya 

penting sebab di era disruptif ini terjadi perpindahan besar-

besaran antara apa yang dahulu lazim dilakukan secara nyata ke 

ranah digital. Bagaikan berpindah kota atau pindah lokasi kerja, 

seseorang semestinya mengetahui dengan baik mengenai 

segala seluk-beluk kota tersebut agar dapat melakukan 

kegiatan dengan aman dan nyaman.  

Tak hanya itu, buku ini juga membahas mengenai sisi lain 

waralaba sebagai kuda Troya ekonomi kapitalis. Menariknya, 

waralaba yang kian populer juga merambah bidang-bidang 

baru dalam beberapa dekade. Dengan mengandalkan kekuatan 

brand, otoritas atau manajemen, ada bentuk-bentuk waralaba 

anyar yang berkembang di Bali. Fenomena ini memunculkan 

berbagai dampak yang menarik untuk dikaji. 

 

September 2019 

Penulis. 
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ebagian orang pastinya pernah makan di restoran siap 

saji. Orang-orang perkotaan yang tidak sempat masak 

untuk makan siang tinggal memacu mobilnya di Drive-

thru milik McDonalds, membayar dengan uang 

elektronik, lalu mendapat sepaket makan siang burger dengan 

sebungkus kentang goreng. Gerainya ada hampir di setiap 

sudut kota, sehingga orang-orang tidak perlu pusing mencari 

panganan. Modalnya hanya uang di saku atau ponsel.  

Tatkala Anda ingin membeli perlengkapan rumah tangga, 

Anda cukup pergi ke gerai Ace Hardware yang ada di hampir 

setiap kota besar di Indonesia. Barang-barang yang dijualnya 

berkelas dan lengkap. Buat Anda yang memiliki budget pas-

pasan, Anda bisa datang ke ACK dan membeli sepaket makan 

siang dengan harga terjangkau. Alih-alih datang ke KFC yang 

lumayan menguras isi dompet, ACK menjangkau masyarakat 

perdesaan. Ia muncul di daerah sub-urban hingga pegunungan. 

Hidup juga terasa lebih mudah dengan adanya toko ritel mini 

serupa Alfamart dan saudaranya, Indomaret. Keduanya 

merambah desa-desa kecil dan menual beraneka kudapan 

sampai dengan barang kebutuhan sehari-hari. 

Tempat-tempat itu adalah contoh perusahaan waralaba 

tertua yang berkembang pesat di Indonesia. Tentang bagai-

mana usaha-usaha itu bisa berkembang begitu pesat dan 

menjangkau daerah yang begitu terpencil adalah taktik khas 

yang telah dijalankan di Amerika Serikat pada era 1850-an1. 

Berkat usaha waralaba, Amerika Serikat kini punya banyak ritel, 

gerai dan toko serba ada di seantero negerinya. Dengan adanya 

waralaba, kini banyak calon pengusaha bisa membangun usaha 

Indomaret, KFC, ACK atau Ace Hardware dengan modal terbatas 

di mana pun.  

                                                           
1Ino Bhayangkara (2014). Kitab Super Lengkap Waralaba. Jakarta: Penerbit Laksana, p.3. 

S 
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McDonalds sendiri berpusat di Illinois, Amerika Serikat, na-

mun gerai dan restorannya ada ribuan di dunia. Apabila 

McDonalds adalah sebuah perusahaan produksi sebagaimana 

layaknya Apple atau Ford, maka setiap hamburger akan 

diproduksi di Illinois, dikirimkan lewat udara atau laut ke semua 

cabangnya di seluruh dunia, dan sampai ke tangan Anda dalam 

tiga-empat hari. Harga satu keping burger bisa mencapai lima 

ratus ribu rupiah, ditambah pajak bea cukai. Cara seperti ini 

tentu saja kuraang wajar bagi sebuah perusahaan makanan siap 

saji. Karena itu, McDonalds harus memasak sendiri hamburger-

nya di setiap gerai dengan syarat semua standar rasa dan cara 

penyajiannya mengikuti ketentuan dari sang induk.  

Yang dilakukan McDonalds adalah mencari rekanan untuk 

bekerja sama di suatu tempat yang jauh. Rekanan ini dikenal 

dengan istilah franchisee, penerima waralaba. Begitu franchisee 

sepakat untuk bekerja sama, McDonalds akan mempermak 

tokonya agar persis sama dengan tampilan khas McDonalds, 

memasang logo, lalu melatih rekanannya bagaimana cara 

memasak hamburger dengan bumbu rahasia ala McDonalds 

yang dikirim dalam paket jadi. Ini disebut brand selling ‗pen-

jualan merk‘ dan blue print sebuah perusahaan. Dengan kata 

lain, McDonalds menjual hak cipta produknya untuk dipakai 

oleh pihak kedua dengan imbalan royalti2. 

Jadi, di mana pun Anda membeli burger McDonalds di 

seluruh jagat, rasanya akan relatif sama, sebab setiap rekanan 

memiliki blue print yang sama dengan pusatnya. Ini yang dise-

but dengan perusahaan waralaba. Yang dijualnya kurang lebih 

adalah branding dan cetak biru. Dengan penjualan branding itu, 

dia mendapatkan keuntungan dari pihak kedua. 

                                                           
2Kriswangsa Bagus Kusuma Yudha (2018). Pengertian Waralaba, 

https://www.finansialku.com/waralaba-adalah/, diakses pada Juni 2019.  
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Coca Cola Company juga melakukan hal yang sama. Walau-

pun Anda akan menyadari sedikit perbedaan rasa Coca Cola 

Amerika dan Mesir karena varietas bahan baku yang berbeda, 

Anda akan menemukan bahwa cara pengolahan, persentase 

bahan, dan pengemasan yang sama persis dengan pusatnya di 

Atlanta3. 

Proses belajar berbisnis 

Jenis usaha waralaba sebenarnya lahir dari pencampuran 

dua gen. Pertama, sistem ekonomi kapitalis di Eropa dan 

Amerika Serikat memberikan peluang bagi setiap individu untuk 

mengeksploitasi sumber daya alam dan mengolahnya sebebas-

bebasnya. Pola pikir kapitalis ini terbentur dengan keterbatasan 

modal untuk ekspansi, terutama bagi mereka yang memiliki 

modal terbatas. Pemilik modal itu memiliki masalah dalam 

ekspansi sebab di satu sisi mereka tidak ingin menggelontorkan 

dana begitu besar untuk pengembangan usaha. Di sisi lain, 

mereka dikejar oleh pesaing. Apabila mereka tidak berekspansi, 

maka pesaing yang akan melakukannya terlebih dahulu. 

Sebenarnya, waralaba adalah bentuk kerja sama bisnis yang 

paling tua. Seorang pemilik tanah menyewakan tanahnya untuk 

digarap, lalu keuntungannya dibagi berdasarkan perjanjian. 

Pada masa itu, tanah merupakan modal dan aset. Di era 

modern, di mana modal dan aset bertransformasi dari sekadar 

tanah menjadi kekayaan intelektual dan hak cipta, perjanjian ini 

berkembang tidak hanya sebatas permodalan, namun juga hak 

cipta, brand dan blue print perusahaan.  

                                                           
3Gharbia, Mohamed (2016). How Coca-Cola adapts to cultural differences when 

launching a campaign, dalam College of Language and Communication vol(1). Arab 
Academy of Science, Technology and Maritime Transport. 
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Untuk menjalankan sebuah perusahaan waralaba, seseo-

rang perlu membangun branding yang kuat4. Di era milenial, 

branding adalah kapital yang paling utama selain aset dan uang. 

Untuk tumbuh, perusahaan-perusahaan modern membangun 

branding dengan promosi di media sosial, membuat nama-

nama yang unik dan mempromosikan berbagai kreativitas. Mi 

Setan, contohnya, salah satu varian Mi Kober asal Malang yang 

melegenda di kota-kota besar di Indonesia. Nama-nama unik 

itu mengangkat citra brand dan menjadi senjata yang ampuh 

dalam proses pewaralabaan. 

Mulai dari Nol 

Bisnis-bisnis milenial yang mulai dirintis, utamanya oleh 

anak-anak muda, dikenal sebagai startup business. Bisnis startup 

lumrahnya berbasis daring, dan mengandalkan platformdigital 

sebagai basis operasi. Beberapa startup mulai dari nol, dan 

berkembang sebagai perusahaan-perusahaan dengan modal 

dan omset besar karena membangun branding dari awal. 

Guepedia contohnya. Dengan bermodalkan seratus hingga 

seratus lima puluh juta, ia kini sedang membangun branding 

sebagai penerbit online yang menerbitkan buku-buku dari jenis 

apa saja dan dari siapa saja secara gratis. Guepedia bukan 

sebuah perusahaan waralaba, sebab ia mencetak buku-bukunya 

sendiri dengan mesin yang dimilikinya sendiri. Namun yang bisa 

dicontoh dari Guepedia adalah bagaimana ia membangun 

branding di tengah ratusan penerbit indie yang menjamur di 

dalam negeri. 

Di Bali, bisnis-bisnis yang dimulai dari nol utamanya adalah 

bisnis kuliner, tur, anjangsana (kafeteria), restoran hingga ritel5.  

                                                           
4Nyoman Sri Subawa (2009). Waralaba Lembaga Pendidikan Nonformal Sebagai Ekspansi 

Ekonomi Global di Kota Denpasar, p.10. 
5Balai Pusat Statistik Provinsi Bali 2017. 



W A R A L A B A  4 . 0  

 

 6  
 

<<<<<<<<<< 

Walaupun tak semua berbasis startup, perusahaan-perusahaan 

tersebut nyatanya telah mempu menggaet keuntungan besar 

dengan bermodalkan branding yang intensif. Survei yang 

dilakukan Perwakilan BI Cabang Bali tahun 2017 menunjukkan 

bahwa 44 persen wisman mengetahui tentang Bali dari promosi 

daring dan blog. Sebagaimana yang lumrah di jagat dunia 

maya, semakin kuat branding suatu usaha, maka semakin naik 

peringkatnya dalam media sosial dan mesin pencari.  

Cara memulai bisnis dari nol mungkin bagi sebagian orang 

tampak impossible. Beberapa faktor yang menyebabkan 

sesorang enggan memulai bisnis dari nol adalah ketidak-

sanggupan mereka akan modal usaha dan keinginan mencapai 

break event point (BEP) dengan cepat6. Memulai binis dari awal 

membutuhkan banyak energi dan sumber daya, apalagi jika 

seseorang tidak menguasai riset pasar baik pada segi tren 

produk, lokasi, daya beli masyarakat, hingga tren politik. Tak 

jarang, bisnis yang dimulai dari nol mengalami kemunduran 

pada usia lima tahun7. 

Beberapa faktor yang menyebabkan tumbangnya bisnis 

kecil yang dimulai dari nol adalah karena tidak sanggup ber-

transformasi. Banyak perusahaan melakukan transformasi dari 

masa ke masa untuk tetap bertahan pada perubahan. Nokia 

pada awalnya bukanlah perusahaan ponsel, namun ia 

bertransformasi menjadi produsen ponsel hingga dua dekade. 

Sayangnya, ia menjadi terlampau percaya diri dan terlambat 

berubah tatkala era internet tiba dan ponsel pintar lahir. 

Kemudian, kolapslah ia di dekade kedua abad ke-21. 

                                                           
6www.jurnal.id 
7Kasali, Rhenald (2019). Taklukkan Krisis! Gali Potensi Lokal untuk Sukses Berwirausaha 

(seminar wirausaha Femina, April 2019). 
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Samsung, sebagaimana yang dikenal oleh generasi 80-90-

an, adalah produsen barang elektronik. Sejak dibuka tahun 

1930-an di Korea Selatan, Samsung menjadi perusahaan 

elektronik terbesar di dunia8 yang memproduksi perangkat 

televisi, radio, AC, mesin cuci, kipas angin dan sirkuit komputer. 

Di era milenium, Samsung dengan cepat melirik perangkat 

ponsel sentuh dan menggunakan Android sebagai sistem 

operasinya. Tahun 2013, Samsung meluncurkan ponsel berbasis 

Android pertamanya, sekaligus menandai dibunyikannya 

sangkakala abad ponsel pintar. 

Munculnya varian-varian Samsung Galaxy yang terus 

diperbaharui setiap tahun adalah lonceng kematian bagi 

ponsel-ponsel besutan Nokia dan yang sezaman dengannya. 

Semuanya akibat terlambatnya mereka untuk melakukan peru-

bahan. Sebagai langkah gelagapannya, Nokia akhirnya diakuisisi 

Microsoft, meluncurkan ponsel pintar dengan sistem operasi 

Windows Phone. Sistem operasi ini bertahan selama beberapa 

waktu dengan beberapa varian, namun akhirnya kandas pula 

oleh kelincahan dan adaptabilitas Android. Bill Gates, sang 

pendiri Microsoft, mengakui bahwa Android adalah penyesalan 

terbesarnya selama berbisnis di Microsoft. Seharusnya Microsoft 

mengakuisisi Android terlebih dahulu sebelum Google 

membelinya. Dia mengakui bahwa Microsoft kini tidak bisa 

menandingi Android9. 

Baik Google maupun Microsoft adalah dua perusahaan 

besar yang mulai dari titik nol. Facebook pun demikian. Mark 

Zuckerberg menghabiskan waktu lima tahun di dalam kamar,  

 

                                                           
8The Korea Herald: Samsung Electronics, the no. 1 electronic company in the world. 
9https://inet.detik.com/business/d-4597520/penyesalan-terbesar-bill-gates-android, 
diakses pada Mei 2019. 
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hanya berkutat dengan koding dan tidak dengan hal lain. Bill  

Gates sang legendaris pada masanya menghabiskan masa 

kuliahnya di lam komputer dan garasi untuk membangun 

software pertama Microsoft dan menjualnya pada perusahaan 

pengolah data. Semuanya dimulai dari nol, namun yang mem-

buat mereka berbeda adalah karena mereka punya kegigihan 

dan semangat untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan. 

Namun segalanya kembali lagi kepada pribadi Anda. 

Apabila Anda membayangkan sebuah bisnis sebagai direktur 

berdasi dengan kantor berlantai dua puluh di Jakarta atau 

Surabaya, maka tentu Anda akan menyerah duluan. Untuk 

memulai bisnis dari nol, Anda cukup membayangkan menjadi 

Bob Sadino yang mulai merintis usaha ritelnya dari nol. Atau, 

kita bisa belajar dari Marta Tilaar, atau yang lebih dekat yakni 

Dr. Anak Agung Ayu Ketut Agung, sang perintis salon Agung 

yang membuka banyak cabang di Denpasar. Mereka memulai 

bisnisnya dari sangat kecil, bahkan dari produk-produk dan 

cara-cara tradisional. 

Jadi, berdasarkan pengalaman para pebisnis kelas dunia, 

tantangan terbesar untuk memulai bisnis dari nol adalah tatkala 

bisnis berada di titik nadir. Tidak mudah, memang, dan hampir 

setiap orang yang memulai dari nol mengalami titik ini. George 

Lucas, perintis sekuel Star Wars yang kini melegenda hingga 

episode IX di penghujung 2019, memulai usahanya dengan 

tertatih-tatih. Selama lebih dari 40 tahun berjaya dalam ranah 

film fiksi ilmiah, kini Star Wars menjelma menjadi perusahaan 

waralaba besar dengan mengandalkan franchise merk dagang-

nya yang dikenal di mana-mana. 

Lucas mengembangan Star Wars di tahun 70-an, saat 

Amerika Serikat lebih terpikat pada film-film bernuansa 

romansa. Mengembangkan ide film fiksi ilmiah, alien dan 
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peradaban luar angkasa adalah hal yang sinting di tengah pasar 

film romantisme. Namun, Lucas bersikeras untuk mewujudkan 

mimpinya. Dengan modal seadanya, ia memulai studio filmnya 

dengan properti yang dipinjam sana-sini, dan segudang bujuk 

rayu agar para aktor filmnya tidak kabur karena pesimis film itu 

akan menjadi yang terburuk sepanjang masa. Dua minggu 

menjelang peluncuran perdana, proses syuting belum selesai 

karena banyak aktornya berhenti. Lucas harus menyewa aktor 

pengganti dan mengulang banyak adegan. 

Tatkala Star Wars diputar perdana, situasinya terbalik. Film 

yang pada mulanya disangka jelek itu langsung melejit menjadi 

yang paling populer. Penjualan Star Wars kala itu melebihi 500 

juta dollar AS pada tahun 1977, atau setara dengan 7 triliyun 

rupiah! Star Wars kemudian berlanjut ke sekuel kedua dan 

ketiga, lalu mundur ke prekuel 1, 2 dan 3. Kini, harga waralaba 

Star Wars tembus 1,3 milyar dollar AS pada tahun 2016 lalu 

melalui penayangan sekuel ketujuh dan kedelapannya. 

 
Gambar 1.1 | Enam sekuel franchise Star Wars pertama. Sumber: lucasfilm.com. 
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Kemudian, tergiur akan uang adalah tantangan kedua. 

Seringkali para pebisnis mementingkan penghasilan yang besar 

terlebih dahulu dan melupakan bahwa yang menjadi fokus 

utama adalah kualitas. Pebisnis besar kelas dunia tidak pernah 

berpkir untuk mencari uang, namun menekuni apa yang mereka 

senangi dengan bersungguh-sungguh, lalu memberi hal yang 

berarti bagi orang lain. Jadi, apabila Anda ingin memulai sebuah 

usaha dari nol, maka pastikanlah bahwa Anda bersungguh-

sungguh dan memang menyukai betul apa yang Anda sedang 

tekuni. Apabila Anda menyukai bidang usaha yang Anda tekuni, 

maka Anda tidak lagi terpengaruh pada kegagalan maupun 

keberhasilan. Usaha itu akan menjadi bagian dari diri Anda 

sendiri, sebesar atau sekecil apa pun.  

 

Sebagai perbandingan, menurut Adi Putra Widjaya dan 

Aries Wiranata, dua entrepreneur muda Indonesia, memulai 

bisnis dari titik nol adalah hal yang patut diacungi jempol. 

Apabila orang membangun usaha dari nol, maka ia sudah 

terbiasa dengan perjuangan yang keras, pengorbanan, kerugian 

dan kena tipu. Dengan merintis dari awal, dia mengembangkan 

rasa cinta pada apa yang ditekuninya, sehidup semati, dan ingin 

memperjuangkan apa yang telah dia rintis. 

 
 

“Entrepreneur adalah menjalani beberapa tahun dengan 
cara yang tidak biasa dilakukan orang lain, dan beberapa 

tahun berikutnya dengan cara yang tidak akan pernah 

bisa orang lain lakukan.”  
 

—Adi Putra Widjaja, Aries Wiranata
10

 

                                                           
10Garudapreneur: Generasi Pengusaha Muda Indonesia. www.garudapreneur.com, 

diakses pada Mei 2019. 
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 “Seorang pengusaha tidak memikirkan 
uang. Dia berpikir untuk melakukan 
yang terbaik, maka uang akan 
mengikutinya.” 

 
—Samuel M. Walton,  

pendiri Wallmart. 

 

 

 

 

 

 

“Sebagai pebisnis, buat saya ada 
banyak hal yang lebih berharga 
daripada uang. Memberi orang lain 
kesempatan bekerja dan menolong 
orang yang membutuhkan adalah dua 
hal yang paling membuat saya bahagia 
menjadi pebisnis.” 

 
—Bob Sadino. 
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Namun satu hal yang mutlak dan wajib dimiliki oleh peng-

usaha yang ingin mengembangkan bisnis dari awal adalah 

passion. Passion lebih kepada suatu dorongan yang terus-

menerus dari dalam diri untuk menekuni dan mengembangkan 

sesuatu. Apabila seseorang memiliki passion dalam dunia 

menulis, maka dia tidak akan pernah gentar pada segala risiko 

yang dihadapinya dalam dunia tulis-menulis. Seseorang yang 

memiliki passion tidak memandang untung-rugi, menganggap 

pujian dan hinaan dari orang lain sebagai motor penggerak 

usahanya ke arah yang lebih baik lagi.  

Beberapa poin tersebut adalah simpul-simpul utama apa-

bila seseorang ingin mendaki tebing bisnis yang terjal. Kon-

fusius pernah berkata, ―Kamu boleh kehilangan apa pun dalam 

usaha apa pun, namun jangan pernah kehilangan keyakin-

anmu.‖ Kalimat motivasi ini agaknya sangat penting bagi 

pebisnis dari level mana pun, entah dari level unicorn yang 

bergengsi hingga pengusaha-pengusaha yang belum memiliki 

nama besar. Pentingnya sebuah keyakinan dan semangat 

adalah modal paling dasar untuk memulai usaha. 

Memulai usaha dari nol hanyalah salah satu dari sekian 

banyak cara berbisnis. Akan tetapi, prinsip-prinsip penting dan 

sikap bisnis yang sejati akan terbentuk apabila Anda mencoba 

memulai usaha dari awal sekali. Ada banyak ujian dan 

tantangan,—mulai dari grafik omset yang naik-turun, mem-

pelajari lika-liku pajak, mengurus admnistrasi, berdarah-darah 

memperkenalkan brand dan produk, hingga menghindari pihak-

pihak yang ingin merongrong usaha Anda. Apabila kita berpikir 

untuk seketika menjadi besar sepeti ritel Wallmart atau Amazon, 

maka itu sah-sah saja, namun praktiknya sebaiknya dimulai dari 

apa yang ada di hadapan kita. Sebuah passion dan langkah 

pertama mutlak diperlukan. Selanjutnya, Anda hanya perlu 
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terjun dan menyelam, lalu belajar berenang agar tidak 

tenggelam. 

Akuisisi, Merger dan Grup 

Jika Anda tidak berminat untuk mendirikan sebuah bidang 

usaha dan merintisnya dari awal sekali, maka Anda bisa memilih 

cara kedua. Akuisisi berarti seseorang lebih bermain dalam 

ranah merk. Semakin besar dan terkenal suatu brand, maka 

semakin tinggi nilai franchise-nya. Dalam kenyataannya, 

branding adalah aset besar di era teknologi media sosial. Kini 

setiap orang bisa membangun brand-nya sendiri dengan 

keunikan masing-masing. Dengan brand yang kuat, entah 

sebagai individu maupun kelompok, sistem endorse biasanya 

dijalankan dengan memanfaatkan pengaruh seseorang.  

Endorsement bisa dikatakan mirip dengan sebuah franchise 

namun dia bukan juga sebuah franchise. Dalam franchise atau 

waralaba, pemberi waralaba memberikan izin penggunaan hak 

merk, sistem atau produk kepada penerima waralaba, namun 

endorsement hanyalah suatu bentuk penguatan promosi 

dengan menggunakan kekuatan branding dari seseorang yang 

telah dikenal luas atau memiliki pengaruh dalam masyarakat. 

Akuisisi suatu brand sudah banyak terjadi. Akuisisi bisa juga 

berupa pengambilalihan produk, sistem jasa, sistem manaje-

men, brand atau bahkan hingga tenaga kerja. Google menga-

kuisisi YouTube pada tahun 2006 dengan nilai 1,56 miliyar dolar 

Amerika Serikat11. Setelah pengambilalihan ini, Google mengin-

tegrasikan YouTube secara penuh sebagai bagian sistemnya. 

Akusisi (acquisition, dari kata acquire) berarti mengambil alih. 

Dengan demikian, Google tidak harus membuat platform video 

sharing dari awal. Dia hanya harus ‗membeli‘ sistem yang sudah 

                                                           
11https://www.viva.co.id/digital/241042-10-akuisisi-terbesar-yang-dilakukan-google. 
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ada dari pihak kedua. Apabila pihak kedua memiliki sejumlah 

tenaga kerja, Google bisa mengakuisisi tenaga kerja ini sebagai 

bagian dari komunitas kerjanya. 

Akusisi adalah jalan yang diambil oleh perusahaan-

perusahaan yang tengah dilanda badai desruptif12. Indonesia 

pun tak kelewatan kena imbasnya. Akuisisi (dan merger) adalah 

strategi paling efektif yang dilakukan banyak perusahaan di 

Indonesia untuk bertahan dalam persaingan pasar13. Nokia 

memilih jalan ini tahun 2014, bergabung dengan Microsoft 

untuk menguatkan imunitasnya terhadap dampak era desruptif 

yang membombardirnya di tahun 2010-an. Sayang sekali akusisi 

ini tak membuahkan hasil sesuai harapan14. Akuisisi kenya-

taannya memang cukup berhasil menguatkan satu perusahaan 

dan menyelamatkan ribuan tenaga kerja, dengan syarat bahwa 

akusisi juga mesti memberikan dampak positif pada inovasi dan 

kebertahanan perusahaan pada berbagai jenis perubahan. 

Selain akuisisi, ada satu istilah lagi dalam penggabungan 

perusahaan, yakni merger. Akuisisi terjadi apabila sebagian atau 

seluruh saham perusahaan bergabung dengan perusahaan lain 

namun tetap mempertahankan identitas masing-masing15. 

Akuisisi YouTUbe oleh Google tidak menghilangkan identitas 

YouTube sebagai perusahaan hosting video, demikian pula 

akuisisi Nokia oleh Microsoft, atau Skyworth yang mengakuisisi 

Toshiba Indonesia. Di sisi lain, merger berarti dua perusahaan 
                                                           
12Maas, et al. (2019). Viceroys of Emperors? An Institution-Based Perspective on Merger 

and Acquisition Prevalence and Shareholder Value. Journal of Management Studies 56 
(1), John Wiley & Sons ltd. And Society for the Advancement of Management Studies. 
13Nasir, et al. (2018). Analisis Perbandingan Analisa Keuangan Pada Perusahaan Sebelum 

dan Sesudah Merger dan Akuisisi (Studi Perusahaan yang Melakukan Merger dan Akuisisi 

yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2015), dalam Jurnal Economic Resources, UMI. 
14https://www.merdeka.com/uang/akuisisi-nokia-tak-menguntungkan-microsoft-pecat-
7800-karyawan.html. 
15Tampubolon, Manahan P. (2013). Manajemen Keuangan (Finance Management). 

Jakarta: Mitra Wacana Media. 
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yang lebur menjadi satu. Suatu perusahaan yang terdifusi(di-

merger) akan kehilangan identitasnya, bergabung sepenuhnya 

dengan perusahaan yang lebih besar16. Beberapa bank di 

Indonesia sudah mengalami merging. Bank Permata (Permata 

Bank) adalah hasil merging lima bank yakni Bank Bali, Bank 

Universal, Bank Prima Ekspress, Bank Artha Media dan Bank 

Patriot pada 2002 silam. Jika Anda memiliki akun di Bank 

Mandiri, maka Anda sebenarnya sedang menabung di empat 

bank sekaligus yang mengalami merging pada 1998 akibat krisis 

moneter. Walaupun digandang sebagai merger yang ‗hanya 
menghasilkan perusahaan baru yang lebih sakit17, setidaknya 

status Mandiri bisa dikatakan ‗sedikit lebih baik‘ daripada saat ia 
belum melakukan merging. 

 

 
Gambar 1.2 | Peningkatan revenue YouTube yang terus naik, apalagi setelah 
Google mengakuisisinya (sumber: Statista 2019).  

 

                                                           
16Hariyani, I., Serfianto, R., & Yustisia, C. (2011). Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan 

Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan. Jakarta: Visimedia. 
17Basri, Faisal et al. (2009). Lanskap Ekonomi Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group. 
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Jadi, akuisisi dan merging adalah dua cara untuk mening-

katkan efektifitas dan imunitas suatu perusahaan. Bagi peru-

sahaan yang baru berkembang, akuisisi dan merging adalah 

cara yang baik untuk meningkatkan level finansial perusahaan 

secara singkat. Tentunya, perusahaan yang akan melakukan 

akuisisi atau merging dengan perusahaan lain harus sama-sama 

memiliki potensi untuk dikembangkan. Perusahaan-perusahaan 

yang memiliki idealisme lebih memilih akuisisi daripada merging 

sebab mereka masih ingin mempertahankan identitas mereka. 

Apabila Anda memiliki sebuah perusahaan dan ingin menda-

patkan kekuatan finansial, pasar atau tenaga kerja, maka Anda 

bisa memilih antara meleburkan diri (merging) atau menggan-

dengkan tangan (akuisisi).  

Proses akuisisi atau merging mirip seperti sebuah per-

nikahan. Apabila perusahaan Anda atau perusahaan yang akan 

mengakuisisi Anda gagal dalam memenuhi potensi sebagai 

perusahaan yang menjanjikan, maka yang menjadi korban 

seringkali adalah para pekerja. Apabila kedua mempelai tidak 

dapat mendukung satu sama lain, kehidupan tidak dapat 

berjalan sebagaimana seharusnya. Kita bisa belajar lagi dari 

tragedi pertemuan Nokia dan Microsoft yang menumbalkan 

lebih dari 7.000 karyawan. Di Indonesia, akuisisi gagai dialami 

oleh Bank Minna Padi dan Bank Muamalat Indonesia pada 

Desember 2017, yang syukurnya tidak menumbalkan begitu 

banyak tenaga kerja. Ada pula akuisisi Teleguam oleh Telkom 

Indonesia yang gagal karena tidak direstui oleh Komisi 

Komunikasi Amerika Serikat. Akuisisi Bank BTN oleh Mandiri 

pun mengalami kegagalan karena tidak direstui presiden. 

Melihat berbagai lika-liku yang terjadi dalam proses akuisisi 

atau merger perusahaan, dapat kita simpulkan bahwa akusisi 

dan merger bisa terjadi apabila kedua perusahaan sama-sama 
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memiliki potensi dan sumber daya untuk dikembangkan. Kedua, 

masing-masing perusahaan harus mendapatkan klarifikasi dan 

permissiondari lembaga-lembaga keuangan, stakeholder atau 

pemerintah yang mengawasi perusahaan. Karena itu, proses 

akuisisi dan merger tidak semudah menggabungkan dua laci 

kas yang berbeda dan menjadi satu tumpukan uang. Lain kata, 

akuisisi dan merger layaknya terjadi pada perusahaan-

perusahaan yang telah memiliki nilai saham yang tinggi, 

termasuk perusahaan beromset besar, telah beroperasi lama, 

dan memiliki pengalaman.  

Lalu bagaimana dengan perusahaan-perusahaan kecil yang 

Anda miliki atau yang akan Anda bangun? Apabila Anda 

merintis sebuah perusahaan kecil atau mikro, proses akuisisi 

atau merger mungkin adalah pilihan kesekian. Sebagai 

alternatif, Anda bisa membangun sebuah holding company, atau 

grup. Apabila Anda menjual beras dan teman Anda menjual 

minyak goreng, Anda bisa berkolaborasi dalam sebuah grup 

dengan nama perusahaan baru. Di sana, Anda memiliki sekian 

persen saham dan berbagi dengan kawan Anda. Di Indonesia, 

banyak perusahaan kecil,—utamanya penerbit—yang berkem-

bang menjadi holding companies. Dalam sebuah grup, akan ada 

sebuah perusahaan induk yang memegang kendali. Kompas 

Gramedia, contohnya. Beberapa anak perusahaannya antara lain 

Tribun, Kompas TV, Gramedia Pustaka Utama, Elex Media 

Komputindo, KPG, Santika Indonesia Hotels & Resorts, dan 

masih banyak lagi. Grup Kompas Gramedia hingga saat ini 

menjadi salah satu grup perusahaan media massa raksasa di 

Indonesia. 

Pendirian holding companies memiliki alasan yang sama 

dengan akuisisi dan merger. Sejak berkembangnya era smart-

phone di tahun 2009-2010,  banyak  perusahaan  media  massa 
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Gambar 1.3 | Beberapa buku yang diterbitkan DivaPress Group, salah satu 
grup penerbit mayor di Yogyakarta (sumber: blogdivapress.com). 

 

 

yang ketar-ketir. Mereka harus menambah modal untuk 

bertransformasi dari media cetak ke ranah digital. Media-media 

massa yang memiliki modal lebih kecil memilih bergabung 

menjadi grup. Sebuah grup perusahaan bisa beranggotakan 

lebih dari dua perusahaan sekaligus. Ini tentu lebih efektif 

daripada akuisisi dan merger yang menuntut potensi market 

yang kuat.Selain itu, identitas anak perusahaan tetap ada 

seolah-olah perusahaan itu masih berdiri sendiri. Sebagaimana 

layaknya anak pohon pisang yang seolah-olah terpisah dari 

induknya namun tetap disokong oleh akar yang tak tampak, 

begitulah eksistensi grup perusahaan. 
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DivaPress Grup, contohnya, adalah grup beberapa penerbit 

dan percetakan di Yogyakarta. Penerbit-penerbit ini pada 

awalnya adalah penerbit-penerbit kecil. Kemudian, tatkala grup 

perusahaan dibentuk dengan DipaPress sebagai induknya, 

kekuatan kapital dan pasar mereka bertambah dan kini menjadi 

salah satu penerbit besar di Indonesia. Di bawah DivaPress, ada 

penerbit khusus untuk fiksi, nonfiksi, wanita dan remaja, serta 

pendidikan. Contoh lain adalah Mizan Grup, yang adalah induk 

perusaahan dari Mizan Pustaka, Bentang Pustaka, Noura 

Publishing, Pelangi Mizan dan dan Mizan Wacana. Grup-grup 

perusahaan penerbitan paling banyak muncul di Yogyakarta 

sebab Yogyakarta memiliki paling banyak perusahaan penerbit 

buku indie18, disusul Jakarta dan Bandung.  

 

Mitra Kerja atau Outsourcing 

Pengetahuan dan pengalaman Anda sebagai pemilik 

perusahaan mikro atau kecil barangkali tak memadai tentang 

seluk-beluk akuisisi dan merger. Untuk membuat grup pun, 

Anda tidak rela jika modal Anda yang kecil dibagi-bagi dan 

saham Anda dikuasai sekian persen. Mungkin, Anda termasuk 

perusahaan introvert yang lebih senang menjadi apa adanya, 

berdikari, dan mencerminkan diri Anda sendiri. Tentu Anda tak 

akan memilih diakuisisi, dimerger atau membentuk grup usaha. 

Sebagai gantinya, ada sistem kemitraan kerja atau outsourcing. 

Outsourcing atau mitra kerja sebenarnya bertujuan meng-

hemat pengeluaran usaha dan meminimalisir beban gaji atau 

upah karyawan. Dengan sistem outsourcing, baik Anda dan 

partner Anda tidak perlu memiliki ikatan sebagaimana layaknya 

karyawan dan pemilik usaha. Ikatan Anda dan tenaga outsourc-

                                                           
18Survei Perpustakaan Nasional RI 2018. 
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ing hanyalah sebatas list perjanjian yang telah Anda sepakati 

bersama. Setelah itu, kerja sama Anda berakhir.  

Banyak perusahaan menyewa tenaga outsourcing karena 

lebih hemat dan sistemnya tidak serumit pengadaan tenaga 

kerja. Mitra kerja bisa berupa perseorangan atau badan usaha, 

dan tidak ada urusan administrasi yang ribet apabila kemitraan 

usaha dijalin,—apalagi untuk usaha yang masih kecil atau mikro. 

Dengan sistem mitra kerja, perusahaan tidak perlu terikat pada 

ketentuan upah minimum per bulan, tunjangan kesehatan 

pegawai, asuransi, biaya perjalanan, professional development, 

dan sebagainya.  

 

 
Gambar 1.5 | Tenaga keamanan outsourcing biasanya paling banyak 
dibutuhkan (sumber: www.sigap.com). 
 

Misalnya, Anda memiliki usaha konveksi kaos bergambar 

kartun yang unik. Anda memiliki konsepnya, namun sayang 

sekali Anda tidak bisa menggambar. Alih-alih membuka lo-

wongan pekerjaan untuk desainer, Anda menyewa seorang 
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pendesain gambar kaos. Ketika desainnya selesai, Anda memba-

yarnya sesuai perjanjian, dan ikatan Anda putus. Apabila kelak 

Anda membutuhkannya lagi, Anda bisa membuat perjanjian 

baru. Dengan cara ini, Anda sebagai pemilik usaha tidak 

menggelontorkan uang untuk gaji bulanan desainer. 

Jenis usaha yang banyak menggunakan tenaga outsourcing 

adalah penerbit, distro, akuntan, editor, dan bahkan kuliner. 

Perjanjiannya cukup sederhana,—hanya berupa kontrak proyek. 

Apabila penyedia outsourcing adalah badan usaha, Anda 

mungkin perlu surat perjanjian yang lebih serius.  

Karena sistem mitra kerja ini berfungsi sebagai penambah 

sumber daya tidak tetap dari pihak luar, maka ia sering disebut 

sebagai pihak ketiga. Ketika pembeli memesan seratus kaos 

bergambar pulau Bali, saat itu Anda berfungsi sebagai muara 

dari semua mitra kerja yang Anda ajak bekerja sama. Pada saat 

yang sama, mitra kerja Anda ini boleh memiliki kontrak 

pekerjaan dengan perusahaan lain sepanjang kontraknya 

dengan Anda tidak terganggu. Dalam sistem akuisisi, apalagi 

merger, suatu perusahaan tidak bisa diakuisisi oleh dua 

perusahaan sekaligus. Sementara itu, dalam sistem outsourcing, 

Anda menyewa seseorang atau suatu badan usaha selama 

jangka waktu tertentu. Ini mirip seperti kerja sama pemerintah 

dengan suatu CV yang menyediakan alat-alat berat, atau CV 

yang menyediakan jasa pengaspalan jalan. 

Padanan kata untuk outsourcing adalah sistem alih daya. Di 

Indonesia sendiri, sistem alih daya sebagian besar masih 

berorientasi pada tenaga kerja, bukan alat-alat produksi atau 

jasa. Secara hukum, baik penyedia outsourcing maupun 

penerima outsourcing belum mendapatkan perlindungan yang 

serius. Sementara itu, perusahaan yang menggunakan tenaga 
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outsourcing semakin banyak19. Walaupun telah terbit Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang 

juga mengatur tentang tenaga kerja alih daya, tetap saja ada 

perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan celah hukum 

untuk menekan beban gaji untuk karyawan. 

Apabila tenaga kerja outsourcing tidak dilindungi, akan 

terjadi ketimpangan dalam hak dan kewajiban mereka. Banyak 

tenaga kerja yang bahkan tidak mengetahui bahwa perusahaan 

tempat mereka bekerja sesungguhnya adalah perusahaan 

outsourcing yang bekerja utnuk perusahaan asing di luar negeri. 

Ini adalah sistem outsourcing ‗gaya baru‘ yang muncul sejak 
koneksi internet dan platform digital semakin cepat. 

Sistem outsourcing sebenarnya sangat merugikan tenaga 

kerja, namun menguntungkan pengusaha20. Perusahaan dapat 

sewaktu-waktu cuci tangan apabila ada tuntutan terkait upah 

dari penyedia outsourcing. Tidak ada aturan hukum yang 

menyatakan tentang perlindungan hak-hak tenaga kerja 

outsourcing sehingga perusahaan yang menggunakan jasa 

outsourcing sangat enteng dalam pengelolaan ketenagakerja-

annya. Bahkan, disinyalir bahwa outsourcing adalah sistem 

perbudakan yang dikemas secara modern21.  

Oleh karena itu, outsourcing sesungguhnya adalah sistem 

sewa-putus yang riskan. Apabila Anda memutuskan untuk 

menyerahkan aspek-aspek pendukung usaha Anda kepada 

pihak ketiga (outsourcing), sebaiknya Anda mempertimbangkan 

sejauh mana kerja sama itu akan berlangsung. Sebagai pemilik 

                                                           
19Reza Maspaitella, ketua bidang informasi dan humas Asosiasi Outsourcing Indonesia, 
dalam DetikFinance, 2012. 
20Lexindone.com 
21Parinduri, Amelia Syafira. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja dalam 

Perjanjian Kerja Outsourcing, dalam Jurnal Restitusi, Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 1 (1), Januari-Juli 2019. 
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usaha, Anda hendaknya berlaku adil pada penyedia outsourcing 

dan tidak memperlakukan mereka seperti karyawan tetap 

namun tidak diberikan hak-hak yang sesuai dengan hukum.  

Lalu, apakah outsourcing adalah hal yang buruk? Sepanjang 

Anda dan mitra Anda memiliki perjanjian yang eksplisit dan 

terbatas pada bidang pekerjaan khusus dengan objek tak tetap, 

maka outsourcing masih bisa dilakukan. Ini adalah pembatasan 

yang ditetapkan dalam undang-undang ketenagakerjaan. 

Namun biar bagaimana pun, tenaga outsourcing masih 

diperlukan, terutama oleh perusahaan yang memiliki sedikit 

modal. Daripada membayar upah karyawan di bawah standar 

upah minimum, perusahaan seperti itu ingin ‗menyelamatkan 
diri‘ dengan menyewa outsourcing. Di sinilah ada dilema 

terhadap keberadaan outsourcing dan perusahaan yang 

membutuhkannya. 

Aset-aset fundamental bisnis milenial 

Bisnis di era milenial cukup berbeda dengan bisnis di era 

sebelumnya. Terkait dengan itu, mari kita sebut era ini sebagai 

era revolusi industri keempat,—yang lumrah dikenal sebagai 

industrial era 4.0. Istilah ini sesungguhnya dipopulerkan tahun 

2011 oleh sekelompok pegiat industri Jerman. World Economic 

Forum mendefinisikan revolusi industri ini sebagai keadaan 

industri di awal abad ke-21 yang ditandai dengan perubahan 

masif di berbagai bidang kehidupan manusia akibat adanya 

sinergi teknologi yang menembus batasan-batasan dunia fisik, 

digital dan biologi22.  

Apabila revolusi industri pertama ditandai dengan adanya 

shifting peradaban manusia dari agraris ke industri, dari ternak 

                                                           
22https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-
means-and-how-to-respond/, diakses pada Juni 2019. 
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ke mesin, maka revolusi industri tahap kedua ditandai dengan 

bidang produksi skala masif dan meningkatnya konsumerisme. 

Di tahap ketiga, muncul komputer dan otomatisasi. Di ketiga 

tahap revolusi itu, umat manusia belum mampu memecahkan 

satu masalah fundamental: efisiensi jarak dan waktu. Jarak 

masih menjadi kendala, dan orang-orang masih tergantung 

pada jam buka dan jam tutup.   

 

 
Gambar 1.6 | Prestasi Go-Jek sebagai pelopor revolusi transportasi di 
Indonesia (sumber: katadata.co.id). 

 

Mengapa perubahan di era milenial ini dinobatkan menjadi 

revolusi industri keempat adalah karena manusia telah berhasil 

menghapus kendala jarak dan waktu. Semua itu bisa terjadi 

berkat satu keajaiban teknologi: internet. Kini, orang bisa 

belanja kebutuhan hidupnya dari mana saja dan kapan saja. Go-

Jek, GoFood dan GoSend, misalnya, selalu siap 24/7 mengantar 

apa pun yang Anda pesan di mana pun Anda berada. Anda bisa 
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memesan tas traveler di Tokopedia jam 1 malam saat semua 

orang terlelap, dan Anda pun bisa mengirim file ke WhatsApp 

rekan kerja Anda di Amerika meskipun saat 

itudiasedangmendengkur. 

Ciri-ciri revolusi industri keempat ditandai dengan koneksi 

antara satu bidang industri dengan bidang lainnya melalui apa 

yang disebut platform. Platform adalah wadah, atau media 

digital di mana pihak-pihak yang saling berkepentingan dapat 

bertemu dan menjalin kerja sama.  

 

 
Gambar 1.7 | Empat kali revolusi industri, empat kali ‗kiamat besar‘ (sumber: 
iilmcet.ac.id). 

 

Jika setiap revolusi industri ditandai dengan shifting industri 

dari satu level ke level lainnya, maka segala sesuatu yang terkait 

dengan industri juga akan berubah. Aset, misalnya, akan 

berubah seiring dengan berkembangnya industri. Sebelum era 

industri pertama, yang menjadi aset paling penting adalah 
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tanah. Orang-orang memelihara ternak, mengerjakan sawah 

dan ladang, serta tergantung dari hasil pertanian dan musim. 

Semakin luas seseorang memiliki tanah, maka tingkat 

kemakmurannya semakin tinggi. Kemakmuran seseorang 

ditandai dengan adanya bahan pangan yang melimpah, ternak 

dan hasil olahan pertanian. Di zaman sekarang, tentunya tanah 

masih menjadi aset yang tinggi nilainya, namun faktor 

penggerak industri di zaman ini berbeda dengan yang terjadi 

sebelum era industri. 

Pada era industri pertama, yang menjadi motor penggerak 

adalah tenaga kerja. Pada era ini, mesin-mesin membutuhkan 

tangan manusia sehingga arus tenaga kerja beralih dari sektor 

agraris ke perkotaan. Urbanisasi mulai tinggi dan permintaan 

tenaga kerja meningkat. Memasuki era industri kedua, alat-alat 

produksi menjadi penggerak. Produksi menjadi berlipat ganda 

karena tenaga kerja yang banyak, mesin yang semakin mapan, 

dan permintaan konsumen yang juga banyak. Pada era ini, 

massive-scale companies era baru muncul dan memproduksi 

banyak barang dalam waktu singkat. Pabrik-pabrik didirikan, 

faktor-faktor produksi berkembang secara masif, sumber daya 

alam mulai dieksplorasi dan dikuasai, kapitalisme menggemuk. 

Dengan ditemukannya mode transportasi udara pada tahun 

1930-an, produsen dapat mengirim barang dengan cepat. 

Muncullah perusahaan distribusi. Di era industri kedua inilah 

proses produksi, distribusi dan konsumsi meningkat pesat dan 

melibatkan begitu banyak orang. Di era ini, distributor men-

dapatkan tempat karena ruang pemasaran dan konsumen yang 

luas dan besar. 

Di era industri ketiga, yang menjadi kekuatan utama adalah 

otomatisasi. Alat-alat produksi digantikan oleh sistem komputer 

yang mulai berkembang pada tahun 70-an. Tenaga manusia 
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digantikan oleh mesin yang bekerja otomatis, lebih cermat, 

lebih rapi, efisien, hemat, tidak memerlukan tunjangan sosial, 

dan tidak pernah demonstrasi. Perusahaan yang melakukan 

otomatisasi pada proses produksinya kian banyak. Sebagai 

akibatnya, pemutusan hubungan kerja juga marak. Dengan 

demikian, era industri ketiga juga ditandai dengan gelombang 

PHK besar-besaran karena sebagian proses produksi dan 

distribusi dilakukan oleh mesin.  

Lalu apa yang terjadi pada era revolusi industri keempat? 

Apa yang menjadi kekuatan dan aset utama? Kemunculan 

koneksi internet nirkabel yang mencuat mulai tahun 2006 

menjadikan dunia serasa terhubung melalui perangkat yang 

bisa dibawa kemana-mana. Ini adalah ciri utama era industri 

keempat,—ketersambungan di segala lini. Melalui fitur 

messager, Anda bisa terkoneksi dengan banyak orang lain di 

saat yang sama, dan tidak ada satu pun yang tahu apa yang 

orang lain bicarakan dengan Anda. Dalam kesempatan lain, 

Anda bisa membuka forum dan bertukar pikiran dengan ribuan 

orang sekaligus. Inilah yang disebut dengan era digital platform. 

Karena setiap orang di era industri keempat ini hidup di 

‗dua dunia‘, yakni dunia nyata dan dunia digital, maka setiap 

orang berpotensi memiliki identitas ganda, yakni identitas nyata 

dan identitas di dunia maya. Setiap orang yang memiliki 

smartphone setidaknya memiliki satu akun email yang menjadi 

identitas digital mereka ke platform mana pun mereka pergi. 

Faktanya, tiap orang bisa memiliki lebih dari satu identitas, 

bahkan hingga ratusan. Karena itu, jumlah identitas digital 

berlipat-lipat ganda banyaknya daripada identitas seseorang di 

dunia nyata. Dengan kata lain, jumlah netizen ‗warganet‘ bisa 
jauh lebih banyak daripada populasi manusia. Di ranah digital, 

orang bisa menyamar menjadi apa saja dan melakukan apa saja. 
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Gambar 1.8 | Data pengguna internet di Indonesia hingga Januari 2019, 
dilansir dari berbagai sumber yang dihimpun Hootsuite (sumber: 
globalwebindex). 

 

Begitu cepatnya kecepatan akses dan pertukaran informasi 

di ranah digital membuat setiap orang dipicu untuk menjadi 

cepat dalam menerima informasi. Apa pun yang menarik akan 

cepat mendapatkan atensi, dan apa pun yang kurang menarik 

akan segera ditinggalkan. Dengan demikian, kekuatan utama di 

era revolusi industri keempat ini adalah followers. Semakin 

banyak seseorang memiliki follower, semakin banyak like, 

subscribe dan comment yang bertandang ke kontennya, maka 

dia menjadi pusat atensi. Jadi, followers adalah fokus aset di era 

digital ini. 

Di tahun 1600, tatkala seseorang ditanya, ―Berapa luas 
lahanmu?‖ maka dengan bangganya dia akan menjawab 
―Seratus hektar.‖ Semakin luas tanahnya, prestisenya akan 

semakin tinggi. Di era ini, jika Anda bertanya berapa luas tanah 

seseorang, dia dengan percaya diri akan berkata ―Satu are di 

pinggiran kota dengan rumah tipe 80 dua lantai.‖ Hal seperti itu 
bukan lagi prestise. Namun tatkala Anda bertanya, ―Apakah 

Anda punya konten YouTube? Berapa jumlah follower dan 
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subscriber Anda?‖ Maka dengan bangganya dia akan menjawab 
―Dua ratus ribu subscriber dan terus naik!‖ 

Dengan kata lain, followers dan subscribers yang adalah 

kekuatan penggerak ekonomi digital bisa disamakan dengan 

pelanggan atau calon pelanggan. Jumlah followers menentukan 

jangkauan konten seseorang atau usaha yang dimilikinya. 

Jumlah fillowers yang banyak menentukan menarik atau tidak-

nya suatu konten, produk atau jasa, menjadi menentu keter-

tarikan konsumen. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai 

pola ini di bab dua dan bab tiga, termasuk bagaimana Anda kini 

benar-benar bisa menentukan berapa orang yang akan melihat 

bisnis Anda, umur berapa dan di mana saja. 

Apabila Anda ingin memulai sebuah usaha di ranah digital, 

maka Anda sebaiknya tidak mulai berpikir seperti pedagang 

konvensional. Bayangkanlah sebuah pasar tradisional. Di dalam 

pasar itu ada lima penjual pisang goreng, dan Anda adalah 

salah satunya. Di ranah digital, Anda masuk ke dalam sebuah 

pasar yang sangat bebas bernama platform. Di dalam 

platform,—katakanlah Instagram—Anda bisa melihat ribuan 

pedagang pisang goreng mulai dari Denpasar hingga Inggris, 

dan semua pisang goreng itu bisa dilihat setiap manusia yang 

memiliki akun Instagram. Bayangkanlah jika pisang goreng yang 

Anda jual sama dengan samudera pisang goreng lainnya dari 

seluruh jagat. Tentu peluang bisnis Anda akan sangat kecil. 

Karena itu, Anda mesti punya satu strategi inti: be unique. 

Tak bisa dimungkiri, keunikan adalah aset nonfisik yang 

paling berharga bagi setiap pebisnis. Di era industri sebelum-

nya, keunikan juga penting untuk menonjolkan kualitas atau ciri 

khas produk, walaupun kekuatan inti terletak pada penguasaan 

sumber daya. Namun di era revolusi industri keempat, sega-

lanya tampak berbeda: keunikan adalah kekuatan utama, 
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walaupun Anda bisa mendapatkan sumber daya dari mana saja. 

Kita juga akan membahas keunikan ini di bab dua dan tiga. 

Ada beberapa aset dan sikap fundamental yang mesti Anda 

miliki dalam melakoni bisnis digital berbasis platform. Bisnis 

gaya baru ini, yang kerap disebut startup industry, sedang 

digandrungi generasi milenial. Cita-cita generasi milenial tidak 

lagi bekerja di kantor, namun di mana saja dan kapan saja. 

Kemudahan koneksi internet membuat gaya bekerja ini semakin 

digandrungi, apalagi jika seseorang bisa menciptakan sebuah 

produk atau jasa yang unik dan dibutuhkan banyak orang. 

Untuk mencapai hal itu tentu tidak mudah. 

 

1. Fokus 

Hal pertama yang harus diperhatikan apabila Anda ingin 

memulai sebuah bisnis adalah fokus. Barangkali Anda kaget 

bahwa ternyata walaupun bisnis milenial terkait dengan jaringan 

internet, hal pertama yang harus dilakukan adalah mening-

galkan koneksi internet. Sebenarnya, hal yang penting ada di 

sini. Kebanyakan dari kita menggunakan internet untuk melihat-

lihat media sosial, namun jarang kita mengalihkan fokus kita 

pada konten-konten inspiratif sehingga walaupun kita sama-

sama menggunakan internet berkecepatan tinggi, tak ada 

tambahan wawasan apa pun. 

Pengguna internet aktif di Indonesia adalah 171 juta jiwa, 

lebih dari setengah populasi. Sayang sekali, berdasarkan survei 

Google pada tahun 2018 lalu, hanya 16% perusahaan di 

Indonesia yang memiliki website23. Ini tentu suatu hal yang 

timpang mengingat jumlah pengguna internet adalah pasar 

yang begitu luas. Yang menjadi perhatian adalah bahwa 95 

persen dari total pengguna internet di Indonesia adalah mereka 

                                                           
23Data APJII 2019. 
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yang aktif di media sosial. Dengan kata lain, mereka adalah 

orang-orang yang mengakses informasi secara aktif di media 

sosial, terutama Facebook dan Twitter. 

Data tersebut menunjukkan bahwa titik fokus pengem-

bangan bisnis milenial adalah media sosial, bukan lagi semata-

mata website. Selain mencari informasi, keberadaan media 

sosial juga mencerminkan masyarakat yang menginginkan 

interkasi. Sebuah website cenderung menjadi media komunikasi 

pasif satu arah, namun sebuah akun Facebook adalah media 

interaksi real time.  

Yang patut dicermati adalah ketika Anda ingin fokus 

merencanakan dan mengembangkan bisnis Anda, sebaiknya 

matikanlah segala media sosial. Tatkala seseorang sedang serius 

bekerja, kehadiran media sosial justru akan mengganggu dan 

menghilangkan konsentrasi. Anda bisa menjadikan sosial media 

sebagai lapangan untuk riset produk Anda setelah perencanaan 

yang Anda susun matang. 

Setelah menentukan produk atau jasa apa yang ingin Anda 

jual, Anda harus melihat dan menentukan pasar. Saat inilah 

Anda benar-benar memerlukan koneksi internet. Anda bisa 

membuka Google Trends dan melihat sejauh mana produk Anda 

akan diminati masyarakat dan dari daerah mana saja. Dari sana, 

Anda bisa membangun kreativitas yang bakal menjadi ciri khas 

produk atau jasa Anda. 

Jika Anda ingin membangun sebuah website, itu adalah hal 

yang tidak wajib mengingat tingkat interaksi dalam website 

tidak seintens media sosial. Namun apabila Anda ingin meram-

bah sebuah bidang usaha yang lebih serius, Anda memer-

lukannya. Sebuah website adalah gambaran umum perusahaan 

Anda. Website menampilkan wajah bisnis Anda secara formal di 

ranah digital. Sebagai awal mula, Anda bisa menggunakan 
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perangkat lunak pembangun website. Anda bisa mengikuti 

seminar gratis tentang membangun konten website, content 

writing, copy writing dan keterampilan menggunakan aplikasi 

bisnis di gawai Anda. 

Lain kata, fokus berarti menentukan suatu keunikan yang 

membuat produk atau usaha Anda berbeda dari produk lain 

yang sejenis. Berdasarkan data Google tahun 2018, masyarakat 

Indonesia memiliki dua aktivitas utama di internet, yakni 

berselancar di media sosial dan melihat informasi produk 

online24. Karena itu, Anda memiliki peluang besar untuk me-

ngembangkan bisnis online segera setelah Anda menemukan 

apa keunikan produk Anda. 

 

2. Passion  

Aset kedua yang mesti dimiliki oleh pelaku usaha, atau 

orang yang berniat menjadi pebisnis, adalah passion. Dalam 

bahasa Indonesia, passion berarti kemantapan rasa yang 

membuatmu tetap bertahan dalam hal yang Anda tekuni apa 

pun risikonya. Passion mirip dengan rasa cinta setengah mati 

pada suatu hal yang memang Anda tekuni. Apabila Anda 

memiliki passion dalam berkreasi dengan kopi, maka Anda akan 

terus menyukai eksperimen dengan kopi walaupun usaha Anda 

jatuh bangun, bahkan bangkrut.  

Passion, menurut B.J. Habibie, adalah hal yang paling 

penting dalam suatu usaha. Keberhasilan Anda adalah sesuatu 

yang Anda lakukan secara konsisten. Keberhasilan adalah 

gabungan dari banyak kegagalan dan uji coba, sehingga tanpa 

adanya passion yang besar, Anda tidak akan kuat menghadapi 

tekanan kegagalan.  

 

                                                           
24Data Google Trends Juni 2019. 
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Dalam menjalani usaha, Anda akan menghadapi banyak 

ketidakpastian. Bill Gates menyatakan bahwa ketidakpastian 

akan masa depanlah yang membuat pengusaha selalu 

termotivasi. Pengusaha sejati menyukai segala hal yang tidak 

pasti, terutama tentang masa depan. Karena itu, seorang 

pengusaha atau calon pengusaha hendaknya siap dengan risiko 

terburuk, deal terburuk. Karena itu, mental seorang pengusaha 

senantiasa diperkuat oleh passion-nya. Seorang pengusaha 

tidak memiliki penghasilan yang tetap, dan karena itu dia 

dituntut untuk senantiasa berpikir dan mencari peluang. Hal itu 

yang membuat mentalnya kuat. Apabila seorang calon 

pengusaha tidak memiliki passion dalam bidang usahanya, 

maka dia tidak dapat bertahan. 

Bayangkanlah diri Anda sendiri. Apabila Anda ingin 

memulai sebuah bisnis milenial karena tertarik dengan biaya  

promosi yang murah (bahkan gratis) di media sosial, maka Anda 

harus memperhitungkan passion. Apabila Anda bukan seorang 

risk taker, maka setidaknya Anda harus mengasah passion Anda. 

Apabila Anda tidak memiliki passion, atau kecintaan pada 

sesuatu, maka belajarlah untuk mencintai apa yang Anda tekuni. 

Anda bisa membayangkan jika Anda menjual kopi namun tidak 

menyukai kopi. Bagaimana Anda bisa membuat temuan-temuan 

cita rasa terbaru? Bagaimana Anda bisa berkisah tentang kopi 

milenial kepada rekan-rekan dan kolega Anda?  

 

3. Brand dan ciri khas 

Permasalahan utama dalam branding adalah tenaga, waktu 

dan biaya yang dibutuhkan ketika merintisnya. Branding adalah 

hal yang membuat frustrasi terutama tatkala Anda menyadari 

bahwa ada ribuan orang yang menjual pisang goreng yang 

mirip buatan Anda di internet. Tatkala Anda mengecek mesin 
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telusur Google dan menyadari bahwa ada tiga juta search 

inquiry tentang pisang goreng, maka harapan Anda bisa saja 

nyaris putus.  

Branding di era digital adalah sesuatu yang lain. Ini sangat 

jauh berbeda dengan beriklan di surat kabar atau memasang 

iklan di billboard yang sangat mahal harganya. Di dunia digital, 

dalam beberapa menit saja branding Anda bisa dilihat jutaan 

orang sesuai dengan target wilayah di mana Anda ingin 

spreading. Inilah kekuatan utama branding di media sosial. 

 

 
Gambar 1.9 | Tahun 1980 Pocari Sweat mulai dipasarkan dan kini brand-nya 
terkenal ke seluruh dunia sebagai minuman rehidrasi penambah ion. Ciri khas 
minumannya yang ‗bagaikan oralit‘ menjadi kekuatan utama brand-nya. 

 

Namun untuk menemukan kekuatan dalam brand Anda, 

maka Anda perlu sebuah ciri khas. Misalnya, kopi buatan Anda 

memiliki cita rasa mint dengan proporsi sekian persen. Proporsi 

ini adalah ciri khas perusahaan Anda yang tidak boleh diketahui 

siapa pun. Apabila orang-orang memesan kopi Anda, mereka 

akan langsung tahu bahwa itu adalah merek Anda dari cita 
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rasanya yang berbeda. Ini yang dimaksud sebagai kekuatan 

brand,—aura yang memberi jiwa pada brand. Sebagai contoh, 

tatkala seseorang mendengar kata starbucks, maka mereka 

langsung membayangkan warung kopi kelas dunia di mana 

mereka bisa mejeng dan tampak seperti orang kaya. Namun, 

ketika orang-orang mendengar nama Bali Post, mereka 

langsung membayangkan sebidang surat kabar legendaris yang 

selalu terkait dengan isu-isu hangat di Bali. Apabila orang 

mendengar Kompas, maka mereka langsung mengingat warna 

birunya yang khas. Jadi, apabila orang mendengar nama kopi 

Anda, apa yang Anda harapkan mereka bayangkan? Itulah jiwa 

brand Anda. 
 

 
Gambar 1.10 | Pasta gigi bermerk Odol diproduksi oleh Jerman dan dipasarkan 
hingga ke Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan. Inilah sebab 
mengapa orang Indonesia lumrah menyebut pasta gigi dengan odol (sumber: 
tribunews.com). 

 

4. Pasar 

Sekali Anda memiliki kekuatan branding dan ciri khas, maka 

pasar bukanlah jadi soal. Orang bisa mencari Anda di mana saja 

lewat perangkat ponsel mereka. Kadangkala, branding disertai 
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dengan slogan yang populer. Go-Jek, misalnya, memiliki slogan 

connecting people yang singkat namun bermakna. Jadi, apabila 

orang mencari di internet, mereka mudah mengingat nama dan 

slogan itu. Karenanya, pasar membutuhkan nama yang unik, 

tidak terlalu panjang, mudah diucapkan, memiliki ciri khas, dan 

mudah diingat karena terkoneksi dengan kebutuhan mereka. 

Fungsi utama branding dan ciri khas Anda adalah agar 

mudah ditemukan mesin pencari. Kuncinya, semakin kalimat 

promosi Anda mengandung kata-kata lumrah yang tepat guna, 

maka semakin mudah Anda dicari. Misalnya, Anda membuat 

usaha pisang goreng, lalu Anda buatkan kata kunci ‗pisang 
goreng paling enak di Bali‘, maka Anda otomatis berada di list 
pertama Google. Anda bisa mempelajari teknik pemasaran 

seperti ini langsung lewat Google Gapura Digital yang diadakan 

setiap Sabtu dan Minggu secara gratis di kota Anda.  

Aset-aset fundamental tersebut adalah modal nonfisik yang 

harus Anda miliki apabila Anda memang berniat menjadi 

pengusaha sejati. Di era milenial ini, pengusaha adalah profesi 

yang bergengsi. Di dekade sebelumnya, menjadi pegawai 

negeri sipil mungkin menjadi prestise, namun di zaman digital 

ini, kemandirian dan keunikan menjadi aset individu yang 

sangat diapresiasi. Apabila seseorang mampu mengembangkan 

kemandirian usaha dan keunikan bidang usahanya, maka ia 

mendapatkan prestise. 

Akan tetapi, yang kerap menjadi alangan adalah tentang 

bagaimana membangun usaha Anda dan membuatnya tumbuh 

besar. Itu pastinya memakan waktu. Gramedia membutuhkan 

waktu dua dekade untuk berkembang menjadi perusahaan 

media yang besar. Kini pun ia mesti berkelompok dengan 

perusahaan media lainnya untuk mempertahankan keperka-

saannya di gempuran era informasi digital.  
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Mempertimbangkan segala risiko menjadi pengusaha, Anda 

sebenarnya tidak perlu mundur. Setiap usaha pasti memiliki 

faktor risiko, semudah apa pun kelihatannya usaha itu. Jika 

Anda memang berniat berusaha sendiri, namun terkendala 

masalah risiko dan tidak ingin berlama-lama mengembalikan 

modal usaha Anda, maka Anda bisa menempuh jalan waralaba. 

Bisnis gaya baru yang cepat memberi untung 

Waralaba secara harfiah berarti Anda membeli sebuah 

bisnis yang sudah jadi. Daripada susah-susah membangun 

bisnis pisang goreng dari awal, branding, promosi, dan terlibat 

perseteruan dengan pedagang lain, Anda bisa memutuskan 

untuk membeli bisnis pisang goreng yang sudah jadi. Membeli 

sebuah bisnis artinya Anda mengontrak elemen-elemen bisnis 

perusahaan itu, mulai dari mereknya, hak ciptanya, prosedur 

memasaknya, dan resep rahasianya selama jangka waktu 

tertentu. Semua paket bisnis ini bisa Anda kontrak dan Anda 

kembangkan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh 

perusahaan. Inilah yang dinamakan waralaba, atau franchise. 
 

 
Gambar 1.11 | Ace Hardware menjadi salah satu waralaba internasional yang 
sukses dengan ekspansi hingga 200 outlet di Indonesia saja. 
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Kawan Anda, Udin, yang tinggal di Semarang ternyata 

memiliki usaha pisang goreng bermerek terkenal. Anda ingin 

melejitkan usaha pisang goreng Anda sehingga memutuskan 

untuk menerima waralaba dari Udin. Yang Anda lakukan adalah 

membayar sejumlah modal, dan Anda akan diberikan hak untuk 

menggunakan merek usaha kawan Anda itu. Tak hanya itu, 

Anda akan diberikan pelatihan cara memasak pisang goreng ala 

Udin, dengan cita rasa dan cara penyajian yang sama. Setelah 

itu, Anda bisa menjual pisang goreng dengan brand terkenal 

milik Udin. Sebagai kompensasi atas merek itu, Anda wajib 

membayar biaya royalti hak cipta kepada Udin. 

Jadi, dalam waralaba, ada pihak pemberi waralaba 

(franchisor) dan penerima waralaba (franchisee). Baik franchisor 

atau franchisee bisa berupa individu, kelompok, badan hukum, 

atau perusahaan perseorangan. Pada intinya, dalam waralaba 

Anda menyewa hak cipta yang telah dikenal luas untuk 

mendongkrak usaha Anda.Dalam hal ini, pemberi waralaba 

(franchisor) memberikan hak kepada pihak lain untuk 

memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan 

intelektual, penemuan, mereka atau ciri khas pihak pemberi 

waralaba.  

Sementara itu, penerima waralaba (franchisee) diberikan 

hak untuk memanfaatkan atau menggunakan elemen 

perusahaan yang diwaralabakan oleh pemberi waralaba. Dalam 

hubungan ini, ada penggunaan hak cipta dan paten yang terkait 

pula dengan undang-undang hak kekayaan intelektual. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997, Pasal 

1 Angka 1, waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak 

diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak 

atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha yang 
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dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persya-

ratan dan/atau penjualan barang dan/atau jasa.  

Karena itu, dalam waralaba selalu ada dua pihak yang be-

kerja sama dan terikat dalam suatu perjanjian. Waralaba 

memungkinkan pengembangan bisnis bagi penerima waralaba 

walaupun dia tidak memiliki pengalaman dalam berbisnis. 

Dengan hanya pelatihan singkat dari pemberi waralaba, maka 

bisnis waralaba sudah dapat berjalan dengan tuntunan serta 

panduan dari pemberi waralaba. 

Jumlah waralaba di Indonesia, menurut data Asosiasi 

Franchise Indonesia tahun 2019, mencapai lebih dari 200 merek 

dengan pertumbuhan 15-20% selama tahun 2019. Lebih dari 

separuh merek waralaba tersebut adalah waralaba kuliner. 

Sebanyak 60% waralaba terpusat di perkotaan, dan sisanya 

tersebar di perdesaan25. 

Ciri khas waralaba adalah hegemoni bertingkat. Pemberi 

waralaba melakukan hegemoni pada penerima waralaba, dan 

penerima waralaba melakukan hegemoni pada konsumen. Ini 

mirip seperti multi-level marketing. Bedanya adalah, individu 

penerima waralaba (sebuah badan usaha atau perseorangan) 

tidak bisa menjadi ‗pewaralaba tingkat dua‘ sebab dia tetap 
bukan sebagai pemegang merek. Jika ini terjadi, akan ada 

ketimpangan dalam masalah hak cipta26. Dalam multi-level 

marketing, tingkatan hegemoni ini tidak hanya sampai dua saja. 

Anda bisa merekrut downline sebanyak-banyaknya dan 

downline Anda merekrut sub-downline sebanyak-banyaknya. 

Semakin banyak ‗kaki-kaki‘ Anda, maka keuntungan yang Anda 
peroleh akan semakin berlipat. 

                                                           
25https://katadata.co.id/berita/2018/07/20/transaksi-industri-waralaba-diprediksi-
tumbuh-hingga-15-tahun-ini, diakses pada Juli 2019. 
26Terdapat sistem waralaba unit majemuk yang akan kita bahas di bab 5. 
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Perusahaan-perusahaan waralaba besar di dalam negeri di 

antaranya Alfamart dan Indomaret (yang memiliki 10,666 toko 

di seluruh negeri pada awal 2019), J.Co yang merambah 

Australia, Singapura dan Hongkong, Es Teler 77 yang menjadi 

salah satu pelopor bisnis waralaba di Indonesia di tahun 1987, 

dan California Fried Chicken (Anda mungkin kaget karena 

ternyata waralaba ini berasal dari Indonesia namun populer di 

Tiongkok). Tak ketinggalan, ada waralaba ayam bakar Wong 

Solo yang sangat populer. Kini, mulai ada waralaba Mie Kober 

yang murah meriah, dan kabarnya di tahun 2019 ini kopi Lucinta 

Luna akan berubah format menjadi waralaba juga. 

Jenis-jenis Waralaba 

Bertumbuhnya sektor industri dan keinginan masyarakat 

untuk memperoleh keuntungan yang instan dari penanaman 

modal menciptakan banyak jenis waralaba. Berdasarkan survei 

Asosiasi Waralaba Internasional tahun 2018, peningkatan 

jumlah perusahaan yang diwaralabakan mulai awal milenium 

meningkat hampir 200 persen dibandingkan dengan era 

sebelumnya. Ini menandakan bahwa masyarakat dunia telah 

mengalami perubahan pola besar-besaran dalam aspek 

penanaman modal. 

Dalam bab-bab selanjutnya akan kita bahas lebih dalam 

mengenai sektor-sektor yang telah dijadikan waralaba, yang pa-

dahal dahulunya hanyalah sektor produksi atau distribusi biasa. 

Perkembangan internet telah membuat segala sesuatu bisa 

dikenal luas lebih cepat, apalagi jika produk-produk atau 

jasanya telah dikenal sebelumnya dan memiliki jumlah pelang-

gan yang besar. Saat internet berkembang dan orang-orang 

didorong untuk memutar modal lebih cepat, waralaba bahkan 

telah merambah sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan 

bahkan perbankan.  
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Mari kita perkecil wilayah pembahasan kita pada waralaba 

yang berkembang di Indonesia. Sebenarnya, jenis waralaba 

yang ada di Indonesia rata-rata sama dengan waralaba yang 

populer di dunia. Pada intinya, struktur dari sebuah waralaba 

terkonsentrasi pada komponen biaya. Maksudnya adalah, biaya 

yang dikeluarkan untuk waralaba (franchise fee) menjadi pertim-

bangan pokok baik bagi penerima waralaba (franchisee) mau-

pun pewaralaba (franchisor), yang sama-sama terkait erat 

dengan hak pewaralaba dan kewajiban penerima waralaba27. 

Tak peduli apa pun jenis waralabanya, inti sebuah waralaba 

pasti terpusat di sekitar kedua hal itu.  

Yang membedakan satu jenis waralaba dan waralaba lain-

nya adalah produk dan jasa yang diwaralabakan, negara asal 

pewaralaba dan persentase pembagian komponen yang diwa-

ralabakan28. Menurut produk dan jasanya, waralaba dibagi 

menjadi tiga, yakni waralaba produk, waralaba jasa, dan 

waralaba campuran. Beberapa Anda mungkin kadang menyo-

dorkan katalog Oriflame dan menunjukkan produk-produk baru 

mereka yang berganti setiap bulan. Oriflame adalah salah satu 

contoh waralaba produk. Seseorang yang bergabung ke Ori-

flame hanya tinggal mengikuti standar operasional dalam 

menjual produknya. Tak hanya standar operasional, bahkan 

harganya pun telah ditentukan oleh pewaralaba. Jadi, tugas 

Anda hanyalah menyetor sejumlah modal (yang pas untuk saku 

anak SMA maupun kuliahan) dan jadilah anda seorang pene-

rima waralaba Oriflame. Anda bisa memakai merek Oriflame 

dan menjualkan produk-produk mereka selama jangka waktu 

kontrak. 

                                                           
27Jinye Li, Hongsheng Xia (2019). Franchise, A Literature Review and Directions of Future 

Research, dalam Journal of Business and Management Vol. 7 p.817-827. 
28Sugeng and A.N. Rohman (2018). Legal Protection for Recipients of Foreign Franchise 

Roghts in Indonesia. Prosiding IFSAC 2018, Universitas Pasundan, p.116-122. 
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Gambar 1.12 | Waralaba ACK Fried Chicken yang kini menjamur di Bali dipatok 
dengan harga super murah sampai dengan 13,5 juta (sumber: https://ack-
fried-chicken-diner.business.site). 

 

Di Indonesia sendiri, pertumbuhan waralaba produk adalah 

yang paling pesat, terutama dalam bidang food and beverage. 

Di tahun 2017, persentase pertumbuhan waralaba makanan dan 

minuman di Indonesia berkisar antara 5-6%, dan mengalami 

peningkatan drastis hingga 10% di kuartal awal 201929. Sektor 

waralaba ini adalah yang paling diminati calon penerima wara-

laba karena biaya waralaba yang murah dan jangka waktu 

mencapai BEP (Break Event Point) yang tak lebih dari setahun. 

Bahkan, waralaba ayam goreng ACK, misalnya, telah merambah 

desa-desa terpencil. Di Bali sendiri, waralaba ACK lebih populer 

dibandingkan dengan KFC atau McDonalds dengan harga yang 

pas untuk saku masyarakat menengah ke bawah. ACK menjadi 

primadona di wilayah perdesaan bagi warga yang tidak dapat 

menikmati nyamannya duduk di bangku KFC atau McDonalds. 

Popularitasnya di beberapa desa di dataran tinggi Bali menya-

                                                           
29Data Asosiasi Franchise Indonesia tahun 2019. 
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mai Alfamart dan Indomaret,—terkenal sebagai ‗ayam merah‘ 
karena lampu gerainya yang menyala merah di malam hari. 

Di bidang jasa, waralaba yang kini tengah menggiat di Bali 

masih didominasi sektor pendidikan dan pelatihan. Dimulai dari 

popularitas Primagama dan English First sebagai pelopor wara-

laba sektor jasa pendidikan nonformal, kini hampir semua 

sektor pendidikan nonformal memiliki sistem waralaba30. 

Katakanlah Jolly Roger Education, yang memiliki lima cabang di 

Bali dan satu cabang di Lampung. Lembaga kursus dan 

pelatihan bahasa Inggris yang populer di kota Denpasar ini 

telah mengembangkan sistem waralaba dengan menjual sistem 

pengajaran, model kurikulum, tenaga pengajar dan tata perwa-

jahan kantor ke beberapa penerima waralaba di Kabupaten 

Badung dan Kota Denpasar. Jolly Roger Education bekerja sama 

dengan beberapa hotel, sekolah tinggi dan sekolah menengah 

di berbagai wilayah di Denpasar, Gianyar, Tabanan dan Badung 

dengan cara mewaralabakan elemen-elemen usahanya. 

Kimia Farma dan Apotek K-24 juga tak mau ketinggalan. 

Sistemnya sama seperti apa yang dilakukan oleh dua ber-

saudara Alfamart dan Indomaret. Yang diwaralabakan adalah 

sistem penjualan, jenis obat dan tentu saja merk mereka yang 

sudah terkenal di mana-mana. Lain lagi di bidang jasa 

perbankan, bank BRI adalah pelopor waralaba perbankan yang 

terbilang sukses menarik ribuan nasabah dari masyarakat kecil-

menengah. BRI yang memang sesuai dengan visi-misinya 

(sebagai bank kerakyatan) menyasar masyarakat desa, petani, 

peternak dan pedagang yang lebih nyaman bertransaksi tunai 

daripada memencet tombol ATM. Maka lahirlah waralaba BRI 

                                                           
30Subawa, N. S. (2009). Waralaba Lembaga Pendidikan Nonformal Sebagai Ekspansi 

Ekonomi Global di Kota Denpasar (Disertasi). Program Pascasarjana Universitas Udayana, 
Denpasar. 
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Link yang gerainya bermunculan di sudut-sudut pasar, di 

samping warung nasi, di warteg, di tempat fotokopi, bahkan di 

balai desa. Dengan BRI Link, siapa pun bisa jadi ‗pegawai bank 
sekali waktu‘. Dengan sedikit pelatihan dari pihak BRI, para 

pedagang, petani atau pelaku usaha mikro-kecil-menengah 

yang ingin penghasilan tambahan bisa mengambil waralaba BRI 

Link yang tidak ribet dan tidak mahal. Dengan angsuran kredit 

yang ringan pula, BRI Link sanggup merambah hingga pelosok-

pelosok desa, menjadi harapan bagi banyak kalangan masya-

rakat. Hingga Agustus 2019, telah ada 375 ribu agen BRI Link di 

seluruh Indonesia. Pada tahun 2017, BRI menguasai 51% pasar 

agen Laku Pandai di Indonesia31. 
 

 
Gambar 1.13 | BRILink menjembatani keperluan masyarakat akan pinjaman 
berbunga ringan, ketersediaan kredit dari bank dan kredibilitas yang merakyat 
(sumber: infoperbankan.com). 

 

Hanya saja, yang patut disayangkan adalah sistem kea-

manan beberapa bank yang masih rawan retas. Fakta membuk-

tikan bahwa skimming masih rawan terjadi, tidak hanya di bank-

bank Indonesia, namun juga di luar negeri.  
                                                           
31Data BRI Link 2019, dan Microsave 2017. 



W A R A L A B A  D A L A M  K O N S E P  D A N  K O N T E K S  

47 
 

>>>>>>>>>> 

Beberapa waralaba lain adalah gabungan antara penjualan 

produk dan jasa. TalkFusion, misalnya, sebuah waralaba asing 

dari Florida, Amerika Serikat, menawarkan paket teknologi 

telekonferensi berbasis smartphone. Tak hanya menjual produk 

paket teknologi dan software, TalkFusion juga menawarkan kerja 

sama pelatihan untuk manajemen dan integrasi sistem berbasis 

digital di suatu perusahaan atau lembaga. Harga paket 

sistemnya berkisar antara 200 hingga 2000 dolar Amerika 

Serikat, namun harga franchise-nya dapat mencapai sekurang-

kurangnya dua ratus juta rupiah. 

Yang tak kalah maraknya di kota-kota besar adalah 

waralaba Oppo dan Vivo. Waralaba ini bergerak dalam bidang 

usaha produk telekomunikasi. Kedua merek ini bukanlah 

waralaba ponsel pertama di Indonesia. Sebelumnya sudah ada 

Nokia yang akhirnya kandas di tahun 2009-2010, lalu Samsung, 

Sony Erickson hingga Huawei si murah yang legendaris. Gerai 

ponsel yang memasang logo Vivo atau Oppo membayar 

sejumlah biaya waralaba dan pihak Oppo atau Vivo akan 

mempermak gerai ponsel itu dengan gaya standar mereka. 

Walaupun pihak penerima waralaba diizinkan menjual produk 

ponsel dari merk lain, Oppo dan Vivo menetapkan persentase 

produk yang harus dipajang. Dengan sistem waralaba, Oppo 

dan Vivo merambah berbagai pelosok di seluruh negeri, dan 

terkenal dengan ‗manusia kantong udara‘-nya yang melambai-

lambai di tepi jalan. 

Ada pula penggolongan waralaba secara lebih spesifik. 

Pengkategorian ini dilakukan oleh Intenational Franchise 

Association (IFA) yang berbasis di Amerika Serikat. Menurut IFA, 

ada beberapa jenis waralaba yang lumrah dijalankan di Amerika 

Serikat dan sebagian besar belahan dunia lainnya. Penggo-

longan waralaba ini lebih berdasar pada persentase pewarala-
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baan dan elemen-elemen usaha apa saja yang diwaralabakan 

oleh pemberi waralaba. Sebagai contoh, walaupun Pepsi 

memberikan hak merek dan produksi dalam sistem waralaba, 

Pepsi tetap tidak pernah membocorkan resep rahasianya. Resep 

rahasia ini, yang biasanya dikemas dalam bentuk ramuan 

bubuk, dikirim ke perusahaan manufaktur penerima waralaba 

dalam bentuk siap pakai. Jadi, penerima waralaba tetap tidak 

pernah tahu apa komposisi rahasia dari ‗ramuan‘ Pepsi. 
Kebanyakan waralaba food and beverage memberlakukan 

restriksi yang ketat terhadap ‗ramuan rahasia‘ mereka, temasuk 
KFC dan McDonalds. Namun demikian, pihak pemberi waralaba 

McDonalds tampaknya lebih terbuka dan longgar sebab semua 

gerai McDonalds di seluruh dunia bisa berkreasi dengan 

rempah-rempah dan cita rasa lokal namun tetap mengikuti 

standar jenis makanan ikon McDonalds yakni burger, kola dan 

kentang goreng.  

 

1. Product distribution franchise 

Dalam waralaba jenis ini, produsen (sekaligus pemilik 

merek) memiliki kontrol penuh terhadap perusahaan yang 

mendistribusikan produknya. Biasanya, elemen yang diwara-

labakan adalah merek dan hak cipta. Penerima waralaba bisa 

menjual produk keluaran produsen dan memasang label 

produsen di gerainya. Oppo dan Vivo termasuk dalam jenis 

waralaba ini. Dalam usaha ritel, Ace Hardware yang tampil 

mentereng di pusat-pusat kota juga adalah sebuah franchise 

Amerika Serikat yang berbasis product distribution franchise. 

 

2. Business format franchise 

Nama lain waralaba ini adalah business opportunity 

ventures. Sebuah perusahaan kosmetik mewajibkan penerima 
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waralabanya untuk menjual produk-produk usahanya dan 

mencari pelanggan. Sebagai timbal balik, pemilik waralaba akan 

memberikan kompensasi kepada penerima waralaba sesuai 

dengan kinerjanya. Oriflame adalah contoh waralaba dengan 

gaya business opportunity ventures, dan juga waralaba alat-alat 

kesehatan, terapi detoks bermerek terkenal, dan berbagai mesin 

lainnya. 

 

3. Management franchise 

Sistem waralaba manajemen biasanya dipakai oleh penye-

lenggara jasa. Dalam waralaba jenis ini, elemen manajemen 

perusahaan dipakai sebagai elemen yang diwaralabakan. Dalam 

lembaga pendidikan Primagama, misalnya, atau English First, 

model kurikulum dan sistem pengajaran adalah unsur yang 

diwaralabakan. Beberapa lembaga seperti Ganesha Operation 

dan Jolly Roger Education bisa jadi lebih konservatif, dalam hal 

ini mereka juga mewaralabakan tenaga pengajar yang telah 

mereka latih dalam model pengajaran spesial besutan mereka. 

Contoh lain management franchise yang sering Anda 

temukan di sekitar Anda adalah jasa paket JNE dan perusahaan-

perusahaan pengiriman sejenis. JNE membuka waralaba dalam 

bentuk agen dan memberlakukan tarif yang ditentukan oleh 

sistem pemilik waralaba. Agen harus mengikuti sistem itu 

sepenuhnya dan tidak diizinkan memberlakukan tarif sendiri. 

Gerai agennya pun diset sedemikian rupa sehingga sama di 

mana-mana. 

 

4. Retail franchise 

Anda tentu pernah mendengar Starbucks Coffee. Gerainya 

ada di mana-mana dan digandrungi anak-anak muda. Padahal, 

yang dijual di dalamnya tidak hanya kopi. Gerai Starbucks juga 
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menjual produk-produk makanan lain dan menggunakan merek 

Starbucks yang mendunia itu sebagai daya tarik dan penambah 

nilai barang. Penerima waralaba Starbucks Coffee terikat kerja 

sama yang disebut sebagai retail franchise, yang mengandalkan 

pelanggan-pelanggan yang datang setiap hari untuk membeli 

produk atau jasanya yang bermerek. Karena itu, retail franchise 

tampak seperti gerai, kafe atau toko biasa. Retail franchise juga 

tergantung pada lokasi yang strategis dan banyaknya 

pelanggan yang mampir. 

 Di Bali, ada gerai kopi NgoCok yang fenomenal. Gerai-

nya mirip sebuah wartel kecil di tahun 90-an, dengan permak 

dan label merek yang khas. Gerai es kopi ini masih tergolong 

sebagai product distribution franchise sebab penerima waralaba 

hanya menjual es kopi sesuai dengan standar produsen. 

 

5. Single Operator Franchise 

Hampir semua distributor kendaraan bermotor di Indonesia 

adalah franchise asing, utamanya single operator franchise. 

Sebuah perusahaan, katakanlah PT Astra Honda Motor, meme-

gang lisensi produk Honda di Indonesia. PT Astra menguasai 

teknik marketing yang cocok di Indonesia, sehingga Honda 

memilihnya menjadi penerima hak waralaba di Indonesia. 

Tatkala kontrak terjadi, Honda akan menyediakan suku cadang, 

logo, desain seragam, dan branding kepada PT Astra. Dalam 

banyak perusahaan, sistem waralaba jenis ini berkolaborasi 

dalam bentuk manufacturing franchise. 

 

6. Manufacturing Franchise 

Anda melihat Coca Cola dan Fanta di mana-mana. Begitu 

pula, Anda melihat KFC, McDonalds dan Pizza Hut di mana-

mana. Ada pula gerai vegetarian Loving Hut yang kini mengarah 
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pada waralaba ritel. Produk-produk itu sesungguhnya dipro-

duksi di Bali, namun resep dan ‗bumbu rahasia‘-nya datang dari 

produsen. Produsen yang memiliki waralaba tidak akan pernah 

memberitahu Anda resep rahasia mereka. Sebagai penerima 

waralaba, Anda akan dibekali dengan pengetahuan tentang cara 

memasak dan sebuah bumbu rahasia yang langsung dipakai. Ini 

adalah ciri khas waralaba manufaktur. Apabila kontrak waralaba 

Anda telah selesai, produsen bisa menjamin bahwa Anda tidak 

pernah tahu resep rahasia mereka dan tidak akan mengkloning 

bidang usaha mereka.  

Mengapa Waralaba tercipta? 

Sebagai tangan kanan kapitalisme, waralaba memang 

menawarkan perluasan usaha dalam waktu yang singkat. 

Kekuatan utama waralaba sesungguhnya terletak pada merek 

dan hak cipta. Produsen yang mewaralabakan bidang usahanya 

biasanya adalah perusahaan yang telah memiliki nama besar, 

atau perusahaan yang baru muncul dengan kapital dan prospek 

yang menjanjikan. Ace Hardware, misalnya, muncul di Indonesia 

dengan produk-produk Amerika yang mentereng. Karena orang 

Indonesia sangat suka sekali dengan merek-merek luar negeri, 

Ace Hardware langsung mendapat perhatian konsumen yang 

menyukai barang-barang bermerek prestigius.  

Lain halnya dengan Alfamart dan Indomaret. Sasaran 

mereka adalah masyarakat yang mobilitasnya tinggi, perantau, 

pekerja malam, dan mereka yang menginginkan kebutuhan 

sehari-hari dan ingin berbelanja dengan gaya modern. Kemu-

dian, hadirlah mereka dengan waralaba minimarket yang 

merambah hingga pelosok-pelosok desa. Orang hanya perlu 

menggelontorkan seratus jutaan rupiah untuk membeli wara-

laba Alfamart atau Indomaret dengan jangka waktu 
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pengembalian modal sekitar satu atau dua tahun tergantung 

strategis atau tidaknya lokasi. 

Alasan yang paling fundamental mengapa waralaba 

tercipta dikemukakan oleh Jinye Li32, yakni adanya keinginan 

untuk balik modal dengan cepat melalui perluasan usaha yang 

tidak terlalu memakan banyak waktu dan biaya. Idealnya adalah, 

waralaba bertujuan mempersingkat waktu seseorang dalam 

mengembangkan modalnya. Dengan waralaba, seseorang tidak 

perlu lagi menumbuhkan usaha dari awal. Lagipula, memelihara 

usaha waralaba bisa mendatangkan passive income yang 

membuat seseorang merasa lebih nyaman. 

Ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa perusa-

haan atau individu mengadopsi sistem waralaba. Teori pertama 

disebut dengan teori pengembangan modal (capital raising 

theory) yang dicetuskan oleh Li33. Teori ini terkait dengan 

kendala modal yang dihadapi perusahaan ataupun individu 

yang ingin mengembangkan usaha. Modal dalam hal ini bukan 

hanya berupa uang, namun juga aset seperti tanah dan gedung, 

sert sumber daya yang terbatas. Tak hanya itu, ketersediaan 

serta beban tenaga kerja juga menjadi alasan utama mengapa 

teori pengembangan modal ini muncul. Waralaba adalah solusi 

ampuh bagi suatu perusahaan ataupun individu untuk 

memperluas modal.  

Menurut teori pengembangan modal, perusahaan-perusa-

haan ataupun individu yang menjalin kerja sama waralaba 

dengan pemilik waralaba terkenal memiliki tujuan untuk mem-

perkuat modal mereka. Bagaikan janin yang bergantung pada 

nutrisi ibunya, perusahaan-perusahaan atau individu bermodal 

kecil ini memilih waralaba untuk ‗memperbesar diri‘. Sekali 
                                                           
32 Li, J. & Xia, H. (2019). Franchise: A Literature Review and Directions of Future Research, 

Open Journal of Business and Management (7), p.817-827. 
33Li, W.H. (2005) Franchise Theory and Practice. New York: Mechanical Engineering Press. 
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mereka telah tumbuh besar, mereka cenderung memilih untuk 

menjadi direct sellers daripada melanjutkan kontrak waralaba. 

Karena itu, menurut teori ini, suatu cabang perusahaan waralaba 

X akan berdiri sendiri dari induknya segera setelah ia memiliki 

modal yang cukup besar. Ini adalah salah satu tujuan dari 

waralaba menurut teori capital raising. 

Teori ini nyatanya adalah yang paling cocok menggam-

barkan tentang mengapa waralaba ada. Menurut Thompson34, 

pemeliharaan modal bukan hanya faktor pendorong dari pihak 

penerima waralaba, namun juga dari pihak pemberi waralaba. 

Pemberi waralaba memiliki kendala dalam ekspansi, terutama 

ke wilayah lain dengan demografi, sistem politik dan sosial-

budaya yang berbeda. Sebagai anak emas kapitalisme, pemberi 

waralaba tentu saja membutuhkan ekspansi dan ekstensifikasi 

modal dengan menekan rasio pengorbanan. Karena itu, baik 

pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba memiliki motif 

yang sama. 

Namun demikian, penerima waralaba yang telah memiliki 

cukup modal biasanya masih enggan ‗melepaskan diri‘ dan 
menjadi direct sellers. Dengan backup merek terkenal dan pasar 

yang luas, penerima waralaba cenderung bertahan daripada 

harus menghentikan kontrak dengan pemberi waralaba yang 

menguntungkan. Apabila mereka harus melepaskan diri, mereka 

menghadapi risiko besar kehilangan modal untuk memulai 

branding dari awal. Tren ini tampaknya tidak berubah dari tahun 

90-an35 saat waralaba dunia barat mulai merambah Indonesia 

secara lebih pesat. Tipikal masyarakat Indonesia yang lebih 

                                                           
34Thompson, R.S. (1994). The Franchise Life Cycle and the Penrose Effect. Journal of 
Economics Behavior and Organization, 24, p.207-218. 
35Martin, R.E. (1988) Franchising and Risk Management. The American Economic Review, 
78, 954-968. 
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menyukai ‗pinjam nama‘ membuat teori ini tidak bisa 
sepenuhnya benar. 

Karena kelemahan teori pengembangan modal ini, muncul 

teori lain yang disebut teori pembagian risiko. Teori ini muncul 

pada tahun 1960-an dan menitikberatkan pada persoalan risiko 

yang dihadapi baik oleh perusahaan yang akan mengembang-

kan usaha maupun mereka yang ingin menopang usaha. Kedua 

belah pihak itu sama-sama memiliki rasa enggan (aversion) 

untuk menerima risiko, namun di saat yang sama keduanya 

ingin berkembang. Karena itu, perusahaan yang ingin bereks-

pansi pada akhirnya mewaralabakan perusahaannya untuk 

membagi risiko dengan penerima waralaba. Inilah sebabnya 

mengapa perusahaan atau individu penerima waralaba enggan 

meninggalkan kontrak waralaba walaupun modal mereka 

sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk maju ke direct sellers. 

Penjelasan teori pembagian risiko ini berhasil menjawab kele-

mahan teori pengembangan modal. 

Menurut teori ini, waralaba adalah sebuah permainan adu 

keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Keismpulan dari 

teori ini adalah bahwa waralaba terjadi apabila kedua belah 

pihak sama-sama enggan terhadap risiko dan ingin membagi 

risiko itu bersama-sama dengan kompensasi sebanding dengan 

risiko ini. Dengan demikian, apabila risiko operasional tinggi, 

maka royalti juga menjadi tinggi. Dengan kata lain, risiko 

operasional berbanding lurus dengan royalti waralaba. Akan 

tetapi, Lafontaine (1992) menemukan bahwa dalam kenyataan-

nya, risiko operasional berbanding terbalik dengan royalti 

waralaba. Apabila risiko operasionalnya terlalu tinggi, pihak 

penerima waralaba cenderung tidak memperpanjang lagi kon-

traknya dan pemberi waralaba lebih memilih untuk melakukan 

hal yang sama ketimbang menerima royalti meski lebih tinggi. 
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Munculnya waralaba juga dilandasi alasan lain, yakni 

kebutuhan pemberi waralaba akan informasi. Dalam rangka 

ekspansi usahanya, produsen tidak semata-mata berurusan 

dengan modal, promosi dan penjualan. Segalanya tidak 

sesederhana itu. Produsen tidak akan semena-mena meng-

gunakan modalnya tanpa ada jaminan bahwa modal itu akan 

kembali dan berkembang dalam waktu yang sudah ditentukan. 

Karena itu, faktor risiko perlu dikaji. Guna mengkaji faktor risiko 

itu, produsen perlu mengumpulkan informasi. Alih-alih meng-

gelontorkan banyak biaya untuk eksplorasi, penelitian dan 

analisis ini-itu, produsen lebih memilih ‗menyewa‘ orang lokal 
untuk menjualkan produk atau jasanya. Jadilah ia pemberi 

waralaba atas dasar mencari informasi. 

BRI contohnya. Alih-alih menggelontorkan banyak biaya 

untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menabung 

dan betapa murahnya bunga kredit UMKM mereka, pihak BRI 

hanya perlu merekrut orang-orang yang berminat untuk 

menjadi agen BRI Link. Dengan sharing informasi dari ratusan 

ribu agennya, BRI mendapatkan informasi mengenai situasi 

masyarakat perdesaan dan kredit macam apa saja yang mereka 

butuhkan. Di sisi lain, agen BRI Link juga mendapatkan 

keuntungan dari orang-orang yang menabung dan mengajukan 

kredit. Dengan adanya agen lokal yang tentu saja lebih intens 

dalam interaksi dengan masyarakat lokal, BRI tidak perlu 

menggali informasi secara in-depth ke pelosok-pelosok.  

Daihatsu juga punya cara jitu untuk menggali informasi. 

Anda mungkin pernah melihat iklan Daihatsu yang menam-

pilkan pengusaha hiasan penjor dari Gianyar. Daihatsu menjalin 

kerja sama waralaba dengan perusahaan lokal untuk menggali 

informasi tentang tren orang Bali menggunakan mobil. Dengan 

informasi ini, Daihatsu menawarkan jenis mobil yang kompa-



W A R A L A B A  4 . 0  

 

 56  
 

<<<<<<<<<< 

tibel untuk mendukung kebutuhan masyarakat dengan latar 

belakang budaya, seperti misalnya bagasi belakang yang lebar 

untuk mengangkut banten dan sarana upacara yang banyak, 

serta ban yang kokoh untuk menanjak di perbukitan Bali di 

mana orang-orang rantauan pulang kampung ketika Galungan. 

Bahkan, Daihatsu juga sampai tahu bahwa masyarakat Bali 

senang makan lungsuran setelah datang dari pura. Karenanya, 

perusahaan itu menyediakan tempat sampah yang lumayan 

besar di belakang jok mobil. 

Teori kebutuhan akan informasi didukung oleh Mathewson 

dan Winter36 dengan teori bahaya moral (moral hazard). Teori 

ini juga dikenal dengan teori reduksi supervisi. Suatu 

perusahaan dengan banyak cabang memiliki kendala dalam 

mengawasi bacang-cabangnya. Karena tindak-tanduk cabang 

sangat sulit sekali dipantau terus-menerus, maka cabang 

memiliki risiko bahaya moral (bahaya dalam hal integritas) 

terhadap perusahana pusat. Karena itu, perusahaan pusat 

(disebut dengan headquarters) melakukan supervisi terus-

menerus untuk memantau kinerja cabang-cabang. Supervisi ini 

memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. 

Dengan adanya sistem franchise, perusahaan memberikan 

sejenis otonomi kepada penerima waralaba untuk mengelola 

dan menjual produknya dalam koridor tertentu tanpa harus 

melakukan supervisi secara ketat. Pemberi waralaba hanya 

tinggal menerima royalti waralaba sesuai perjanjian. Adalah 

kewajiban penerima waralaba sebagai direct seller yang harus 

memenuhi kuota penjualan agar senantiasa melebihi biaya 

royalti waralaba.  

                                                           
36 Mathewsom, F. & Winter, R.A. (1985) The Economics of Franchise Contracts. Journal of 
Law and Economics , 18, p.503-526. 
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Sesuai dengan prinsip waralaba, yaitu menyewa merek dan 

hak cipta, maka biaya royalti adalah titik lemah yang bisa 

dipermainkan oleh pemberi waralaba. Karena itu, perlindungan 

hukum diperlukan baik bagi pemberi maupun penerima 

waralaba agar tidak berlaku sewenang-wenang. Kita akan 

membahas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha 

waralaba di bab-bab selanjutnya.  

Scott37 menemukan bahwa terdapat pula bahaya moral di 

pihak pemberi waralaba. Sudah menjadi rahasia umum bahwa 

baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba masing-

masing memiliki rahasia perusahaan maupun rahasia individu. 

Kelemahan dari pihak pemberi waralaba adalah ketidakmam-

puannya untuk memberikan dukungan dan pelatihan bagi 

penerima waralaba. Lebih jauh lagi, risiko moral yang dihadapi 

pemberi waralaba adalah tatkala ia gagal dalam promosi pro-

duk dan jasanya sehingga berimbas pada semua penerima 

waralaba atas perusahaannya.  

Karena Scott melihat permasalahan ini lebih menjurus pada 

integritas dan rasa saling bertanggung jawab secara moral 

antara kedua belah pihak, maka teori bahaya moral ini juga 

dikenal sebagai teori etis. Untuk menghindari ketimpangan etis 

ini, penerima waralaba biasanya lebih memilih mengangsur 

pembayaran royalti, dan pihak pemberi waralaba menyetujui hal 

tersebut sebagai hak penerima waralaba. 

Satu lagi teori yang melandasi adanya waralaba adalah apa 

yang disebut Perryman dan Combs38 sebagai teori agen utama 

(principal-agent theory). Sebagai contoh, tatkala sebuah 

                                                           
37Scott, F.A. (1995) Franchising vs. Company Ownership as a Decision Variable of  the 

Firm. Review of Industrial Organization, 10, p.69-81. 
38Perryman, A.A. and Combs, J.G. (2010) Who Should Own It? An Agency-Based 

Explanation for Multi-Outlet Ownership and Co-Location in Plural Form Franchising. 
Strategic Management Journal , 33, 368-386. 
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perusahaan memiliki banyak rantai perusahaan, maka di setiap 

toko ia harus mempekerjakan seorang manajer toko. Ini tentu 

membutuhkan tambahan biaya dan beban gaji pegawai. Untuk 

menghindari hal itu, perusahaan mewaralabakan mereknya dan 

memberikan kesempatan sebebas-bebasnya bagi penerima 

waralaba untuk memasarkan produk dan jasanya. Melalui 

kontrak royalti, perusahaan bisa menerima income tetap dari 

penerima waralaba. Sementara itu, penerima waralaba harus 

kreatif agar ia memperoleh penghasilan melebihi biaya royalti 

yang harus disetorkannya kepada pemberi waralaba. Ini akan 

membuat penerima waralaba menjadi termotivasi dengan 

sendirinya. 

Menurut teori ini, yang senada dengan teori etis, waralaba 

dapat mengurangi faktor adanya masalah agensi dan supervisi 

perusahaan. Di sisi lain, waralaba memanfaatkan keinginan 

ekonomi penerima waralaba untuk giat berusaha agar keun-

tungannya berlipat ganda. Sistem waralaba memungkinkan 

pemberi waralaba untuk meredakan fluktuasi profit secara 

bertanggung jawab. Artinya, pemberi waralaba bertanggung 

jawab secara moral kepada penerima waralaba, misalnya de-

ngan memberi mereka pelatihan, update informasi dan bahkan 

baju seragam. 

Faktor pendorong berkembangnya waralaba 

Berawal dari sebuah perusahaan mesin jahit, sistem wara-

laba kini merambah berbagai sektor. Sektor pendidikan 

nonformal mulai melirik sistem waralaba sejak awal tahun 2000-

an, sebab melirik pasar pendidikan sebagai ladang yang subur. 

Banyak siswa tak puas belajar di sekolah sehingga waralaba 

pendidikan memiliki kekuatan pada metode pengajaran. 

Ganesha Operation, misalnya, memiliki metode the king yang 

fenomenal di awal tahun 2002-an. Metode dan kurikulum 
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nonformal yang ditawarkan bahkan melebihi kesaktian kuri-

kulum sekolah. Ini yang menyebabkan waralaba sektor pendi-

dikan melesat. 

Di Indonesia sendiri, waralaba masih terasosiasi dengan 

makanan dan minuman. Namun di Bali sendiri, waralaba 

makanan dan minuman masih didominasi merek luar Bali. 

Sementara waralaba makanan dan minuman asli Bali tampaknya 

masih kalah bersaing dengan makanan instan dari luar. 

Faktor utama berkembangnya waralaba adalah keuntung-

annya yang relatif instan. Dengan bermodalkan uang lima puluh 

hingga seratus juta rupiah saja, seseorang bisa mendapatkan 

kontrak waralaba selama beberapa tahun, biasanya 10-15 tahun. 

Pada intinya, sistem waralaba dipilih oleh pengusaha kecil-

menengah karena mereka menginginkan keuntungan banyak 

dalam waktu jauh lebih singkat dibandingkan dengan jika 

mereka harus mendirikan perusahaan dari awal. 

Adanya kebutuhan masyarakat yang semakin meluas 

adalah faktor lain yang menyebabkan waralaba semakin 

diminati. Kebutuhan masyarakat yang sedemikian kompleks 

membuat produsen harus pandai-pandai memilih produk dan 

jasa yang memberikan banyak keuntungan. Tak jarang, satu 

produsen bisa memproduksi berbagai jenis barang dalam satu 

brand. Ini bertujuan mengakomodasi kebutuhan masyarakat 

yang semakin meluas. Di desa-desa atau pinggiran kota, 

waralaba diminati karena memungkinkan orang-orang berbel-

anja kebutuhan umum dengan jarak yang lebih dekat. 

Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks ini didorong 

oleh demografi yang menyebar begitu luas dan heterogen. Di 

kota-kota besar, misalnya, masyarakat begitu heterogen 

sehingga kebutuhannya sangat beragam. Dengan adanya 

waralaba, pemilik waralaba (pemberi waralaba) bisa menjangkau 
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demografi yang lebih luas dengan heterogenitas tinggi tanpa 

perlu tambahan biaya riset, biaya pegawai atau beban sewa. 

Tentu saja hal ini sangat menguntungkan sebab pemilik 

waralaba hanya perlu menjaga image mereknya dari satu 

tempat dan menjaga standar kualitas elemen-elemen usaha 

yang diwaralabakan. 

 

 
Gambar 1.14 | Pertamina juga memberlakukan sistem waralaba SPBU yang 
merupakan salah satu waralaba termahal. Anda tentu bisa menebak alasannya. 

 

Bayangkan saja apabila Pertamina harus melakukan 

manajemen dan supervisi langsung terhadap ratusan ribu 

SPBU-nya di seluruh Indonesia. Tentu biaya yang dikeluarkan 

akan cukup besar. Karena itu, mulai tahun 2003 Pertamina 

membuka peluang waralaba dengan pihak swasta. Anda mung-

kin kadang tidak menyadari bahwa sebagian SPBU bukanlah 

milik Pertamina saja. Sebagian SPBU (yang ditandai dengan 

penomoran yang berbeda) adalah franchise. Dengan kata lain, 

seseorang telah membeli hak cipta dan merek Pertamina serta 

menjual produk Pertamina dalam sistem waralaba yang dikenal 

sebagai sistem DODO dan CODO. Tentu saja, Pertamina 

memberlakukan sistem yang ketat terkait pengaturan harga dan 
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distribusi untuk mencegah terjadinya penimbunan BBM dan 

mempertahankan eksistensinya sebagai perusahaan monopoli 

bahan bakar di Indonesia. Anda bisa mencoba menjadi juragan 

minyak dengan membeli franchiseSPBU Pertamina. Modalnya 

cukup lima miliyar saja ditambah lahan seluas minimal 1.500 

meter persegi. 

Dari pihak produsen, adanya sistem waralaba menghindar-

kannya dari pajak bea cukai, terutama apabila barang dan jasa 

mereka dijual ke luar negeri. Bayangkan jika Coca Cola harus 

mengirim barangnya dari Atlanta ke Denpasar. Harga satu 

kaleng Coca-Cola bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Beruntung, 

dengan sistem waralaba, Coca Cola Company bisa menjual hak 

cipta produk dan prosedur resep coke-nya yang istimewa itu ke 

banyak franchisee di seluruh dunia. Bahkan, Coca Cola 

memperbolehkan para franchisee-nya untuk mengubah gaya 

penulisan merek Coca Cola di botol kemasan. Karena itu, Anda 

akan melihat banyak jenis logo Coca Cola di berbagai negara di 

dunia yang ditulis dengan aksara-aksara yang berlainan, mulai 

dari aksara Latin, Sirilik, Jepang, Korea hingga Mandarin. 

Karena perusahaan luar negeri banyak ‗menebar benih‘ di 
negara-negara lain dengan sistem waralaba, mereka dengan 

sendirinya terbebas dari pajak bea cukai yang tergolong tinggi. 

Sebagai gantinya, pemerintah memberlakukan jenis pajak lain. 

Aturan-aturan hukum mengenai waralaba asing akan kita bahas 

dalam bab selanjutnya.  

Sistem waralaba juga memungkinkan perusahaan asing 

terhindar dari beban tenaga kerja luar negeri dan upah standar 

pekerja luar negeri. Mari kita ambil contoh India. Sebelum 

sebuah perusahaan mengirim tenaga kerja asing dari luar India, 

perusahaan itu harus memastikan bahwa gaji tahunan karyawan 

asing yang dipekerjakan di India itu lebih dari lima ribu dolar. Ini 
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tentu membuat kepala pengusaha semakin pening. Karena 

kebijakan dalam negeri masing-masing negara berbeda-beda, 

suatu perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya ke 

negara lain akan terkendala berbagai hal. Dengan waralaba, 

pengusaha atau produsen bisa memberlakukan prinsip mencari 

informasi, dengan melibatkan warga negara lain untuk menjadi 

penerima waralabanya. Dengan demikian, produsen luar negeri 

akan terbebas dari beban gaji standar karyawan yang bekerja 

luar negeri. 

Dalam kasus inilah waralaba sering dianggap sebagai 

tangan kanan kapitalis. Waralaba bagaikan sebuah tombak yang 

bisa menembus apa saja, memungkinkan ekspansi perusahaan 

dengan jauh lebih pesat tanpa diblokir oleh segudang pera-

turan perdagangan antarnegara yang ruwet. Tak heran, 

perusahaan-perusahaan besar langsung bisa berkespansi 

dengan cabang-cabang yang banyak hampir bersamaan di 

seluruh dunia.  

Namun tak bisa dimungkiri bahwa waralaba memiliki peran 

positif dalam menggerakkan perekonomian rakyat dengan lebih 

baik. Setiap orang ingin meningkatkan pendapatannya dengan 

pengorbanan sekecil-kecilnya. Salah satu prinsip dasar sebuah 

usaha adalah Anda harus selalu punya modal. Dengan modal, 

Anda bertaruh dan memperjuangkan agar modal itu berbuah 

dan terus berkembang. Waralaba menawarkan pertumbuhan 

modal yang jauh lebih pasti daripada jika Anda berusaha dari 

nol. Dengan merek yang sudah terkenal dan prosedur standar 

yang sudah teruji, Anda hanya tinggal membelinya dan 

mengembangkannya di wilayah Anda.  

Faktor fundamental terakhir yang membuat waralaba 

semakin menjamur adalah proteksi dan pengaturan hukum 

yang masih lemah. Waralaba, sebagaimana halnya jenis taktik 
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usaha lain, selalu memiliki kelebihan dan kelemahan. Meskipun 

waralaba menawarkan investasi yang ringan dan BEP yang 

relatif cepat, waralaba juga berpotensi mematikan pengusaha 

mikro yang modalnya masih kecil sekali. Karena itu, 

perlindungan hukum yang tepat sasaran dan adil harus 

dirancang dan diberlakukan untuk melindungi sektor usaha 

kecil agar tidak tergilas roda waralaba yang semakin menggila. 

Keuntungan dan kerugian waralaba 

Barangkali Anda masih ingat dengan peristiwa yang sempat 

melanda Sari Roti di tahun 2017 silam. Karena isu-isu negatif, 

Sari Roti mengalami penurunan omset secara drastis. Meskipun 

pada akhirnya perusahaan itu bangkit lagi dengan harapan 

cerah, orang bisa belajar banyak dari tragedi yang pernah 

menimpanya hanya gara-gara satu-dua gerai yang dianggap 

‗bermasalah‘ dengan pihak-pihak tertentu. Nah, gara-gara satu-

dua gerai yang mengalami masalah, seluruh agen franchise Sari 

Roti di Jabodetabek kena imbasnya. Omset mereka rata-rata 

turun drastis selama beberapa bulan.  
 

 
Gambar 1.15 | Sari Roti membuktikan bahwa jualan waralaba roti tawar bisa 
menghasilkan 173 milyar rupiah di tahun 2018. 
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Kasus tersebut adalah salah satu kelemahan sistem wara-

laba. Memang, waralaba menawarkan solusi pertumbuhan 

bisnis yang cepat, namun bukan berarti risikonya tidak ada. 

Prinsip paling pokok dalam waralaba adalah bahwa Anda 

membeli merek dan nama baik sebuah produk atau jasa dan 

menjualnya secara kreatif. Jadi, Anda berkewajiban untuk turut 

menjaga standar baku dan jaminan mutu yang telah ditentukan 

oleh perusahaan pemberi waralaba. Apabila Anda berbuat 

ulah,—misalnya lupa bahwa roti lapis yang Anda jual seha-

rusnya sudah diganti karena kadaluwarsa,—maka konsumen 

akan cenderung menganggap bahwa semua toko roti lapis 

merek X menjual roti kadaluwarsa. Gara-gara Anda menjual 

sebungkus roti kadaluwarsa dan lupa menggantinya, semua 

penerima waralaba roti X di wilayah Anda bisa terkena 

imbasnya. Barangkali ini menjadi sebab utama mengapa Tuan 

Crab enggan mewaralabakan Craby Patty yang legendaris itu. 

Jadi, yang menjadi kelemahan utama waralaba adalah ‗satu 
salah semua kena‘. Ini mirip seperti hukuman kesalahan dalam 
pasukan baris-berbaris, di mana kesalahan satu individu ditang-

gung oleh semua anggota pasukan. Secermat apa pun Anda 

memilih waralaba, faktor ‗satu salah semua kena‘ ini kadng tidak 
dapat dihindarkan.  

Contoh lain ada di salah satu toko ritel waralaba di Amerika 

Serikat. Seorang kasir toko ini suatu ketika menyapa seorang 

(maaf) transgender dengan sebutan ‗pak‘. Transgender ini 
langsung murka dan mencaci sang kasir. Tak sampai beberapa 

jam kemudian, seluruh cabang waralabanya di seluruh negara 

bagian dicap sebagai toko yang tidak ramah pada transgender. 

Video dan beritanya viral selama beberapa minggu di media 

sosial di awal 2019 lalu. 
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Waralaba memang menawarkan keuntungan yang besar 

bagi penanam modal. Walaupun modal awalnya bisa dikatakan 

cukup menguras rekening, kembalinya modal itu bisa 

dipastikan. Sayangnya, penerima waralaba terikat tanggungan 

royalti atas elemen-elemen hak cipta yang diwaralabakan. 

Untuk menjamin bahwa perusahaan pemberi waralaba mela-

kukan kewajibannya sebagai trainer dan pendukung penerima 

waralaba, maka banyak penerima waralaba yang mencicil 

pembayaran royaltinya setiap tahun. Tak hanya kewajiban 

membayar royalti, penerima waralaba juga dihadapi dengan 

durasi kontrak. Artinya, selama kontrak waralaba berjalan, 

penerima waralaba tidak diperbolehkan mengelola usaha lain. 

Bahkan, beberapa pemberi waralaba yang strik melarang 

penerima waralabanya untuk mengembangkan unit usaha lain 

di samping waralaba itu saja. Ini tentu menimbulkan sedikit 

tekanan pada si penerima waralaba dna mengurangi krea-

tivitasnya. Faktor ini juga membuat penerima waralaba menjadi 

kurang fleksibel dan kurang inovatif. Beberapa pengamat dunia 

usaha juga menyebut kelemahan waralaba ini sebagai peng-

hambat kemajuan dan kreativitas penerima waralaba. 

Lebih lanjut lagi, penerima waralaba juga terikat dengan 

supplier yang ditentukan oleh pemilik waralaba. Sebagai contoh, 

Anda yang membuka toko roti lapis mengetahui bahwa ada 

supplier yang menawarkan harga lebih murah. Namun, Anda 

tidak bisa serta merta membeli dari supplier roti tawar itu 

karena pemilik waralaba Anda telah menentukan supplier-nya 

sendiri. Anda harus mengikuti standar itu semahal apa pun 

harganya. 

Lagipula, tak semua waralaba yang terkenal bisa dijalankan 

dengan mulus di tangan yang berbeda. Waralaba ritel terkenal, 

si sobat Alfamart dan Indomaret, adalah salah satu contohnya. 
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Kendala terberat yang ditanggung oleh penerima waralaba ritel 

minimarket ini adalah gaji karyawan. Pemerintah melalui 

undang-undang ketenagakerjaan mewajibkan pemilik usaha 

untuk menggaji karyawannya setara UMR atau lebih. Jika tidak 

demikian, si pemilik usaha bisa masuk penjara karena kasus 

perbudakan atau kerja paksa. Selain itu, waralaba ini mengalami 

kendala dalam perizinan di setiap daerah. Beberapa desa 

pakraman di Bali benar-benar melarang adanya minimarket 

dalam wujud apa pun di wilayah desa pakraman. Ini dilakukan 

untuk melindungi warga desa yang berjualan di pasar 

tradisional dari ancaman monopoli. 

Terlepas dari semua kerugian dan keuntungan tersebut, 

sistem waralaba nyatanya semakin berkembang dan menjadi 

lebih fleksibel. Titik lemah sistem waralaba mulai diperbaiki, dan 

di masa depan kita bisa berharap untuk melihat sistem waralaba 

yang lebih kuat lagi dan lebih mengedepankan prinsip saling 

menguntungkan. 

 

▼▼▼ 



W A R A L A B A  M I L E N I A L  

67 
 

>>>>>>>>>> 

 
 
 

 

Bab 2 

Waralaba Milenial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



W A R A L A B A  4 . 0  

 

 68  
 

<<<<<<<<<< 

ahun 1962, sebuah buku fenomenal terbit di Kanada. 

Judul buku itu The Guttenberg Galaxy: The Making of 

Typographic Man, yang ditulis oleh pakar komunikasi 

Marshal McLuhan. Dalam buku tersebut ia mencetuskan 

satu teori fenomenal yang disebut sebagai determinisme 

teknologi. Sebenarnya, teori ini telah tercetus pada tahun 1920 

sebagai respons para peneliti terhadap tren revolusi industri, 

Perang Dunia  Pertama yang melibatkan berbagai jenis senjata 

yang tidak pernah ada sebelumnya, hingga prestasi manusia 

dalam membuat kapal pesiar Titanic yang legendaris. Teori ini 

menyatakan bahwa inovasi dalam bidang teknologi informasi 

dan teknologi komunikasi akan memberi dampak perubahan 

yang sangat besar bagi kehidupan manusia. 

Teori ini percaya bahwa budaya manusia dibentuk dari 

bagaimana cara anggota masyarakat berkomunikasi. Dengan 

kata lain, budaya pertama-tama terbentuk oleh cara dua 

individu berkomunikasi. Teori ini juga menyebutkan bahwa 

penguasaan teknologi adalah cara yang paling efektif untuk 

mengendalikan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan tekno-

logi memiliki dampak langsung pada perubahan sosial-budaya 

manusia. Pada dasarnya, teknologi adalah suatu efektivitas 

kerja. Dengan kata lain, kata kunci untuk teknologi adalah 

efisiensi kerja. Teknologi adalah tentang bagaimana orang 

memenuhi kebutuhannya secara lebih efisien. Dengan kom-

puter, Anda bisa mengetik dengan lebih baik tanpa harus 

membuang-buang kertas. Dengan smartphone dan aplikasi jual 

beli daring, Anda tidak perlu lagi membuka toko untuk menjual 

barang atau jasa. Semua ini berujung pada efisiensi.  

Dalam kenyataannya, titik efisiensi senantiasa berubah. 

Sudah menjadi kodrat alami manusia, tatkala ia mencapai titik 

tertentu, maka dia meninggikan standarnya. Tatkala Facebook 

T 
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pada tahun 2006 berhasil membuat chat pertamanya, ia 

mengembangkannya lagi dengan menambahkan berbagai jenis 

emoji. Ketika mobil pertama dibuat tanpa power steering, kini 

orang bisa menyetir hanya dengan satu tangan, dan besok 

malah tanpa tangan samasekali.  

 

 
Gambar 2.1 | Salah satu sampul buku terbitan Guepedia, penerbit buku indie 

yang sepenuhnya dijalankan dengan modus daring tanpa sistem musyawarah 
perjanjian bermeterai yang ribet. Di masa digitalisasi, bentuk perjanjian bukan 
lagi perjanjian dua belah pihak, namun perjanjian setuju dan tidak setuju. Ini 
menjadi persoalan baru di bidang ekonomi, ketenagakerjaan dan HAM. 
 

 

Ada dua kata penting yang akan menjadi fokus dalam bab 

ini, yakni waralaba dan milenial. Apabila digabung, keduanya 

bisa memunculkan ide yang benar-benar baru. Zaman milenial 

ini adalah saat di mana setiap orang bisa mendapatkan peluang 

eksistensi dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan 

dengan cara yang lebih cepat dan murah. Walaupun hanya 
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beberapa puluh persen saja dari total pengguna internet yang 

membeli kebutuhan hidup secara daring, kecenderungan ini 

terus meningkat dari tahun ke tahun.  

Teknologi informasi menyebabkan sistem waralaba juga 

berubah. Mulai 2010, telah muncul waralaba berbasis digital di 

berbagai negara. Perusahaan-perusahaan startup yang bermun-

culan baru-baru ini tampaknya sudah memiliki benih waralaba 

sejak pertama dilahirkan. Sebagaimana prinsip waralaba, yakni 

adanya perjanjian antara kedua belah pihak untuk menggu-

nakan hak cipta, ciri khas atau prosedur suatu usaha, maka 

hampir separuh perusahaan startup di era milenial ini adalah 

perusahaan waralaba digital. Trennya adalah, perusahaan pem-

beri waralaba cenderung menyasar penerima waralaba dari 

kalangan perseorangan. Go-Jek dan Grab, misalnya, adalah 

perusahaan waralaba berbasis platform yang efektif sekali. 

Untuk menggunakan atribut Go-Jek, mulai dari jaket, helm, 

hingga aplikasi untuk driver, seseorang harus melakukan 

registrasi dan melakukan pembayaran. Jadi, jaket dan helm Go-

Jek sebenarnya tidak gratis. Ini adalah bagian dari sistem 

waralabanya1. Untuk mendapatkan hak akses ke aplikasi dan 

menerima pelanggan, seorang driver harus membayar sejumlah 

uang. Setelah membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan, 

barulah mereka mendapatkan sejenis ‗pulsa driver‘ yang 
berkurang setiap kali driver mendapatkan penumpang. Selisih 

antara ‗pulsa driver‘ ini dan ongkos antaran yang tertera pada 
aplikasi pelanggan adalah keuntungan yang didapat oleh si 

abang ojol. 

Teknik prabayar ini terbukti sukses membuat Go-Jek men-

jadi perusahaan yang membantu ekonomi masyarakat kecil 

                                                           
1 Dalam bab selanjutnya, ada beberapa elemen hukum yang membedakan ojek daring 
dengan sebuah waralaba biasa. 
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yang membutuhkan pekerjaan tanpa harus melalui pelatihan 

yang rumit. Seorang driver Go-Jek tidak perlu lisensi pengemudi 

transportasi umum, SIM B atau mengikuti pelatihan mengemudi 

selama beberapa minggu. Mereka pun tidak perlu mengerjakan 

tes-tes yang memeras otak. Dengan mendaftar menjadi driver 

Go-Jek dan bermodal kendaraan sendiri, orang bisa menjadi 

driver. Dengan royalti yang dbayarkan dengan cara seolah-olah 

membeli pulsa, para driver tidak merasakan beban berat tatkala 

harus membayar royalti merek Go-Jek yang tertera di 

punggung, belakang kepala dan dalam smartphone-nya. Benar-

benar cara yang cerdas. 

 

 
Gambar 2.2 | Berkat sistem platform daring, profesi tukang ojek kini jadi lebih 
bermartabat dan keren. Tukang ojek daring telah menjelma menjadi profesi 
populer dan sebentar lagi bersiap memasuki kategori tenaga kerja terlatih 
(sumber: CNBC Indonesia). 

 

Berkat sistem waralaba ini, Go-Jek laku keras. Orang kini 

bisa memanggil ojek tanpa melambai-lambaikan tangan di tepi 

jalan, tanpa perlu datang ke pangkalan sebab pangkalan ojek 

kini berada di dalam smartphone. Jadilah Go-Jek sebuah 
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perusahaan jasa transportasi yang tidak memiliki satu pun alat 

transportasi. Go-Jek murni hanya menjual sistem dan mereknya.  

Munculnya mode transportasi umum daring membuat 

penyedia jasa transportasi konvensional marah-marah. Di awal 

kemunculannya, belum ada peraturan pemrintah atau undang-

undang yang mengatur pergerakan jasa transportasi daring 

serta penentuan tarifnya. Ketiadaaan undang-undang ini 

membuat perusahaan penyedia transportasi daring bebas 

menentukan harga, dan seringkali harga yang mereka tawarkan 

jauh lebih murah daripada transportasi konvensional berbasis 

argo. Otomatis, masyarakat lebih memilih ojek online. 

Yang tren juga saat ini adalah sebuah waralaba daring 

bernama Airbnb. Airbnb fokus pada penyedia jasa penginapan 

di Amerika Serikat. Kerennya, berkat Airbnb setiap orang kini 

bisa menjadi manajer hotel. Mereka hanya perlu menata 

beberapa kamar kosong di rumah mereka, lalu menjualkan jasa 

penginapan murah di aplikasinya dengan merek Airbnb. Tren 

yang terjadi adalah adanya peningkatan minat pada penginap-

an murah ini daripada hotel.  

Di Bali sendiri, meskipun permintaan terhadap kamar hotel 

masih tinggi, ada tren baru mulai tahun 2014. Wisatawan asing 

tampaknya cenderung lebih memilih menginap di homestay, 

viladan kamar-kamar sewaan sederhana dibandingkan dengan 

menginap di hotel-hotel berbintang. Ini yang menyebabkan 

permintaan homestay dan vila di daerah Ubud, Payangan dan 

Tampaksiring meningkat2. Apabila di kemudian hari masyarakat 

Bali bisa mengelola dan menata lingkungan perumahannya, 

bukan tidak mungkin lagi setiap rumah bisa menjadi hotel mini 

yang dijajakan dalam mode waralaba sejenis Airbnb. 
                                                           
2Santoso, Agung Budi (2014). Dulu Turis ke Bali Menginap di Hotel, Sekarang Bergeser ke 

Vila Tepi Tebing Sungai dan Persawahan, dalam tribunnews.com edisi Selasa, 25 
November 2014. 
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Instanisasi dan perubahan perilaku 

Kata kunci lain dalam bab ini adalah ‗instan‘ dan 

‗instanisasi‘. Widhiasthini3 menggunakan termin ini sebagai kata 

lain yang menunjuk pada kemampuan sistem waralaba untuk 

mempercepat pertumbuhan modal dan ekspansi usaha. 

Kenyataannya, instanisasi usaha di era milenial ini memang 

benar terjadi hampir dalam segala aspek kehidupan. Ini adalah 

salah satu pengejawantahan keinginan manusia yang semakin 

menggebu-gebu dalam memperoleh sesuatu atau mencapai 

tujuannya.  

Konsumen, menurut Sumarwan4, adalah pembeli, peng-

guna, pengambil keputusan dan/atau pelanggan. Seorang 

konsumen akan melakukan tindakan yang disebut perilaku 

konsumen terhadap barang, jasa, merek, harga, dan kualitas 

suatu produk atau jasa. Dalam sistem waralaba, seorang 

penerima waralaba boleh dikatakan bertindak sebagai seorang 

konsumen dari merek, hak cipta, ciri khas atau cetak biru 

sebuah perusahaan. Tujuan dari penerima waralaba adalah 

untuk menjadi perpanjangan tangan dari perusahaan pemberi 

waralaba. Jadi, boleh dikatakan bahwa penerima waralaba akan 

menjadi sejenis reseller. Bedanya adalah, penerima waralaba 

hanya menjadi reseller cetak biru dari kekhasan produk atau jasa 

yang diputuskan oleh pemberi waralaba. 

Penerima waralaba yang bertindak sebagai konsumen cetak 

biru perusahaan pemberi waralaba berposisi sebagai pihak yang 

diberikan hegemoni. Artinya pemberi waralaba memiliki hege-

moni terhadap penerima waralaba. Ini mirip seperti ketika Anda 

                                                           
3Widhiasthini, N. W. (2010). Hegemoni Pialang Terhadap Investor dalam Investasi Saham 

Bursa Efek Indonesia di Kota Denpasar (disertasi), Program Pascasarjana Universitas 
Udayana.  
4Sumarwan, Ujang (2016). Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam 

Pemasaran. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.   
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menjual produk buatan Anda. Anda memiliki hegemoni atas 

konsumen Anda, sebab konsumen memerlukan produk Anda. 

Semakin kuat produk Anda, maka semakin berpengaruh pula 

hegemoni Anda. Secara tak kasat mata, hegemoni adalah faktor 

yang mengikat masyarakat tanpa kekerasan5. Ini akan terlihat 

nyata tatkala Anda membeli sabun atau pasta gigi. Secara tidak 

langsung, Anda telah terhegemoni bahwa apabila Anda tidak 

menggunakan pasta gigi berkalsium, maka gigi Anda akan 

berlubang. Dengan demikian, Anda terikat untuk patuh pada 

produsen pasta gigi berkalsium. 

Pada tahap pembelian franschise, penerima waralaba berla-

ku sebagai konsumen cetak biru. Karena itu, penerima waralaba 

melakukan apa yang disebut sebagai perilaku konsumen. 

Tindakan apa pun yang dilakukan oleh konsumen dalam rangka 

mendapatkan, mengkonsumsi, serta menghabiskan nilai suatu 

barang dan jasa, serta segala proses pengambilan keputusan 

dan persepsi yang mendahului dan mengakhiri segala tindakan 

ini adalah rentangan dari perilaku konsumen6. Pengertian lain 

dari perilaku konsumen adalah perilaku yang diperlihatkan 

konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, menilai, 

serta mengurangi nilai barang dan jasa untuk memuaskan 

kebutuhannya7. Apabila Anda ingin membeli sebuah tas baru, 

segala hal tentang bagaimana Anda memutuskan untuk 

membelinya, di mana Anda membelinya, dengan cara apa Anda 

membayarnya, termasuk mengapa Anda lebih memilih tas yang 

simpel atau tas yang bermerek terkenal, semua itu termasuk 

dalam kajian perilaku konsumen. 

                                                           
5Gramsci, Antonio (1971). Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, New 
York: International Publishers. 
6Engel, James F. (1994). Pengertian Perilaku Konsumen (dalam buku Perilaku Konsumen,    

  Edisi 6 Jilid 1). Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara. 
7Schiffman & Kanuk (2010). Perilaku Konsumen. Jakarta: PT Indek. 
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Gambar 2.3 | Perahu-perahu bebek di tepian Danau Beratan, Bali. Perubahan 
perilaku konsumen obyek wisata telah menyulap tepi danau ini menjadi 
ladang komersil yang penuh dengan selfie spots (sumber: longtripmania.org). 

 

Inilah sebabnya mengapa ilmu perilaku konsumen adalah 

ilmu yang luas,—yang adalah gabungan dari teori-teori psikolo-

gi, makna, sosial, dan bahkan pragmatik. Secara umum, perilaku 

konsumen disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan 

faktor eksternal. Secara intenal, perilaku Anda dalam memilih 

barang dan jasa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti konsep 

diri, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, dan pola 

konsumsi Anda. Dari luar, keputusan Anda untuk membeli tas 

yang bermerek atau tidak bermerek datang dari lingkungan dan 

keluarga, teknologi, kelompok acuan, sosial-budaya, ekonomi, 

dan bahkan agama.  

Freud (dikutip oleh Sumarwan8) menyatakan bahwa mental 

manusia memiliki tiga bagian, yakni identitas, ego, dan 

superego. Contohnya seperti ini. Semua manusia memiliki rasa 

lapar dan keinginan untuk makan. Suatu hari, Anda sangat 

tertarik pada buah pisang ranum milik tetangga Anda. Rasa 

                                                           
8Sumarwan, op. cit. 
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ketertarikan alamiah pada makanan lezat ini adalah identitas 

Anda,—dengan kata lain, sifat insting yang Anda, saya dan 

semua orang miliki. Istilah lain untuk menyebut identitas adalah 

insting. Ketika Anda ingin memetik buah pisang itu, tiba-tiba 

Anda berpikir, ―Buah ini bukan milik saya, jadi saya tidak boleh 
mengambilnya.‖ Jadi, ada konsep yang tertanam dalam diri 
Anda bahwa mengambil barang yang bukan milik sendiri adalah 

salah. Ini yang disebut sebagai superego. Sementara itu, ego 

adalah keputusan yang Anda ambil: apakah Anda akan mencuri 

buah pisang lezat itu atau minta izin kepada pemiiknya untuk 

membelinya barang beberapa biji. 

Perilaku konsumen senantiasa bergerak antara tiga bagian 

mental ini. Perilaku konsumen disebabkan secara internal oleh 

konsep diri Anda. Ketika konsep diri dipadukan dengan 

penawaran merek yang sesuai dengan konsep diri Anda, itulah 

yang membuat Anda memutuskan membeli barang atau jasa 

sesuatu yang mendukung konsep diri Anda, sehingga Anda 

merasa puas9. 

Secara eksternal, perilaku konsumen dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor utamanya, menurut Sumarwan, adalah 

faktor lingkungan dan keluarga. Di Bali, misalnya, ada tren 

perilaku konsumen unik yang dipengaruhi oleh faktor ling-

kungan dan keluarga. Sepanjang tahun-tahun pertama abad 

milenial, Bali dibanjiri buah-buahan impor, terutama menjelang 

hari raya Galungan dan Kuningan. Penyebabnya adalah, tingkat 

konsumsi buah impor di Bali meningkat drastis selama tahun 

itu. Satu keluarga yang membeli buah-buahan impor biasanya 

membuat sebuah gebogan (di Bali utara lazim disebut pajegan). 

Dalam sebuah gebogan, buah-buahan dirangkai sedemikian 

                                                           
9Umar, H. (2003). Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama. 
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rupa membentuk tingkat-tingat yang indah. Orang yang ekono-

minya menengah ke bawah biasanya tidak membuat gebogan, 

namun mengemas buah-buahan dalam sebuah wadah anyaman 

yang disebut keben. Karena prestise dan malu dilihat orang lain, 

banyak orang pada akhirnya berlomba-lomba membuat 

gebogan dari buah impor. Syukurlah kini tren ini telah kada-

luwarsa berkat perkembangan teknologi informasi. Ternyata, 

banyak buah impor yang disemprot zat kimia berbahaya dan 

dijual dengan harga murah. Ini yang menyebabkan tren buah 

impor belakangan merosot di Bali. 

Yang aneh juga di Bali terkait perilaku konsumen adalah 

tren jumlah sesari. Sesari adalah sejenis sumbangan, atau amal, 

dalam bentuk sejumlah uang yang digunakan untuk pemeliha-

raan tempat suci dan santunan kepada orang-orang suci. Sesari 

biasanya diselipkan pada sesajen dan dimasukkan ke dalam 

kotak. Secara prinsip ekonomi, memberikan sesari adalah ter-

masuk proses konsumsi, sebab pemberi sesari mendapatkan 

kepuasan batin ketika memberikan uang. Masalahnya adalah, 

tingkat kepuasan batin lama-kelamaan dipengaruhi oleh stan-

dar yang dilihat seseorang dari kelompok acuannya. Misalnya, si 

A ingin menyumbang uang dua ribu rupiah, sementara semua 

anggota kelompok lainnya menyumbang lima ribu rupiah. 

Karena pengaruh kelompok ini, si A ingin menyumbang lebih 

karena memakai acuan standar kelompoknya.  

Subawa & Widhiasthini (2018)10 malah menemukan hal unik 

bahwa di Bali sendiri, perilaku konsumen dipengaruhi oleh 

empat faktor yakni budaya follower, citra, gaya hidup instan dan 

prestise. Kebanyakan kalangan masyarakat yang dipengaruhi 

oleh keempat faktor ini adalah mereka yang berpenghasilan 
                                                           
10 Subawa, N.S. & Widhiasthini, N.W. (2018). Transformasi Perilaku Konsumen Era 
Revolusi Industri 4.0, Conference on Management and Behavioral Studies, Universitas 

Tarumanegara 10(1), hal.134-138. 
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rendah, mahasiswa, dan para profesional. Dalam salah satu 

wawancaranya, Subawa dan Widhiasthini mendapatkan simpul-

an bahwa konsumen mengalami kebimbangan karena mem-

bandingkan diri dengan rekan-rekan kerja, sehingga mau tidak 

mau konsumen terpacu untuk mengikuti semacam ‗standar‘ 
acuan dalam kelompok mereka.  

Kebimbangan yang disebabkan oleh standar dari kelompok 

acuan dimanfatkan oleh produsen untuk memasarkan pro-

duknya. Anda mungkin masih ingat iklan internet murah di awal 

tahun 2009. Slogannya yang terkenal adalah ―hari gini ga pake 
internet?‖ Ini adalah salah satu teknik untuk memberi sugesti 

bahwa ―hanya kamu yang tidak punya internet, sementara 

semua orang lain sudah punya. Ayo cepat beli produk kami.‖ 
Teknologi adalah faktor utama lain yang membuat kegiatan 

manusia menjadi efisien. Ada tiga aspek esensial dalam kehi-

dupan manusia yang berubah berkat teknologi: komunikasi, 

transportasi, finansial. Berkat kemajuan teknologi, ketiga hal 

fundamental itu sekarang makin cepat. Semakin mudahnya 

akses komunikasi, informasi, transportasi dan keuangan mem-

buat masyarakat berpikir untuk serba instan, termasuk dalam 

hal permodalan. Faktor ini pula yang menyebabkan sistem 

waralaba menjamur belakangan ini. 

Terdapat faktor lain yang mendorong perilaku calon 

franchisee dalam memilih waralaba. Beberapa survei dari tahun 

ke tahun mengungkap kecenderungan faktor yang berubah 

ubah tidak hanya dari segi internal, namun juga eksternal. 

Junaidi11 meneliti kecenderungan faktor pendorong utama yang 

menyebabkan larisnya pembelian waralaba ritel Alfamart di 

Jabodetabek. Ditemukan bahwa pengaruh yang paling 
                                                           
11Junaidi, M. (2006). Analisis Dan Evaluasi Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku 

Pembelian Franchise (Waralaba) (Studi Kasus Alfamart Wilayah Jabotabek). Departemen 
Manajemen Fakultas Ekonomi Manajemen. Institut Pertanian Bogor. 
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signifikan datang dari faktor keinginan pribadi penerima 

waralaba untuk mengembangkan bisnis dan menjadi wirausaha. 

Kemudian, faktor harga jual produk Alfamart dan variasinya 

membuat waralabanya diminati. Dari sisi pemberi waralaba, 

yang membuat waralaba Alfamart sangat laris adalah sistem 

manajemen yang terstruktur, komunikasi yang baik dengan 

pemberi waralaba, prosedur operasi yang mudah dan tertata 

dengan baik, analisis keuangan yang simpel, serta jangka waktu 

BEP yang tidak terlalu lama. Tak hanya itu, faktor citra 

perusahaan pemberi waralaba juga menjadi faktor penting. Citra 

perusahaan ini meliputi popularitas merek, manajemen, 

pelayanan toko, penampilan pegawai dan perwajahan toko, 

serta luasnya jaringan toko. 

Di tahun-tahun berikutnya, survei dilakukan oleh Imanullah 

dan rekan-rekannya dengan mengambil sampel pengusaha 

waralaba di provinsi-provinsi di Indonesia. Hasilnya, sebagian 

besar faktor yang membuat orang memilih usaha waralaba 

adalah faktor popularitas perusahaan pemberi waralaba dan 

cetak birunya. Dengan kata lain, larisnya waralaba di tahun 2009 

disebabkan utamanya karena hak kekayaan intelektualnya yang 

unik. Kemudian, faktor distribusi tempat menduduki peringkat 

kedua, yang disusul oleh jumlah modal awal yang tidak 

memberatkan, serta kemampuan pemberi waralaba untuk 

melakukan promosi. Studi ini menemukan bahwa hak kekayaan 

intelektual menjadi faktor penting sebab elemen ini telah 

terlindungi di Indonesia, walaupun belum setegas negara-

negara maju12. 

Ada lagi penelitian lanjutan di tahun 2015 silam. Fatimah 

(2015) menemukan bahwa faktor kecanggihan teknologi 

                                                           
12Imanulla, Moch. Najib (2009). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan 

Waralaba di Indonesia. LPPM Universitas Negeri Sebelas Maret. 
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menjadi pendorong utama kalangan perempuan melakukan 

bisnis, termasuk waralaba di Jakarta13. Di Medan, faktor 

pendorong utama pembelian waralaba adalah popularitas 

merek, terjangkaunya modal, besarnya potensi keuntangan dan 

jenis produk14. Melompat ke Istanbul, Turki, faktor yang 

mendorong terbelinya waralaba adalah karena faktor fungsi 

operasi merek dan insentif yang diberikan, kemudian baru 

diikuti oleh faktor kemudahan teknologi15. 

Lalu, apa yang kita dapatkan dari data ini? Kesimpulannya 

adalah, para penerima waralaba sepakat bahwa waralaba 

sanggup memberikan instanisasi baik modal, pengerjaan dan 

keuntungan. Mereka cenderung memilih waralaba yang kredibel 

secara merek dan standar operasi. Tak hanya itu, kemampuan 

pemberi waralaba untuk memasarkan produk dan jasanya juga 

menjadi bahan pertimbangan yang cukup tinggi. Ambillah 

contoh Ace Hardware. Dalam selang beberapa tahun saja, 

merek waralaba itu telah berhasil bersanding dengan toko-toko 

perabotan di tanah air. Melalui kekuatan mereknya yang 

mendunia dan tokonya yang besar dan eksklusif, Ace Hardware 

segera merajai pasar perabotan rumah tangga di tanah air. 

Perubahan perilaku konsumen menyebabkan pemberi 

waralaba juga harus menjaga image merek dan cetak biru yang 

mereka tawarkan. Apabila pemberi waralaba gagal melakukan 

fungsi support-nya, seluruh cabang waralabanya bisa terkena 

dampak. Karena itu, pemberi waralaba juga harus ramah 

                                                           
13Studi difokuskan pada kaum wanita muslim. 
14Marhaini, M.S. (2012). Pengaruh Produk, Modal, Potensi Keuntungan dan Merek 

Terhadap Keputusan Membeli Usaha Franchise (Studi Kasus Food Franchise di Sun Plaza, 

Medan). Jurnal Ekonom Vol. 15 No. 2, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 
15Arici, Gokce (2016). The Effect of Association on Making the Decisions to Franchise in 

Turkey (Tesis). Department of Business, Business Administration Program, Institute of 
Social Science, Istanbul Aydin University. 
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dengan faktor-faktor utama mengapa sebuah waralaba dibeli 

oleh calon pengusaha. 

Telah dijelaskan di atas bahwa tatkala menerima waralaba, 

penerima waralaba bertindak selaku konsumen dari hak cipta 

dan sistem operasional perusahaan pemberi waralaba. Dengan 

dikontraknya hak cipta dan sistem operasional, maka penerima 

waralaba pada saat yang bersamaan menjadi agen dari 

produsen. Dengan kata lain, produsen menurunkan sekian 

bagian hak hegemoni kepada penerima waralaba untuk 

menghegemoni konsumen. Ini adalah teknik waralaba yang 

klasik. Namun demikian, dari waktu ke waktu, perilaku kon-

sumen (dalam hal ini, termasuk juga para penerima waralaba) 

mengalami perubahan. Apabila perilaku konsumen berubah,—
misalnya, mereka lebih tertarik pada sistem jual-beli daring dan 

harga yang lebih murah, penerima waralaba harus menunggu 

keputusan final dari pemberi waralaba. Di sinilah pemberi 

waralaba harus terus melakukan pemutakhiran informasi terkait 

perilaku konsumen yang berubah-ubah. Risikonya lumayan 

tinggi jika pihak pemberi waralaba sampai tidak hirau kepada 

konsumen. Melalui pihak penerima waralaba, pemberi waralaba 

bisa menjalankan prinsip penelusuran informasi. Dengan terus 

mengadakan dengar feedback, pihak pemberi waralaba bisa 

mengubah sistemnya secara berkelanjutan yang akan mengun-

tungkan baik pihaknya maupun semua penerima waralaba atas 

merek dan sistem operasionalnya. Inilah tantangan besar bagi 

pewaralaba di abad milenial: komunikasi yang baik harus selalu 

terjalin antara franchisor dan franchisee, terutama terkait de-

ngan perubahan perilaku konsumen. 

Shifting pada kebutuhan publik milenial 

Abraham Maslow (1908-1970) bukanlah seorang ekonom, 

namun seorang psikolog Amerika berdarah Yahudi yang banyak 
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menginspirasi para pakar tak hanya dalam bidang kejiwaan 

namun juga ekonomi, budaya hingga militer. Salah satu 

makalahnya berjudul ―A Theory of Human Motivation‖ yang 

diterbitkan Jurnal Psychological Review pada 1943 mengulas 

tentang hirarki kebutuhan manusia. Menurut teori hirarki 

kebutuhan manusia ini, Maslow menyatakan bahwa kebutuhan 

manusia berjenjang dari tingkat dasar hingga puncak. Sebelum 

manusia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia tidak 

beranjak kepada hirarki kebutuhan yang lebih tinggi. 

Tatkala teknologi berkembang, kebutuhan manusia menga-

lami pergeseran yang signifikan. Di zaman ini, menurut Kasali 

(2018), titik kebutuhan manusia berpusat pada apa yang 

disebutnya sebagai self-esteem (tingkat keempat). Jadi, kebu-

tuhan publik milenial kini terpusat nyaris  pada puncak piramida  

 
Gambar 2.4 | Hirarki kebutuhan menurut Maslow. Teorinya, setelah kebutuhan 
di suatu tingkat terpenuhi, maka secara alami manusia bergerak ke kebutuhan 
di level yang lebih tinggi.  
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Maslow. Kita bisa melihat bukti-bukti nyata yang ada. Tiga 

puluh tahun yang lalu, orang Bali masih bisa mengatakan, betek 

basang pesu kidung (lapar hilang, muncullah nyanyian). 

Maknanya adalah, tatkala kebutuhan fisik seperti makan, 

minum, tidur dan seks terpenuhi, maka manusia memerlukan 

rasa aman dan perlindungan. Tatkala manusia merasa aman, dia 

bisa menghibur dirinya, misalnya dengan cara menyanyi. Hirarki 

kebutuhan masyarakat pada umumnya hanya sampai pada 

tingkat kedua, atau ketiga. Itulah sebabnya, secara umum hanya 

sedikit orang-orang dari golongan ekonomi lemah yang 

mampu mengaktualisasi dirinya, kecuali dia telah dibantu 

memenuhi kebutuhan dasarnya.  

Hirarki inilah yang menginspirasi Bill Gates sehingga ia 

menyatakan bahwa ―jika Anda ingin membuat karyawan Anda 
lebih kreatif dan inovatif, maka naikkanlah gajinya.‖ Apabila 
seseorang masih berpikir bagaimana dia makan esok hari, maka 

keinginannya untuk self-esteem, apalagi membuat sebuah kanal 

YouTube dengan konten kreatif,—akan nyaris tidak terlaksana. 

Jadi, menurut Maslow, kreativitas dan aktualisasi diri pekerja 

akan muncul apabila dia tidak khawatir lagi pada pemenuhan 

kebutuhan dasar. Masalahnya adalah, kenaikan upah harus 

disertai dengan sistem yang efektif sehingga karyawan tidak 

leha-leha dengan gaji besar namun pekerjaan nihil. Di sini etos 

kerja yang tinggi berperan, baik dari sisi manajemen maupun 

diri sendiri. Anda bisa lihat Google, yang semua karyawannya 

tidak khawatir lagi tentang kebutuhan pokok. Mereka bisa fokus 

mengerjakan inovasi-inovasi yang baru dan menelurkan banyak 

besutan teknologi dan ide-ide kreatif tiap tahun. 

Secara umum, di zaman milenial ini, generasi muda 

memfokuskan pemenuhan kebutuhan di tingkat empat, yakni 

self-esteem. Self-esteem berarti kebutuhan akan prestise, 
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pengakuan dari komunitas, dan penerimaan dari orang-orang. 

Buktinya simpel saja: kini orang ke restoran tidak lagi untuk 

makan, namun untuk berfoto bersama makanan.Pada era 

sebelumnya, orang pergi ke tempat wisata untuk bersantai, 

namun generasi milenial pergi ke tempat-tempat ekstrem untuk 

berswafoto dan mengunggahnya di media sosial. Semua demi 

pengakuan. Bahkan, ada remaja yang mampir ke Malaysia 

hanya untuk berfoto di depan gedung pencakar langit Pertonas, 

lalu pulang.  

Kebutuhan generasi milenial akan pengakuan dan prestise 

memunculkan banyak dampak. Prestise tidak hanya masalah 

merek-merek terkenal, olah raga ekstrem, pergi ke negara lain 

bersama pasangan, foto prewed yang glamor, atau foto wisuda 

di kampus ternama. Prestise juga menyangkut ucapan bela-

sungkawa kepada seseorang yang ditinggal oleh sanak 

keluarganya. Prestise juga menyangkut ucapan terima kasih 

lebay seseorang kepada semua pihak yang telah membantu 

upacara pernikahannya. Prestise juga adalah tatkala Anda 

mengunggah ekspresi betapa tegangnya diri Anda ketika akan 

mencoba paralayang untuk kali pertamanya di tebing-tebing 

curam Patagonia. Tak hanya itu, prestise juga menyangkut 

tindakan keterlaluan netizen yang berswafoto ramai-ramai di 

pusara Prof. B.J. Habibie sebagai bukti bahwa mereka ‗bersedih‘ 
dan ‗berbelasungkawa‘ agar mendapatkan simpati sebagai 

orang budiman. 

Bukti-bukti tak terbantahkan tersebut menunjukkan bahwa 

generasi milenial telah bergeser dari pemenuhan kebutuhan 

dasar ke pemenuhan kebutuhan akan prestise. Jadi, ada sebuah 

lompatan yang cukup signifikan. Barangkali inilah yang menjadi 

sebab mengapa generasi milenial kadang lebih mementingkan 

prestise daripada persahabatan dan cinta (di tingkat ketiga) 
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serta rasa aman (di tingkat kedua). Anda mungkin masih ingat 

kasus Erri Yunanto tahun 2015. Pemuda itu nekad memanjat 

tebing rapuh di puncak Merapi hanya untuk selfie. Nahas, 

pemuda itu terjatuh ke kawah Merapi yang menggelora, dan 

tewas sia-sia. Bayangkan. Untuk memenuhi kebutuhan akan 

pengakuan bahwa dia orang hebat atau apalah, dia melompati 

kebutuhan akan rasa aman. Tak hanya itu, dia juga melompati 

kebutuhan untuk mencintai dan dicintai,—terutama mencintai 

dirinya sendiri.  

Apabila Anda berbicara tentang kebutuhan manusia, maka 

Anda pasti berbicara tentang ekonomi, sebab ekonomi adalah 

ilmu tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan. Jadi, 

shifting atau pergeseran pada kebutuhan generasi ini 

menyebabkan  pergeseran  besar  pula  di dunia ekonomi. Sejak  

 
Gambar 2.5 | Sejak esteem economy mulai masuk ke tepi Danau Buyan dan 
Tamblingan, sepanjang puncak bukit dinding kaldera itu kini dipenuhi spot 

swafoto yang penuh antrian tatkala musim liburan. 

 

generasi muda datang ke puncak gunung hanya untuk 

mengambil beberapa foto saja, ada kecurigaan dari para pakar 
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ekonomi bahwa generasi milenial melakukan perjalanan wisata 

bukan untuk bersenang-senang, namun untuk prestise. Hal itu 

terbukti benar. Maka, sejak itu muncullah istilah esteem 

economy,—sebuah taktik ekonomi yang merangsang kebutuhan 

generasi milenial akan pengakuan dan prestise16. 

Pergeseran besar ini tentunya berpengaruh pula pada 

sektor industri, terutama waralaba. Kemunculan generasi 

milenial yang haus pengakuan dan prestise membuat sektor 

waralaba mesti berkembang lebih kreatif lagi. Di bagian akhir 

bab ini, Anda barangkali akan tercengang melihat bahwa jenis-

jenis waralaba telah mulai merambah sektor-sektor yang tidak 

terpikirkan sebelumnya. Semua itu adalah impact dari 

kebutuhan generasi milenial yang tidak tanggung-tanggung.  

Esteem economy berpusat pada bagaimana memenuhi 

kebutuhan generasi milenial akan pengakuan. Generasi milenial 

akan bangga jika dia menjadi orang pertama yang mengunggah 

foto berdiri di punuk gajah, memerah susu singa di kebun 

binatang, atau bahkan jadi manusia pertama yang terjangkiti flu 

di antara kawan-kawan sekolahnya. Di media sosial, generasi 

pemburu self-esteem akan menunjukkan bahwa dirinyalah yang 

paling pintar di grup WhatsApp atau Facebook. Dinding 

Facebook mereka kebanyakan berisikan foto-foto narsis atau 

swafoto. Secara psikologis, tindakan seperti ini mencerminkan 

bahwa si pemilik akun itu adalah tipe orang yang kurang 

produktif, membuang-buang waktu, dan bahkan bisa jadi 

pengangguran. Menurut psikolog, orang-orang yang sering 

mengunggah swafoto atau berkomentar panjang di media 

sosial adalah tipe orang yang kurang kreatif, kurang kritis dan 

tidak produktif17. 

                                                           
16Kasali, ibid, p.250. 
17Kasali, Rhenald. op. cit, p.251. 
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Anda bisa melihat perbedaannya. Teman-teman Anda yang 

produktif dan kreatif rata-rata jarang mengunggah status aneh 

di media sosial, apalagi bercerita tentang keadaan emosinya, 

pacarnya, komplain istri atau suaminya, dan hal-hal negatif lain. 

Apabila dia sempat online dan mengunggah sesuatu, paling-

paling dia mengunggah foto-foto kegiatan ala kadarnya, foto 

kebunnya sekali waktu, ide kreatifnya, atau membagikan sebuah 

laman web informatif yang tengah dibacanya. Karena itu, jika 

suatu hari Anda ingin merekrut pegawai untuk usaha Anda, 

mintalah alamat media sosialnya dan selidikilah apa saja yang 

diunggahnya. Dinding media sosial seseorang sedikit tidaknya 

dapat mewakili kepribadiannya. 

Social climber 

Yang menjadi sumber kekuatan waralaba milenial adalah 

kecenderungan anak-anak muda untuk menjadi social climber‗ 
pendaki sosial‘,—yang secara lazim diterjemahkan sebagai 

‗pencari status sosial‘. Pencari status sosial ini adalah mereka 
yang memiliki motif untuk berada pada lingkungan sosial 

tertentu, sehingga mereka menjadikan komunitas di sekeliling-

nya sebagai acuan standar yang harus mereka capai agar 

mendapatkan suatu penerimaan sosial18. Kebalikan dari social 

climber adalah social sinker, saat seseorang kehilangan penga-

kuan status sosial dalam ranah digital, utamanya di media sosial. 

Secara lebih sederhana dapat dinyatakan bahwa social 

climber adalah mereka yang menampilkan diri sebagai orang 

lain demi mendapatkan pengakuan. Biasanya, para social 

climber selalu menampilkan diri dengan pakaian-pakaian serta 

pernak-pernik kekinian, walaupun sejatinya mereka membeli 

semua itu dengan cara mencicil atau menghabiskan gaji.  

                                                           
18Wood, Julia T. (2006). Communication Mozaics. New York: Thompson Wadsworth.  
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Yang menyebabkan seseorang menjadi social climber di era 

milenial ini adalah karena terbukanya akses informasi di seluru 

belahan dunia. generasi milenial cenderung membanding-

bandingkan dirinya sendiri dengan orang yang lebih prestigius. 

Ada rasa tidak percaya diri tatkala seseorang melihat artis-artis 

Korea yang molek dan berpakaian elegan. Ada pula rasa minder 

ketika melihat wajah artis Eropa yang cantik. Mereka kadang 

tidak menyadari bahwa ada efek Photoshop dan Ilustrator di 

balik semua keelokan itu. 

Fenomena social climber adalah akibat dari motivasi yang 

ada pada diri generasi milenial. Menurut Schiffman dan Kanuk 

(2010), motivasi adalah faktor dorongan yang ada dalam setiap 

manusia. Faktor dorongan ini memunculkan alasan untuk 

bertindak karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Di sisi 

lain, Solomon (2009) menyebutkan bahwa motivasi berarti 

proses mental yang membuat seseorang melakukan tindakan 

tertentu sebagai respons terhadap kebutuhan yang timbul dan 

ingin dipenuhi. Definisi serupa juga dibahas oleh ahli-ahli sosial 

dan psikologi lainnya. Pada intinya, motif atau dorongan yang 

membuat Anda melakukan sesuatu disebut motivasi. 

Secara teori, tanpa adanya motivasi, maka seluruh kegiatan 

manusia otomatis tidak ada, sebab semua kegiatan manusia 

didorong oleh motivasi baik yang disadarinya maupun tidak 

(berada di pikiran bawah sadar). Yang menjadi masalah adalah 

bahwa motivasi generasi milenial tengah meluap-luap ke hirarki 

keempat. Motivasi dalam keseharian mereka rata-rata adalah 

untuk mendapatkan prestise. Bahkan, mereka rela mengabaikan 

makan dan minum hanya untuk mendapatkan senjata canggih 

dalam sebuah game daring yang membutuhkan waktu berjam-

jam hingga berhari-hari. Apabila mereka mendapatkan senjata 



W A R A L A B A  M I L E N I A L  

89 
 

>>>>>>>>>> 

canggih itu, mereka mendapatkan apresiasi dan kebanggaan. 

Padahal, kebanggaan itu kadang hanya semu belaka. 

Ini tentu berbeda jauh dengan mereka yang benar-benar 

mengaktualisasikan diri dan produktif. Anda bisa membedakan 

yang mana social climber dan mana orang kreatif-produktif dari 

postingan media sosialnya. Para social climber gemar 

memposting hal-hal menyangkut dirinya sendiri namun tidak 

memiliki latar peristiwa yang worthy and valuable ‗bermakna 
dan bernilai‘. Misalnya, seorang social climber senang 

menampilkan foto tas belanjanya yang dilabeli merek terkenal 

seperti Gucci, Prada, Hermes atau Louis Vuitton. Namun dalam 

kenyataannya, orang-orang yang melihat fotonya tidak 

mendapatkan kesan apa pun kecuali kagum, atau malah iri. 

Sementara itu, orang-orang yang kreatif atau produktif 

mungkin saja memposting foto dirinya saat sibuk memper-

siapkan presentasi yang penting, atau memposting foto saat 

dirinya menerima penghargaan gubernur. Namun, dari kedua 

ilustrasi tersebut, Anda tentu bisa menentukan mana yang 

memiliki nilai genuity yang tinggi. 

Keinginan masyarakat perdesaan untuk merasakan sensasi 

makan di restoran siap saji ternama seperti McDonalds dan KFC 

mendorong ACK untuk merambah wilayah-wilayah desa dan 

menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah. Lagi-lagi, 

motifnya adalah self-esteem. Gucci membuka gerai waralaba di 

pusat-pusat perbelanjaan di tanah air karena masyarakat 

memiliki motif self-esteem yang tinggi.  

Masyarakat Indonesia dinobatkan sebagai salah satu ma-

syarakat paling hedonistik di Asia19. Padahal, tipikal masyarakat 

Indonesia adalah religius. Dua-duanya adalah paham yang 

                                                           
19Chandra, Mulyady (2019). 10 Peringkat Indonesia di Dunia, kompasiana.com, diakses 
pada Juli 2019. 
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bertolak belakang, namun ada dalam masyarakat Indonesia. 

Gaya hidup hedonisme menekankan pada kenikmatan jasmani, 

kemewahan dan kesempurnaan hidup di dunia. Sementara itu, 

religi mengajarkan seseorang untuk tawakal, hidup sederhana, 

beramal dan bersyukur20. Menurut lembaga survei media GfK 

Asia, Indonesia adalah negara Asia yang penduduknya paling 

banyak membeli gadget. Tak cukup sampai di sana, Indonesia 

adalah negara ASEAN yang paling boros listrik21 selama tahun 

2010 hingga kini.  

Gabungan antara hedonisme dan religi ini menimbulkan 

campuran yang unik dan juga nyeleneh. Dalam sektor ekonomi, 

religi bisa berbalik menjadi sebuah hedonisme bagi masyarakat 

Indonesia. Muncullah wisata religi, kuliner religi, wisata halal, 

kuliner halal, fashion religi, belanja religi, dan segala sesuatu 

yang dihubung-hubungkan dengan religiusitas masyarakat 

Indonesia. Di Bali sendiri, ada hedonisme upacara agama. 

Orang-orang dari kelas menengah ke atas biasanya membuat 

upacara religi dengan biaya yang besar, rentetan upacara yang 

sangat panjang, melibatkan ribuan orang, dan mereka kadang 

menikmatinya sebagai sebuah prestise. Padahal, upacara yang 

sama bisa dilakukan dengan cara yang jauh lebih sederhana dan 

hemat. Bahkan, hedonisme religi ini tampaknya merambah tidak 

hanya dalam ruang lingkup individu, namun juga kelompok 

masyarakat.  

Di akhir tahun 2019 hingga awal 2020, ada kecenderungan 

signifikan terhadap pembelian mobil di Bali. Sebenarnya, 

kecenderungan ini telah dideteksi sejak 2014 lalu, namun 

                                                           
20Sudarsih, Sri (2009). Konsep Hedonisme Epikuros dan Situasi Indonesia Masa Kini 
(disertasi). Program Doktoral Filsafat Universitas Gadjah Mada. 
21Data ASEAN Centre for Energy (ACE) tahun 2013. 
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Subawa et. al. (2020)22 menspesifikasi bahwa kecenderungan 

seperti ini dipengaruhi oleh budaya hedonistik yang tampaknya 

semakin tinggi. Dalam petikan wawancaranya dengan respon-

den sampel, terungkap bahwa kebanyakan dari mereka membe-

li mobil karena terpikat pada model terbaru, warna dan tekno-

logi terkini yang ditawarkan. Kalangan profesional hingga 

mahasiswa pun ‗dirasuki‘ konsep hedonistik seperti ini, yang 
benar-benar mengubah perilaku belanja mereka sejak awal ta-

hun 2000-an. Bahkan, beberapa official kredit bank yang diwa-

wancarainya mengaku bahwa banyak konsumen sesungguhnya 

tidak mampu membayar kredit mobil karena mereka masih 

memiliki tunggakan kredit rumah, emas dan lain-lain. 

Hedonisme di Indonesia juga merambah pada ranah bu-

daya, yang menjadi senjata andalan dalam promosi pariwisata, 

khususnya di Bali. Subawa (2020) menemukan bahwa telah 

terjadi hegemoni terhadap konsumen pariwisata di Bali di era 

desruptif ini23. Dia menyimpulkan bahwa saat ini konsumen 

tidak hanya dijadikan target pasar pariwisata, namun juga agen 

wisata. Ini bisa terjadi dengan adanya media sosial yang me-

mungkinkan setiap orang untuk berbagi pengalaman mereka 

selama berada di Bali. Dengan memposting banyak foto dan 

video, serta menggunakan fitur tag, maka secara tidak langsung 

konsumen terhegemoni untuk memasarkan produk wisata. Mari 

kita sebut ini sebagai desruptive mindset on producers.  

Beberapa contoh nyata tersebut menjadi bahan kajian dan 

renungan tentang betapa fenomena pendakian sosial berdam-

pak pada segala lini kehidupan masyarakat milenial. Apabila 
                                                           
22 Subawa, N.S., Widhiasthini, N.W., Pika, P.A.T.P, & Suryawati, P.I. (2020). Hedonism on 
the behavior of consumer society as a global cultural transformation. International 

Research Journal of Management, IT & Social Sciences 7(2), hal. 59-70. 
23 Subawa, N.S. & Widhiasthini, N.W. (2020). Hegemony Practice of Consumers in 
Disruption Era, International Journal of Innovation, Creativity and Change 11(3), hal. 357-
375. 
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dibahas dari sidut pandang ekonomi, segala peristiwa dan 

fenomena kehidupan manusia adalah peluang untuk mening-

katkan keuntungan. Ekonomi tidak berbicara tentang perasaan 

manusia atau perbaikan pola pikir manusia. Ekonomi berbicara 

tentang keuntungan dengan pengorbanan yang seminimal 

mungkin. Karena itu, menyikapi berbagai fenomena yang 

melanda generasi milenial, sektor ekonomi akan terus giat 

mencari peluang.  

Tipikal masyarakat membuat sistem waralaba juga harus 

berevolusi dan mencari celah agar dapat memberikan keun-

tungan bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia yang religius, 

dan konsumtif juga pada saat yang sama, memunculkan jenis-

jenis waralaba baru yang kadang terkesan aneh dan unik. 

Sistem waralaba ini sesungguhnya telah ada di negara-negara 

barat, sebab mereka telah terlebih dahulu mengalami fenomena 

hedonisme. Jenis-jenis waralaba ini mulai masuk ke Indonesia di 

era sekarang, menjadi peluang segar bagi para pelaku ekonomi 

untuk menjadi lebih kreatif lagi. 

Kecenderungan waralaba dalam esteem economy 

Tiga kata kunci dalam bab ini yakni waralaba, milenial dan 

instan(isasi) memunculkan beragam topik pembahasan yang 

menarik untuk dikaji. Waralaba, tatkala dipertemukan dengan 

milenial, bisa berarti sebuah perusahaan yang meningkatkan 

self-esteem bagi konsumennya. Di sisi lain, self-esteem yang 

sesungguhnya didapatkan dengan kerja keras, perjuangan serta 

dedikasi yang lama bisa diperoleh secara instan dengan sistem 

waralaba. Kehadiran merek-merek terkenal dunia di tanah air 

membuka kesempatan besar bagi para social climber untuk 

meningkatkan self-esteem-nya dengan cepat.  

Beberapa jenis waralaba baru bermunculan sebagai respons 

terhadap tuntutan kebutuhan dan motivasi generasi milenial. 
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Sekalipun jenis waralabanya sama dan tidak berubah, bidang 

usahanya yang membuat waralaba menjadi unik, dan bahkan 

aneh. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, untuk meres-

pons kebutuhan warga yang mengeluh pada gangguan serang-

ga di musim panas, waralaba khusus pembasmi serangga 

terbentuk. Waralaba ini memberikan alat pembasmi serangga 

dan metode penyingkiran dengan SOP yang profesional. Di 

county-county terpencil, waralaba ini lumayan dibutuhkan. Siapa 

pun yang mengakui diri sebagai pecinta serangga (sekaligus 

pembenci serangga) bisa membeli waralaba ini dengan harga 

miring. 

Di Australia, yang populer malah waralaba penangkap 

binatang liar. National Geographic Society menobatkan Benua 

Australia sebagai benua paling berbahaya di dunia,—di mana 

Anda bisa tidur berdampingan dengan ular sanca, laba-laba 

black widow yang paling beracun di dalam sepatu, atau 

serangan buaya raksasa yang masuk ke ruang TV. Karena itu, 

penduduk Australia sangat memerlukan penanganan ahli hewan 

liar. Setiap tahun, waralaba penangkap binatang liar sekurang-

kurangnya menangkap 250 buaya air asin dan ‗mendeportasi‘ 
ratusan hewan beracun lainnya seperti ular dan lipan raksasa ke 

alam bebas. Biasanya, waralaba ini bekerja sama dengan 

petugas fauna apabila hewan liar yang tertangkap adalah satwa 

dilindungi atau langka. 

Membahas tentang waralaba dalam hubungannya dengan 

ekonomi milenial, sedikit tidaknya ini pasti mengarah pada 

esteem economy, walaupun tidak semua. Waralaba resto yang 

menjamur belakangan ini sebagian memiliki motif esteem eco-

nomy. Produk-produk kuliner milenial, seperti produk makanan 

olahan pisang besutan Kaesang Pangarep, memiliki unsur 

esteem economy. Orang-orang yang membeli produk makanan-
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nya sedikitnya berpikir bahwa mereka sedang mencicipi 

masakan putra sulung Joko Widodo,—dan itu adalah sebuah 

prestise. Sebuah waralaba tailor di Amerika Serikat bahkan 

membuat slogan ekstrem we design for gods ‗kami mendesain 
untuk para dewa‘ untuk menarik perhatian pelanggan (selain 
karena kualitas dan jenis jahitannya yang profesional dan 

elegan). 

Waralaba Jualan Tangis 

Kita telah membahas beberapa contoh perusahaan 

waralaba yang bermotif menyediakan kebutuhan self-esteem. 

Ternyata, di Ghana, sebuah republik di Afrika, orang mati juga 

perlu self-esteem. Sama halnya dengan di Bali, prestise orang-

orang Ghana terhadap upacara kematian sanak keluarga 

mereka menentukan derajat prestise keluarga. Bedanya adalah, 

di Bali belum ada perusahaan waralaba yang bisa menggarap 

upacara kematian sebab sebagian besar tanah kuburan adalah 

milik adat. Karena itu, hampir 90% upacara kematian Hindu di 

Bali masih digarap oleh masyarakat adat. Jadi, sasaran self-

esteem upacara kematian di Bali pada umumnya adalah penga-

kuan dari masyarakat adat. 

Di Ghana dan negara-negara maju di Eropa, tradisi pema-

kaman juga dibalut dengan prestise. Ada waralaba menangis 

yang khusus menyediakan jasa jual tangis. Ada keyakinan di 

antara orang-orang kelas menengah ke atas di Ghana bahwa 

semakin banyak tangisan yang mengiringi upacara kematian 

sanak keluarga mereka, maka itu adalah pertanda prestise yang 

tinggi. Karena itu, kian banyak keluarga orang kaya di Ghana 

yang menyewa arak-arkan tangis saat upacara penguburan. 

Semakin besar upacara kematian, semakin mahal pula harga 

tangisan yang mereka tawarkan. 
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Gambar 2.6 | Ekspresi penangis bayaran saat upacara kematian di Ghana 
(sumber: Kompas Internasional). 

 

Mirip seperti di Bali, upacara pemakaman di Ghana tergo-

long upacara prestigius yang meriah. Di Bali, pengiring jenazah 

adalah sanak keluarga dan orang-orang terdekat, serta dibantu 

oleh anggota adat. Namun di Ghana, orang-orang memasang 

billboard untuk mengundang partisipasi dalam upacara 

kematian yang meriah.  

Ternyata, jasa waralaba menangis ini rela mengeluarkan ‗air 
mata buaya‘ mereka karena menguntungkan untuk keluarga 
mendiang. Semakin tangisan mereka menyayat hati, semakin 

banyak uang duka yang terkumpul dari para tamu. Ada-ada 

saja. 

Tak hanya di Ghana bisnis ‗air mata aligator‘ ini laris manis. 
Di negara serumpunnya Republik Kongo, jasa pelayat profe-

sional juga digandrungi. Ada vested interest yang berkembang 

di Afrika sejak dahulu kala, bahwa apabila sanak keluarga tidak 

menangis tatkala upacara pemakaman, maka leluhur yang 

meninggal tak akan tenang. Apabila sanak keluarga yang 

ditinggalkan tidak menangis, itu menandakan suatu ketidak-
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pedulian pada arwah yang meninggal. Yang jadi masalah 

adalah, sangat sulit menangis ketika upacara pemakaman 

karena sanak keluarga biasanya sibuk mempersiapkan upacara 

yang begitu meriah. The Economist mencatat bahwa penge-

luaran untuk sebuah upacara kematian di Ghana mencapai rata-

rata dua ratus juta rupiah, sama dengan pengeluaran upacara 

pernikahan24. Dalam kesempatan inilah para pelayat profesional 

mengadu nasib.  

Yang miris namun unik justru ada di Taiwan. Orang-orang 

Taiwan terkenal karena kesibukannya yang sangat padat, sama 

seperti orang Jepang di kota-kota besar. Jadi, mereka hampir 

tidak punya waktu bahkan untuk mempersiapkan upacara 

kematian bagi sanak keluarga mereka, atau bahkan hanya untuk 

menjenguk orang meninggal. Alhasil, yang dilakukan keluarga 

mendiang adalah menyewa jasa pelayat profesional. Di sana, 

para pelayat profesional menangis dengan penuh penghayatan. 

Mereka juga mengisi sesi ungkapan belasungkawa dan hiburan 

bagi sanak keluarga yang merupakan acara prestigius bagi 

keluarga-keluarga Taiwan. Akibatnya, muncullah waralaba 

pelatihan pelayat bayaran yang memiliki standar operasi 

tentang jenis-jenis isakan tangis dan jumlah bayarannya. 

Sebuah kelompok pelayat profesional dibayar enam ratus dolar 

dalam sekali sesi. Karena jumlah waralabanya kian menjamur, 

perusahaan ini bisa mengakomodasi hingga 30 upacara 

kematian ‗bertangis buaya‘ setiap hari. 
Dalam sistem waralaba air mata ini, yang dijual adalah 

sistem cara menangis sesuai dengan status orang yang 

meninggal. Standar operasionalnya mewajibkan setiap pene-

rima waralaba (yang biasanya terdiri atas seorang atau 

                                                           
24Aurelia, Joan (2019). Pelayat Profesional: Makin Keras Tangisan, Makin Besar 

Bayarannya, tirto.id, edisi 6 Juli 2019, diakses pada 20 Juli 2019. 
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beberapa orang) untuk mendapatkan pelatihan sebelum layak 

menyandang merek jasa dan sistem waralaba ini. 

Yang membuat geleng-geleng kepala adalah tatkala sistem 

operasional jasa air mata ini diadopsi di Inggris. Peminatnya 

semakin besar dari tahun ke tahun. Ini membuktikan bahwa 

masyarakat Inggris juga dilanda demam self-esteem setelah 

mati. Sebuah perusahaan jasa tangis, Rent a Mourner, terpaksa 

tutup di Maret 2019 karena pelanggan yang membeludak. Jika 

saja pemiliknya mewaralabakan perusahaannya, mungkin ia 

akan menjadi jauh lebih kaya. 

Bagaimana dengan Bali? Satu fakta yang mengagetkan 

adalah, orang Bali tidak perlu tangisan saat upacara kematian. 

Sanak keluarga sibuk mempersiapkan upacara dan meyakini 

bahwa orang yang meninggal hanya berganti badan saja, dari 

badan kasar ke badan lain sesuai dengan perbuatannya selama 

hidup. Yang ada dalam sebuah upacara kematian di Bali adalah 

sebuah perpaduan rasa yang biasa, seolah-olah yang meninggal 

sedang tertidur pulas. Yang dibutuhkan dalam sebuah upacara 

kematian di Bali adalah sarana upacara dan sesajen. Kendala 

lain datang dari masyarakat Bali yang tinggal di rantauan. 

Mereka yang tinggal di rantauan merasa kesulitan apabila sanak 

keluarganya meninggal sebab mereka tidak tertaut dalam 

lingkungan adat. Mereka takut jikalau tidak ada pihak yang 

berkenan mengurus jenazah mereka.  

Waralaba untuk mencegah pemalsuan 

Sebagai pengusaha, satu hal yang pasti membuat jantung 

Anda menegang dan tekanan darah Anda naik mendadak 

adalah ketika produk Anda dipalsu kompetitor tak sehat. Lagi 

dan lagi, motif pemalsuan adalah self-esteem buat perusahaan 

kompetitor. Untuk mencegah pemalsuan, sistem waralaba bisa 
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digunakan. Karena penerima waralaba dipatok oleh sistem yang 

ketat dari pemberi waralaba, pemalsuan dapa dicegah. 

Mencegah pemalsuan melalui waralaba bisa ditempuh 

dengan dua cara. Pertama, Anda memasarkan produk dan jasa 

dengan sistem waralaba biasa. Jadi, Anda merekrut orang atau 

usaha lain untuk memasarkan produk dan jasa Anda di tempat-

tempat yang jauh untuk menghindari pemalsuan dan 

plagiarisme usaha Anda. Cara kedua lebih berani, yakni dengan 

mengajak kompetitor Anda untuk menjadi penerima waralaba 

Anda (seperti yang dilakukan beberapa studio film terkenal di 

Amerika Serikat).  

Di dalam negeri, waralaba untuk mencegah pemalsuan 

diterapkan oleh perusahaan botani pemasok bibit. Kasus 

pemalsuan bibit kelapa sawit banyak terjadi di Sulawesi dan 

Kalimantan dan membuat banyak petani kelapa sawit merugi. 

Agar siap tanam, benih kelapa sawit harus disemai dan 

dibibitkan selama 9 hingga 12 bulan. Apabila petani melakukan 

ini tanpa bantuan perusahaan waralaba, maka pekerjaan petani 

menjadi sulit karena terbatasnya fasilitas pembibitan. Karena itu, 

waralaba bibit kelapa sawit menjadi populer. 

Sebelum adanya waralaba benih kelapa sawit, petani harus 

menjemput benih sendiri ke tempat pembibitan karena 

pemalsuan bibit kelapa sawit kerap terjadi dan dilakukan oleh 

agen pemasok yang tidak bertanggung jawab. Dengan hadirnya 

waralaba benih kelapa sawit di berbagai area pertanian, petani 

tidak perlu merasa khawatir lagi karena bibit yang mereka 

terima pasti bibit unggul dan kendala biaya transportasi bolak-

balik ke sumber pembenihan juga lumayan terpangkas. 

Kehadiran waralaba benih kelapa sawit ini ternyata bisa 

meningkatkan produktivitas petani hingga lebih dari 50%. Jika 

petani menggunakan bibit bukan unggul, produktivitasnya 
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turun hingga kurang dari separuh25. Sistem waralaba sejenis 

juga diterapkan pada bibit karet, kelapa dan sayur mayur untuk 

mencegah pemalsuan. Unit-unit waralaba mereka menyebar di 

wilayah transmigrasi di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. 

 
Maraknya Pemalsuan Logo Merk, Blue Bird 
Bali Tawarkan Kerjasama Operasional 

Selasa, 09 Juli 2019 | 23:00 WITA 

Beritabali.com, Denpasar. Terkait maraknya 
kasus pemalsuan merek logo Blue Bird yang 
belakangan ini marak terjadi, Blue Bird Group 
menawarkan kerjasama operasional (KSO) 
kepada perusahaan atau koperasi yang 
menaungi taksi lainnya di Bali. 

Tawaran kerjasama ini dilakukan agar tidak 
merugikan perusahaan transportasi terbesar di 
Indonesia ini termasuk juga para konsumen 
atau pelanggannya. 
  
“Sebenarnya tawaran KSO (kerjasama 
operasional, red) ini sudah sejak lama kami 
komunikasikan dengan level pimpinan 
perusahaan taksi maupun koperasi yang 
mengelola taksi di Bali. Termasuk juga dengan 
teman-teman di Organda unit taksinya,” ujar 
General Manager Blue Bird area Bali dan 
Lombok, dr I Putu Gede Panca Wiadnyana saat 
jumpa pers di Jimbaran, Selasa (9/7). 
 

Namun diakuinya, tawaran kerjasama itu belum 
membuahkan hasil yang maksimal hingga 

                                                           
25Dalimunthe, et. Al (2009). Meraup Untung dari Bisnis Waralaba Bibit Kelapa Sawit. 

Tangerang: Agromedia Pustaka. 
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belakangan ini marak muncul kasus pemalsuan 
merek logo Blue Bird. 
  
“Nah, dengan adanya kasus ini kami jadikan 
momentum lagi untuk mengingatkan lagi 
kepada teman-teman untuk bekerjasama, ya 
daripada sembunyi-sembunyi memakai merek 
logo kami,” kata dr Panca didampingi Kuasa 
Hukum Blue Bird Group, Ketut Mulya Arsana 
SH MHum dan Mahendra Ishartono SH. 
  
dr Panca mengilustrasikan kerjasama tersebut 
seperti franchise bisnis penjual ayam goreng 
atau fried chicken, dimana perusahaan 
berbeda-beda tapi mereka bisa menggunakan 
merek terkenal yang menjual. 
  
“Nah, hal serupa kami tawarkan kepada 
pengelola taksi di Bali. Jadi teman-teman di 
perusahaan taksi lain nantinya bisa 
menggunakan brand logo kami secara legal,” 
katanya. 
  
Tentunya, kata dr Panca, setelah menjalin 
kerjasama, perusahaan taksi tersebut 
standarnya harus menyesuaikan dengan Blue 
Bird. 
  
“Ya, mulai dari kendaraan yang minimal 
umurnya 5 tahun, pengemudinya yang harus 
terlatih hingga pelayanannya. Jadi semuanya 
standarnya seperti yang ada di Blue Bird,” 
tegasnya. 
  
dr Panca menyebut, kerjasama operasional 
yang ditawarkan Blue Bird ini sudah 
dilakukannya di Jogjakarta dan Bandung. 
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“Kalau di Jogja kita kerjasama dengan Koperasi 
Serba Usaha (KSU) Pataga sebagai pengelola 
Pataga Taksi. Kalau di Bandung dengan Rina 
Rini Taksi,” ucapnya. 
 

Ketika ditanya keuntungan apa yang didapat 
perusahaan atau koperasi yang diajak 
kerjasama? dr Panca belum mau menjawab 
lebih detail, namun yang pasti kata dia, seperti 
di Jogja dan Bandung itu, perbankan akan lebih 
percaya terutama dalam dalam pemberian 
kredit.  
  
“Ya, bisa kita bayangkan kalau bank sudah 
percaya berarti perusahaan itu adalah sehat,” 
imbuhnya. 
  
Sementara itu, Kuasa Hukum Blue Bird Group, 
Ketut Mulya Arsana SH MHum menambahkan 
terkait maraknya kasus pemalsuan merek logo 
Blue Bird, pihaknya sudah melakukan berbagai 
upaya mulai dari pencegahan seperti 
pemasangan pengumuman peringatan 
penyalahgunaan merek terdaftar di media 
massa, hingga upaya hukum lainnya bagi yang 
membandel seperti membawa pelaku ke 
pengadilan.  
  
“Bahkan kami juga mewarning kepada para 
usaha pembuat dan pemasangan stiker bahwa 
mereka ini juga kena tindak pidana jika 
memasang logo stiker Blue Bird tanpa izin,” 
ujarnya. (bbn/rls/rob) 

 

Dalam uraian ini kita mendapatkan satu lagi fungsi dan 

keuntungan waralaba, yakni melindungi merek dan mencegah 

pemalsuan. Dari pihak pemberi waralaba, keuntungan pem-
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bukaan waralaba besar-besaran adalah untuk menarik royalti 

atas penggunaan logo dan merek usahanya. Biasanya, peru-

sahaan terdorong oleh motif ini adalah perusahaan-perusahaan 

besar yang sudah mendunia. Ini dilakukan untuk mencegah 

pemalsuan produk. Di pihak penerima, waralaba membuatnya 

terhindar dari tindak pidana pemalsuan produk dan peng-

gunaan merek tanpa izin. Selain itu, keuntungan lainnya untuk 

bergabung dalam sistem waralaba adalah adanya support dan 

training dari pihak pewaralaba resmi yang pastinya akan 

meningkatkan wawasan bisnisnya.  

Dari kasus-kasus di atas, kita dapat menyimpulkan juga 

bahwa pemalsuan bukan hanya berarti meniru bentuk, kualitas 

dan cara kerja suatu barang, namun juga menggunakan nama 

resmi suatu usaha untuk barang serupa yang dijual tanpa izin.  

Beberapa perusahaan fashion ternama membuha franchise 

sebesar-besarnya untuk menghindari pemalsuan. Billabong, 

misalnya, yang mereknya sudah terkenal dan logonya dengan 

mudah sekali ditemukan di internet. Daripada memalsukan 

produk Billabong, orang lebih memilih untuk bergabung 

menjadi franchisee dengan banyak sekali keuntungan. Gerai-

gerai Billabong di seluruh dunia adalah hasil dari franchise-nya 

yang bernilai tinggi. Taktik waralaba yang sama juga diber-

lakukan oleh Adidas, yang ternyata memasok bahan baku 

sepatu dari Indonesia. Jadi, walaupun bahan sepatu Adidas yang 

melegenda itu berasal dari perdesaan di Indonesia, yang Adidas 

jadikan kekuatan ekonomi bernilai tinggi sekarang adalah me-

reknya. Karena itu, sengketa merek biasanya berujung pada 

sengketa yang jauh lebih sengit daripada hanya sekadar 

pemalsuan barang atau jasa. 
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Waralaba perfilman 

Apakah Anda salah satu pecinta film Avenger? Dalam dunia 

perfilman, dikenal istilah film franchise. Menurut Vermaak 

(2019), film franchise memiliki pengertian yang sedikit berbeda 

dengan franchise yang lumrah, meskipun pada dasarnya prinsip 

kerjanya sama. Yang dimainkan dalam waralaba perfilman 

adalah elemen-elemen esensial seperti hak cipta alur, hak cipta 

karakter, dan pemeran26.  

Sebuah film dapat dikatakan sebagai film franchise apabila 

sekuelnya lebih dari dua episode. Sebuah franchise film memer-

lukan sistem perjanjian yang ketat. Apabila dalam sekuel sebuah 

film ada pemeran yang diganti, maka franchise menjadi gagal 

atau di-reboot. Apabila franchise film di-reboot, maka produser 

film, sutradara dan pembuat naskah harus berpikir keras lagi 

untuk membuat sekuel yang diawali dari episode-episode film 

yang di-reboot.  

Salah satu contoh film franchise fenomenal adalah sekuel 

Harry Potter. Tatkala Daniel Radcliffe terpilih untuk memerankan 

Harry Potter di usia 11 tahun, produser film membuat perjanjian 

bahwa Daniel harus bersedia memerankan Harry Potter sampai 

dia berusia 18 tahun. Orang tuanya sempat tidak setuju dengan 

kontrak selama itu, namun begitulah syarat sebuah film 

franchise. Tak pelak lagi, film franchise mendulang keuntungan 

hingga triliyunan rupiah per episode. Karena itu, banyak studio 

film rela bersusah payah untuk menggarap sebuah film 

franchise sekelas Fast and Furious (8 sekuel) demi keuntungan 

super besar itu. 

 

                                                           
26Vermaak, J. (2019). Fans of the Alien Film Franchise: Creating a Fan-specific 

Checklist, Shail, R., Gerrard, S. and Holland, S. (Ed.) Gender and Contemporary Horror in 

Comics, Games and Transmedia (Emerald Studies in Popular Culture and Gender), 
Emerald Publishing Limited, pp. 135-150. 
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Gambar 2.7 | The Wizarding World of Harry Potter yang mengusung tema 
taman Harry Potter telah membuka cabang di lima lokasi di Amerika, Jepang 
dan Tiongkok. Taman rekreasi ini adalah salah satu bagian paling fenomenal 
dari debut franchise film Harry Potter. 

 

 

Prosedur franchise film rata-rata berlangsung seperti ini. 

Sebuah film franchise biasanya diangkat dari kisah novel yang 

panjang atau seri komik. Waralaba the Avengers, misalnya, 

diangkat dari kisah komik tahun 90-an. Demikian pula DC 

Movies yang diangkat dari kisah komik. Selain itu, sebuah 

rentetan film franchise (seperti Star Wars dan Star Trek) diangkat 

dari sebuah skenario yang panjang tentang suatu kisah 

perseteruan yang begitu lama. Karena sebuah film franchise 

tidak boleh mengganti pemerannya dalam setiap sekuel, maka 

dalam rentetan film franchise ceritanya akan selalu bersambung, 

atau tokoh utamanya diubah-ubah sepanjang cerita. Dalam Star 

Wars, misalnya, yang kini memiliki sembilan sekuel, tokoh-tokoh 

utama mengalami pergantian seiring bergantinya latar zaman di 

hampir setiap sekuel. 
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Pertama-tama, produser film (yang adalah sebuah studio 

bermodal besar) membeli hak cipta suatu kisah dari seorang 

penulis novel. Sebagai contoh, Universal Studios membeli hak 

cipta cerita Jurassic Park dari Michael Crichton. Setelah 

perjanjian waralaba ini dibuat, maka Michael Crichton selaku 

pemberi waralaba memberikan hak ciptanya kepada Universal 

Studios untuk dijadikan film. Sebagai kewajiban penerima 

waralaba, Universal Studios wajib memberikan royalti kepada 

sang penulis. Ini adalah waralaba film jenis pertama, yakni film 

yang diangkat dari kisah nyata. Di Indonesia, film yang diangkat 

dari kisah nyata adalah Laskar Pelangi, yang memiliki empat 

sekuel. Namun, film ini belum dapat digolongkan sebagai 

franchise karena pemerannya berganti-ganti di setiap sekuel. 

Jenis film franchise kedua adalah ketika hak kreasi film 

tersebut dipindahtangankan ke perusahaan penerima waralaba 

karena dibeli atau diakuisisi. Sebagai contoh, 20th Century Fox 

memproduksi sekuel-sekuel X-Men, Avatar, The Simpsons, Alien 

dan Predator. Kemudian, di awal tahun 2019, Disney 

mengakuisisi Fox dalam sebuah perjanjian franchise bernilai 

triliyunan rupiah. Secara otomatis, semua tokoh yang tercipta 

dari Fox kini berada di bawah naungan Disney. Dalam dunia 

perfilman Marvel, ini dikenal sebagai peristiwa ‗pindah semesta‘. 
Dalam kenyataannya, peristiwa jual-beli franchise film ini 

lumrah di jagat Holywood. Tujuannya adalah untuk menambah 

permodalan dan memperkaya khazanah cerita. Dengan 

diakuisisinya Fox oleh Disney, kini Disney bisa menggabungkan 

X-Men dengan Jungle Book, Avatar dengan John Carter of Mars, 

atau Alien dengan Aladin. Gabungan cerita semacam itu 

pastinya akan membuka tabir kreativitas yang baru pula.  
Franchise perfilman ini yang membuat Amerika Serikat 

selalu menduduki peringkat pertama dalam industri perfilman 
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dilihat dari jumlah pendapatan. Pendapatan rata-rata seorang 

sutradara film franchise ternama di Holywood adalah 2 milyar 

dolar per tahun27. Apabila kita memperhatikan tren perfilman 

mulai tahun 2010, film-film Holywood yang bukan berbentuk 

franchise cenderung memiliki tema yang monoton. Berbeda 

halnya dengan film franchise yang ide-idenya selalu kaya dan 

mencengangkan. Buat Anda yang tergila-gila pada the 

Avengers, the Lord of the Rings, atau DC Films, akan Anda 

saksikan lika-liku plot yang memukau. Maka sadarilah bahwa 

semua hal keren di layar Holywood itu ada berkat kekuatan 

waralaba, sang tangan kanan kapitalisme. 

Waralaba wisata 

Perlu kita ingat bersama bahwa di era milenial ini, wisata 

adalah prestise. Orang luar Bali mungkin bangga sekali jika bisa 

berwisata ke tempat-tempat eksotis di Bali, tetapi orang Bali 

juga mengalami shifting pada preferensi wisatanya. Dua puluh 

tahun lalu, obyek wisata Sangeh masih diminati dan jadi 

primadona wisata di Badung utara. Kini, pamornya kalah 

dengan Monkey Forest Ubud. Walaupun banyak turis lokal yang 

masih datang ke sana kala liburan, orang Bali secara umum kini 

lebih mengenal Pandawa Beach, air terjun Tukad Cepung, atau 

Batur Trekking. Dua puluh tahun lagi, mungkin berkembang 

obyek-obyek dan tempat-tempat wisata baru dengan berbagai 

tawaran keindahannya. 

Bagaikan bunga yang lama-kelamaan layu, keindahan suatu 

tempat bisa berkurang karena kedatangan semakin banyak 

manusia. Hanya untuk self-esteem, pernah suatu ketika ladang 

bunga kasna di Besakih rusak gara-gara ratusan orang datang 

hanya untuk swafoto. Belum lama ini, fenomena embun 

                                                           
27https://tirto.id/laba-fantastis-sutradara-hollywood-bUvd, diakses pada Maret 2019. 
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membeku di Dieng jadi pusat perhatian. Banyak orang datang 

ke sana, menghabiskan waktu berjam-jam di jalan, dan ujung-

ujungnya hanya selfie. Setelah itu, manusia pergi meninggalkan 

plastik. Pelataran Candi Dieng yang sakral dan eksotis jadi 

tempat pembuangan sampah. 

Self-esteem, sebagaimana telah kita bahas dalam bagian 

sebelumnya, adalah sebuah kebutuhan yang melompat ke level 

empat,—melangkahi kebutuhan akan rasa aman, rasa cinta, 

persahabatan dan kasih sayang. Karena itu tak jarang para 

pemburu likes mengabaikan kasih sayang dan cinta pada 

lingkungan. 

Untuk mengakomodasi para wisatawan dengan gaya 

barunya itu, banyak waralaba wisata bermunculan. Waralaba 

yang banyak digandrungi adalah waralaba paket tur dan travel, 

karena bisa dioperasikan hanya dengan smartphone biasa. 

Banyak layanan waralaba paket perjalanan yang memberikan 

akses lebih dekat ke konsumen. Bahkan, ada biro perjalanan 

wisata privat yang berbasis waralaba. Di era milenial ini bisnis 

semacam ini kian menjamur. Banyak penyedia layanan sopir 

wisata privat tinggal di kos-kosan dan membuka layanan antar-

jemput tamu. Hanya berbekal kemampuan bahasa Inggris yang 

standar dan rasa percaya diri, mereka mengambil waralaba 

paket wisata dan mendapatkan keuntungan. Secara ekonomi, 

ini tentu sangat positif. 

Yang dilakukan Inggris lain lagi. Para pekerja sektor 

pariwisata di Inggris melakukan promo wisata syuting film. 

Caranya, mereka membeli waralaba dari merek dan properti film 

terkenal dan mempromosikannya. Misalnya, seperti yang 

sedang naik daun, ada waralaba merek Harry Potter yang 

mengambil lokasi syuting di tempat-tempat kuno di Inggris. 

Dengan berbekal hak cipta Harry Potter, pengusaha pariwisata 
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membuat promo perjalanan wisata ke tempat-tempat syuting 

Harry Potter dengan biaya terjangkau28.  

Tak hanya itu, franchise Harry Potter juga dibeli untuk 

konstruksi sebuah desa sihir yang sama persis dengan desain di 

film Harry Potter. Desa itu, yang dibangun menyerupai sebuah 

Disneyland, meraup keuntungan jutaan pounsterling dari 

kunjungan wisatawan mancanegara. Pembelian franchise serupa 

dilakukan juga oleh pegiat pariwisata Selandia Baru. Mereka 

membeli franchise film the Lord of the Rings karena film 

spektakuler itu mengambil lokasi syuting di pegunungan-

pegunungan Selandia Baru yang eksotis. 

Kecenderungan baru dalam berwisata di era milenial ini 

disebut sebagai millenial leisure29. Tujuan wisata bukan lagi 

untuk menghilangkan penat, namun sebagai lambang prestise. 

Dengan munculnya Instagram, setiap orang ingin berkunjung ke 

tempat paling aneh, paling terpencil, paling mahal, dan ‗paling‘ 
lainnya hanya untuk berfoto. Akibat milenial leisure ini, muncul 

bisnis wisata mikro/kecil degan bermodal sebuah pohon besar 

dan tempat duduk menyerupai sarang burung yang digantung 

di dahannya. Pasangan-pasangan yang baru menikah, yang 

akan melakukan sesi prewed atau bahkan yang sudah memiliki 

anak akan berebutan masuk ke dalam sarang burung raksasa itu 

dan melakukan selfie session hingga berjam-jam. Milenial leisure 

seolah-olah menggeser aspek leisure untuk menghilangkan 

penat ke arah menambah prestise, sehingga kegiatan wisata 

keluarga pada zaman ini secara umum telah bergeser kepada 

                                                           
28Candraputri, Luh Made Arini (2019) Upaya-upaya Inggris Memajukan Sektor Pariwisata 
dengan Memanfaatkan Serial Film Harry Potter (skripsi), Program Studi Hubungan 
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. 
29Lama, Arsenio Villar (2018). Millenial Leisure and Tourism: The Rise of Escape Rooms, 

Cuardenos de Turismo 41 p.743-746. 
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kegiatan selfie dan foto makanan daripada kegiatan yang lebih 

mendekatkan manusia dengan alam. 

Waralaba untuk hewan peliharaan 

Di Jepang dan Amerika Serikat, ada waralaba pet shop, yang 

menyediakan berbagai keperluan hewan peliharaan, pengi-

napan dan penitipan hewan, serta klinik hewan. Permintaan 

para pecinta hewan peliharaan akan fasilitas ini semakin tinggi, 

terutama jika si pemilik akan keluar kota atau ke luar negeri.  

Waralaba pet shop juga merambah Indonesia. Raja Pet 

Shop misalnya, adalah waralaba kebutuhan hewan peliharaan 

yang berbasis di Jakarta. Klien mereka mulai dari ikan, kucing, 

anjing, burung, hamster, hingga binatang-binatang ekstrem 

seperti iguana, ular dan salamander. Untuk membeli waralaba 

Raja Pet Shop, Anda akan diberikan pelatihan tentang standar 

operasionalnya. Untuk dokter hewan, Anda tidak perlu khawatir. 

Jasa layanan kesehatan hewan adalah tanggung jawab para 

profesional yang ditanggung oleh pemberi waralaba. 

Bagi sebagian masyarakat perkotaan, memiliki hewan 

peliharaan adalah sebuah ungkapan rasa bosan akan hiruk 

pikuk kota. Penelitan tahun 2017 di California mengungkap 

bahwa orang-orang California yang memelihara hewan 

peliharaan memiliki risiko stres dan sakit jantung yang lebih 

kecil dibandingkan mereka yang tidak memiliki hewan 

peliharaan30. Sebuah penelitian lain di Universitas Bristol, 

Inggris, mengungkap bahwa ada kecenderungan manusia telah 

mengalami shifting dari ‗memelihara hewan peliharaan‘ ke 

                                                           
30Saunders J, Parast L, Babey SH, Miles JV (2017) Exploring the differences between pet 

and non-pet owners: Implications for human-animal interaction research and policy. PLOS 
ONE 12(6): e0179494.  
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‗terikat kepada hewan peliharaan‘31. Dalam hal ini, hewan 

peliharaan adalah cerminan dari self-esteem dari pemiliknya. 

Tatkala Haloween, yang dibelikan pakaian Haloween mewah 

adalah anjing atau kucing peliharaan mereka. Semakin lucu 

pakaian hewan peliharaan mereka, maka semakin besar self-

esteem pemiliknya. Maka, tak heran jika waralaba pet shop 

begitu laris di negara-negara dengan self-esteem pada hewan 

peliharaan seperti itu. 

Beberapa waralaba hewan peliharaan di Amerika Serikat 

bahkan menyediakan jasa spa dan pijat untuk hewan. Tak hanya 

itu, mereka menyediakan jasa pedicure, rebonding, salon dan 

barber. Di Indonesia, kecintaan orang pada hewan peliharaan 

tidak sampai seekstrem itu (walaupun tentunya ada), namun 

grafik perkembangan waralaba pet shop positif dari tahun ke 

tahun. Kebanyakan para pecinta hewan peliharaan datang dari 

para penggemar burung, penggemar ikan hias hingga hewan-

hewan konvensional seperti anjing dan kucing sebagai 

penunggu rumah.  

Kesehatan, Kecantikan dan Pendidikan Instan 

Menjalarnya waralaba juga dirasakan di dunia kesehatan, 

kecantikan dan pendidikan tinggi. Tatkala waralaba merambah 

banyak aspek kehidupan manusia, maka aspek-aspek itu 

menjadi kapitalis. Jadi, apabila suatu sistem telah bertrans-

formasi menjadi waralaba, maka tujuan akhirnya pastilah profit 

yang sebesar-besarnya. Dunia pendidikan, contohnya. Waralaba 

telah merambat ke dunia pendidikan dan menjadikannya 

ladang yang subur bagi penanaman modal dan keuntungan 

finansial.  

                                                           
31Brulliard, Karin (2017) Why do we love pets? An expert explains. 
https://www.washingtonpost.com/news/animalia/wp/2017/11/03/pets-arent-wonder-
drugs-heres-why-we-love-them-anyway/?noredirect=on 
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Kebutuhan masyarakat akan pendidikan nyaris sama 

dengan kebutuhan dasar. Posisi pendidikan ada dalam hirarki 

terbawah Piramida Maslow, yang berarti bahwa pendidikan, 

angka harapan hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar (air, 

makanan, dan perumahan) adalah tiga hal pokok yang paling 

dibutuhkan manusia. Karena itu, UNDP menetapkan tiga 

komponen ini sebagai komponen indeks pembangunan 

manusia32.  

Hebatnya, waralaba telah merambah sektor dasar ini. 

Dengan kata lain, bahkan kebutuhan dasar manusia pun telah 

begitu dikomersilkan dan dikapitalisasi. Waralaba pendidikan, 

misalnya, yang kini banyak bertumbuh di kota-kota. Yang 

ditonjolkan oleh waralaba pendidikan biasanya adalah merek 

yang telah terkenal serta metode pengajaran yang telah terbukti 

sukses. Kursus Lulus STAN, misalnya, sebuah waralaba yang 

memperkenalkan metode jitu untuk lulus tes STAN. Waralaba ini 

diminati betul oleh anak SMA. Salah satu kantor franchise-nya di 

Denpasar dipenuhi banyak sekali siswa SMA/SMK yang akan 

melamar di STAN. Bayarannya tak murah pula. Dengan meng-

gandeng merek ternama, franchisee langsung dikenal luas. 

                                                           
32UNDP Human Development Report 2018. 
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Gambar 2.8 | Seorang siswa Kumon sedang mengerjakan soal (sumber: Kumon 
Ahmad Yani Utara, Denpasar). 

 

Lain kursus lulus STAN, lain pula Kumon. Target pasar 

Kumon di Indonesia adalah anak-anak, walaupun di negeri 

asalnya di Jepang, Kumon juga menawarkan pelatihan 

matematika sampai tingkat menengah hingga mahir. Di 

Indonesia, Kumon memang menyasar pasar pembelajar usia 

dini dan dasar. Kekuatan Kumon ada pada teknik pengajaran 

baca-tulis-hitung yang membuat si anak cepat paham. 

Waralaba bisnis ini telah memiliki 800 kelas di seluruh Indonesia 

dan lebih dari 130 ribu siswa. Di luar negeri, Kumon juga 

memiliki cabang franchise di Amerika Serikat, Korea dan hingga 

Asia Tenggara.  

Anda yang menyukai perawatan kecantikan pasti tidak 

asing lagi dengan merek Royal GardenSpa dan Jelita Mobile 

Clinics. Kedua merek ini adalah waralaba kecantikan paling 

diminati di Indonesia. Royal Garden Spa telah membuka 56 

cabang di seluruh Indonesia dan membuka peluang bisnis 

waralaba spa sebesar-besarnya. Dalam situs webnya, Royal 
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Garden Spa menawarkan kerja sama waralaba dan fasilitas yang 

akan didapatkan oleh penerima waralaba. Jadi, apabila tetangga 

Anda tiba-tiba menjadi pengusaha spa yang langsung terkenal, 

Anda sudah bisa menebak bahwa dia mengikuti program 

waralaba. Keunikan yang ditawarkan oleh Royal Garden Spa 

adalah fasilitas dan paket spa keluaga. Jadi, prinsip waralaba 

Royal Garden adalah memberikan pelayanan spa, massage, 

perawatan kulit dan perawatan rambut bagi seluruh keluarga. 

Tak cukup sampai sana, Royal Garden Spa juga memberi 

pelayanan refleksiologi dan produk-produk kecantikan dari 

rempah-rempah asli Indonesia. Royal Garden Spa memberi 

kisaran harga 200 hingga 400 juta rupiah untuk tiga paket 

waralabanya. 

Satu lagi yang tidak boleh dilewatkan dalam waralaba di 

bidang kesehatan adalah waralaba air minum alkalin. Waralaba 

ini sesungguhnya adalah transformasi dari waralaba depot air 

minum isi ulang yang marak di tahun 2000-an awal. Dengan 

semakin menjamurnya depot air minum isi ulang, yang juga 

menimbulkan banyak kasus penipuan hingga kualitas air yang 

tidak bagus, datanglah air minum alkalin. Air minum alkalin 

adalah air yang disterilisasi dengan cahaya ultraviolet dan 

dinaikkan pH-nya hingga menjadi alkali (basa). Tingkat 

keasaman air yang normal adalah 6 atau 7, namun air alkali 

memiliki tingkat pH hingga 8 hingga 10 sehingga baik bagi 

pemeliharaan sel. Waralaba air alkalin yang cukup dikenal 

antara lain Milagros dan Kangen Water. Untuk membeli 

waralabanya, Anda perlu merogoh uang sekitar 50 juta rupiah. 

Saat gereja California jadi waralaba 

Kasusnya sudah lumayan lama, namun kini masih ada dan 

malah tak berkurang. Nama franchise ini adalah Church Chain 

Franchise, yang populer mulai tahun 2000-an awal di California 
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hingga wilayah-wilayah lain di Amerika Serikat seperti Denver, 

Detroit, New York, dan Chicago.  

Istilah lain untuk franchise ini adalah multisite church, 

dikelola oleh Community Christian dan Willow Creek 

Community Church. Gereja-gereja yang mengikuti tren 

waralaba ini menyulap tampilannya menjadi apa yang 

distandardisasikan oleh multisite church, mengambil tata cara 

operasional gereja, termasuk gaya gereja, gaya musik dan 

bagaimana lagu-lagu rohani dimainkan. Saat ini, multisite 

church memiliki cabang lebih dari seribu gereja di Amerika 

Serikat dan memiliki keuntungan yang besar. Berkat waralaba 

ini, gereja-gereja yang bergabung bisa mengadakan konser-

konser religi besar, membuat bioskop spiritual dan melakukan 

berbagai aktivitas amal. Tak hanya itu, multisite church ini 

tentunya memberikan hidup yang layak bagi para pewaralaba 

dan terwaralabanya. 

Agaknya kajian yang lebih mendalam dari kacamata ilmu 

agama perlu dilakukan lagi mengenai hal ini. Dari perspektif 

ekonomi, waralaba adalah sebuah manifestasi dari prinsip 

mencari keuntungan finansial. Apakah pantas jika keyakinan 

seseorang dijadikan ladang untuk mencari keuntungan, bukan 

hak ilmu ekonomi untuk menjawab hal itu. 

Komersialisme Spiritual di India 

Tak bisa dimungkiri bahwa India ibarat gudang play store 

bagi waralaba berbasis spiritual. Di sepanjang tempat-tempat 

suci seperti Kasi, Ramasetu dan Vrindavana, banyak sekali 

organisasi spiritual yang menawarkan waralaba. Dengan 

berbasis ajaran agama, mereka menggabungkan ajaran spiritual 

dan pedagogi, spiritual dan kuliner, atau spiritual dan 
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kesetaraan gender33. UNDP mencatat bahwa India adalah salah 

satu negara Asia dengan kesetaraan gender paling rendah, 

sehingga sangat besar komparasi para pekerja laki-laki dan 

wanita di negara itu. Beberapa organisasi waralaba menjanjikan 

kesetaraan gender, terutama menyangkut pendidikan dan 

pelatihan. Isu ini menarik banyak minat perempuan India untuk 

melanjutkan sekolah. Dampaknya lumayan positif bagi 

kesejahteraan dan pembangunan sumber daya manusia. 

Beberapa institusi waralaba di India adalah Sri Sri Ravi Shankar 

Bal Mandir, yang menyediakan pendidikan reguler dan spiritual 

(sejenis pesantren atau pasraman) bagi anak-anak. Lain lagi 

dengan maharishi Vidya Mandir yang mengutamakan 

kesetaraan gender berbasis ajaran spiritual.  

Ada yang nyata baik, ada juga yang nyata berkedok. Yang 

jadi masalah dalam jagat spiritual India adalah munculnya 

waralaba professional reciters dan professional preachers. Para 

professional reciters dibayar untuk melantunkan lagu-lagu 

rohani dan mantra-mantra dalam setiap upacara. Mereka bisa 

berasal dari mana saja, dan mendapatkan pelatihan di sebuah 

lembaga waralaba khusus. Dengan berbekal branding waralaba 

spiritual terkenal, mereka tampil di mana-mana dengan alunan 

musik yang merdu dan mantra-mantra yang syahdu. 

Professional preachers adalah para pengkotbah agama yang 

bernaung dalam waralaba. Sifatnya memang tidak terbuka, 

namun mereka memang terstruktur secara rapi. Para calon 

professional preachers mendapatkan pelatihan SOP dan 

mendapatkan hak merek sebuah organisasi spiritual. Kemudian, 

setelah menghapalkan banyak ayat, mereka terjun dan menjadi 

penceramah yang dibayar. 

                                                           
33 Thelwall, M., Bailey, C., Makita, M., Sud, P., Madalli, D.P. (2019). Gender and research 

publishing in India: Uniformly high inequality? Journal of Informetrics 13(1) p.118-131. 
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Sekelumit kisah waralaba aneh tapi nyata dari beberapa 

pelosok dunia tersebut mungkin bisa membuka mata kita 

bahwa kapitalisme telah masuk dalam hampir setiap lini 

kehidupan manusia. Motif manusia untuk mencari keuntungan 

belakangan telah merambah hal-hal yang semestinya 

diagungkan, disakralkan dan dihormati sebagai sesuatu yang 

mulia dan suci. Beberapa-kasus waralaba yang tak lazim ini 

memang memiliki dampak positif bagi perbaikan kesejahteraan 

banyak orang, terutama yang terkait dengan sekolah atau 

pelayanan publik. Akan tetapi, banyak juga yang berbuat nista 

dengan menggunakan prinsip waralaba. Meskipun waralaba 

selalu berorientasi pada keuntungan, ia bagaikan pisau yang 

bisa digunakan untuk memotong bahan makanan atau untuk 

melukai tangan,—tergantung ke mana manusia mengarahkan 

keuntungan finansialnya. 

 

▼▼▼ 
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embahasan mengenai literasi berarti mengupas tentang 

segala sesuatu yang membuat orang menjadi lebih tahu, 

lebih kritis, tidak mudah termakan isu, dan yang paling 

penting adalah lebih terbuka terhadap segala kemungkinan dan 

peluang1. Literasi secara umum berarti kemampuan seseorang 

untuk memahami bacaan, menulis, mengkalkulasi dan meme-

cahkan masalah dalam tingkat keahlian tertentu. Yang menjadi 

fokus dalam literasi lagi-lagi adalah bagaimana seseorang bisa 

menemukan solusi yang terbaik atas suatu masalah. Literasi 

dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya berarti mengha-

biskan waktu membaca buku dan menulis, tetapi terlebih 

kepada membentuk sebuah pola pikir rasional yang sistematis, 

memformulasikan solusi, mensintesis ide dari berbagai sudut 

pandang, dan pemikiran multifaset2. 

Dari waktu ke watu, kompleksitas dan kuadran literasi pun 

berubah-ubah. Dalam kaitannya dengan ranah perekonomian, 

literasi memiliki tujuan-tujuan yang juga berevolusi. Di masa 

terdahulu, yang mari kita sebut sebagai masa generasi X,—
penguasaaan literasi sebagian besar bertujuan untuk peman-

faatan sumber daya. Kala itu, yang menjadi paradigma ekonomi 

resource-based economy, saat orang berlomba-lomba mengeks-

plorasi sumber daya alam maupun manusia sebagai aset ter-

penting dalam perekonomian. Yang terjadi sekarang adalah hal 

yang berbeda. Dengan munculnya platform digital, aset bukan 

lagi berpusat pada sumber daya, melainkan bagaimana sumber-

sumber itu terkoneksikan. Semakin luas dan ramai konektivitas, 

maka sumber daya yang dimanfaatkan semakin besar. Karena 

itu, knowledge-based economy ‗ekonomi berbasis pengetahuan‘ 

                                                           
1Zamel, Vivian dan Ruth Spack (2012). Negotiating Academic Literacies: Teaching and 

Learning Accross Languages and Cultures. New York: Psychology Press. 
2UNESCO (2006). Education for All Global Monitoring Report 2006, Bab 6 p.147-159. 

P 
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menjadi paradigma baru di era ini3. Barangsiapa menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi, dia memiliki kemampuan 

mengkoneksi berbagai sumber daya. 

 

 
Gambar 3.1 | Sang Pisang Kaesang, mengkombinasikan cemilan pisang 
goreng, manisnya topping, cita rasa gorengan, serta kompatibilitas ukuran 
yang pas untuk cemilan keluarga. Dari bahan-bahan yang simpel, kolaborasi 
telah menciptakan nilai yang baru dan profit yang berlipat. 

 

Pablo Picasso, seorang pelukis Italia, dahulu sekali pernah 

menulis bahwa sebagai seorang pelukis, kreativitas bukan 

tentang menciptakan warna-warna yang baru. Kreativitas adalah 

tentang bagaimana orang mencampurkan warna-warna yang 

lama menjadi sesuatu yang baru dan bernilai lebih tinggi. 

Masyarakat milenial sangat menyukai kebaharuan, updates, dan 

kreativitas yang tanpa henti. Kebaharuan adalah aset bagi 

generasi milenial. Di era ini, intensifikasi maksimum dari satu 

atau beberapa jenis sumber daya lebih bernilai sebab isu 

                                                           
3Pontjo Sutowo, dalam materi Diskusi Panel Serial (DPS) Perkembangan Teknologi, 
YSNB, Oktober 2018, dilansir oleh Tribunnews.com. 
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penipisan sumber daya mulai disadari oleh banyak pihak. 

Semakin sumber-sumber daya digabungkan, dikolaborasikan, 

atau dikreasikan, maka nilainya akan berlipat-lipat lebih tinggi 

daripada hanya eksploitasi belaka.  

Di sinilah ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan. Di 

masa lalu, kakek Anda membeli pisang dari petani dengan 

harga Rp 500 per biji, dan dijualnya dengan harga Rp 1.000. 

Keuntungan yang diperoleh dari menjual barang yang tidak 

diolah tentunya kecil. Kemudian, tatkala industri manufaktur 

berkembang di era 80-90-an, ayah Anda mengolah pisang itu 

menjadi keripik pisang. Satu biji pisang bisa menghasilkan satu 

bungkus keripik yang dijual dengan harga Rp 5.000. Keun-

tungannya berlipat karena proses produksi yang lebih kreatif. Di 

masa kini, yang menjadi fokus bukan lagi tentang menjual 

pisang, namun membuat sesuatu yang berbeda dari pisang 

yang sama. Dengan penguasaaan iptek, Anda berhasil membuat 

selai pisang yang digabung dengan roti sandwich milik 

Starbucks. Bahkan, dengan teknologi informasi, Anda bisa 

bertemu dengan pengepul kulit pisang yang bisa dijadikan 

pakan ternak. Anda bisa berkolaborasi dengan lebih banyak 

resto, kafe, hotel atau gerai di mana Anda bisa memasarkan 

produk Anda dengan kekuatan merek mereka. Terlebih lagi jika 

Anda bisa berkolaborasi dengan perusahaan kosmetik yang bisa 

membuat krim pelembab wajah dari ekstrak pisang yang kaya 

asam folat dan kalium. Nilai jual sebutir pisang itu bisa berlipat-

lipat kali lebih tinggi. Belum lagi jika Anda berhasil membuat Ria 

Ricis atau Deddy Corbuzier mencicipi pisang produksi Anda. 

Pasti nilai jual pisang Anda jauh lebih tinggi. 

Inilah kekuatan dari knowledge-based economy. Penguasa-

aan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi kunci pokok 

perkembangan ekonomi di era ini. Setiap negara kini berlomba 
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menguasai iptek dengan menganggarkan dana besar bagi 

penelitian dan pengembangan teknologi. Di tingkat ASEAN, 

Singapura mengalokasikan 2,1% anggaran untuk pengem-

bangan riset, dan Malaysia memberi 1% dari GDP. Thailand 

berada di urutan ketiga, yakni 0,25%, sementara Indonesia 

hanya 0,09% dari GDP4. Jumlah ini tentu sangat kecil dengan 

rasio penduduk yang begitu besar. 

Pada tahun 2017 silam, PISA (Programme for International 

Student Assessment) merilis data tentang penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di sekian negara yang disurvei. 

Serangkaian data yang unik ditemukan di Indonesia. Menurut 

survei itu, angka pengguna internet aktif di Indonesia adalah 

salah satu yang paling tinggi di Asia, berbalapan dengan 

Tiongkok dan India. Jumlahnya mencapai hampir seratus juta 

pengguna,—separuh dari jumlah populasi. Yang lebih hebat lagi 

adalah, separuh jumlah penduduk Indonesia adalah penduduk 

usia produktif dan anak-anak muda. Jadi, menurut survei PISA, 

Indonesia punya potensi besar untuk menguasai perekonomian 

regional maupun global dengan kekuatan demografi usia 

produktif sebanyak itu. 

Yang disayangkan adalah, ternyata tingkat penguasaaan 

teknologi di Indonesia sangat minim. PISA mendefinisikan 

penguasaaan teknologi lebih sebagai kemampuan untuk meng-

kreasi, mengkolaborasi, dan mereka-cipta dengan memanfaat-

kan teknologi, bukan semata-mata menggunakan teknologi. 

Kalau dilihat dari penggunaan teknologi, bahkan balita-balita 

Indonesia sudah bisa selfi sendiri dan memutar konten YouTube 

tanpa diajari. Namun dari penguasaan teknologi, generasi 

Indonesia masih di ranking bawah. Generasi Indonesia masih 

‗dikuasai‘ teknologi, bukan menguasai teknologi. 

                                                           
4Data Indikator Iptek Indonesia LIPI 2018. 
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Menguasai teknologi secara umum berarti kemampuan 

seseorang dalam menggunakan teknologi untuk memecahkan 

suatu persoalan. Dalam ruang lingkup yang lebih khusus, 

penguasaan teknologi berarti kemampuan seseorang untuk 

meningkatkan nilai produksi dengan memanfaatkan teknologi5. 

Kenyataannya, kemampuan ini belum dimiliki generasi muda 

Indonesia. Masih sedikit sekali anak muda Indonesia yang 

memanfaatkan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, 

meningkatkan pengetahuan, mencerahkan masyarakat, mening-

katkan nilai sumber daya, menciptakan sesuatu yang bernilai 

kebaharuan, atau membantu masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Thailand menguasai teknologi pertanian, 

dan kini Vietnam mengejar dengan begitu cepat. Amerika 

Serikat menguasai teknologi informasi, dan Jepang menguasai 

teknologi robotik dan kecerdasan buatan. Di sisi lain, Korea dan 

Tiongkok menjadi raja teknologi ponsel. Sementara itu, 

Indonesia masih belum menguasai bidang teknologi spesifik 

yang menonjol. Padahal, Indonesia punya segudang sumber 

daya, baik otak maupun bahan. Yang diperlukan oleh Indonesia 

kini adalah belajar lebih giat, mengembangkan literasi tak hanya 

dari sisi baca tulis, namun juga digital, finansial dan humanisme.  

Untuk menemukan solusi terbaik, orang perlu memahami 

informasi, mengidentifikasi masalah, merumuskan beberapa 

alternatif, melakukan uji coba, dan mengambil kesimpulan. 

Semua langkah itu adalah bagian-bagian yang lebih rinci dari 

literasi, walaupun kelihatannya literasi hanya terkait dengan 

baca, tulis dan berhitung saja6. Setiap orang pada dasarnya 

melakukan langkah-langkah itu dari yang paling sederhana 

hingga yang paling kompleks. Masalahnya ada pada seberapa 
                                                           
5Fiona Suwana dan Lily (2017) Empowering Indonesian women through building digital 

media literacy, dalam Kasetsart Journal of Social Sciences, Volume 38 p.212-217. 
6UNESCO, op. cit.  
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efektif solusi yang bisa ditawarkan dan seberapa luas jaringan 

yang bisa dijangkau. Semua itu dimungkinkan dengan literasi 

digital. Dengan berkembangnya komputer, internet, perangkat 

mobile, dan platform, masyarakat dunia dituntut untuk mema-

hami seluk beluk dunia maya dan bagaimana mengoperasikan 

teknologi secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan yang 

diharapkan.  

Dalam bab ini, hal kunci utama yang akan dibahas adalah 

bagaimana waralaba terkait dengan literasi digital. Kita akan 

mencoba melihat sinergi-sinergi waralaba sebagai kekuatan 

utama ekonomi kapitalis dan teknologi sebagai media eks-

pansinya dengan penghematan biaya yang luar biasa besar. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Daniels7, waralaba di era 

digital mementingkan keluwesan mobilitas karena waralaba 

milenial adalah ‗warung yang mengejar keramaian, sementara 
keramaian mengejar esteem8‘. Karena itu, walaupun literasi 

digital penting, tatkala seorang penjual benar-benar bertemu 

dengan pelanggan, literasi humanisme mengambil alih. Jadi, 

antara literasi data, teknologi dan humanisme mesti berjalan 

beriringan. 

Yang menarik juga dari bab ini adalah mengenai tendensi-

tendensi yang ada pada waralaba, atau perubahan idealisme 

nonprofit yang tiba-tiba menjadi seperti waralaba atau benar-

benar berujung pada prinsip-prinsip waralaba. Berkat teknologi 

dan akses informasi yang cepat, struktur-struktur waralaba 

menjadi semakin luwes dari yang pada awalnya berupa brick 

and stone menjadi kumpulan data yang bisa terkoneksi ke mana 

saja nyaris tanpa sekat.  

                                                           
7 Daniels, Jason (2017) What are some of the current trends coming through the franchise 

sector?, The Franchise Show, https://youtu.be/BcC1dJ9OxLg, diunggah pada 9 Agustus 
2017. 
8Kazali, op. cit. 
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Banyak kegiatan dalam ranah sosial, budaya, hiburan, 

bahkan spiritualitas yang kini mengambil beberapa konsep 

waralaba untuk memudahkan ekspansi dan manajemen. Ini bisa 

memberikan kita sedikit gambaran bahwa faktor ekonomi 

adalah penggerak utama sektor-sektor lainnya. Sangat sulit kita 

temukan di masa kini sebuah usaha yang tidak memiliki back up 

ekonomi, walaupun usaha itu berlabel nonprofit sekalipun.  

Di Inggris sendiri, tren waralaba masa kini adalah mobile 

franchise dengan berusat pada pelayanan home-based, 

terutama dalam bidang panganan dan kopi. Mobile franchise 

membutuhkan lebih sedikit modal daripada membuka gerai, 

dan merambah lebih banyak pelanggan dari segi demografi. Di 

Inggris, dikenal ada pop-up stores yang menggunakan mobil 

(mirip lapak sementara). Tujuan mereka adalah mengikuti di 

mana ada keramaian. 
 

 
Gambar 3.2 | Gerai pop up es kopi yang tengah menjamur di Bali. 
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Tantangan franchise dengan gerai (brick and mortar franch-

ises) adalah pergantian tren yang begitu cepat dan pelayanan 

dengan akses demografi bermobilitas tinggi. Tren kedua 

melibatkan pelayanan profesional, seperti dokter gigi, dokter 

hewan, pelayanan hukum. Mereka membentuk sistem waralaba 

dengan mengandalkan kekuatan otak. 

Tren lain ada dalam usaha kesehatan, seperti fitness center 

yang buka 24 jam. Evolusi dari franchise ini adalah personal class 

di mana seseorang dilatih secara personal. Orang-orang rela 

membayar mahal untuk pelatih pribadi di bawah lisensi merek 

tertentu. 

Evolusi tren waralaba makanan tampaknya telah bergeser 

dari fast food menjadi quality food di mana orang-orang rela 

membayar lebih mahal untuk mendapatkan makanan yang 

berkualitas daripada makanan siap saji murah meriah yang lebih 

berisiko. 

Literasi Teknologi, Humanisme, dan Data 

Menurut laporan dari Nielsenwire (2010), di bulan Desem-

ber 2009, masyarakat dunia menghabiskan waktu lebih dari lima 

setengah jam di internet setiap hari dengan mengakses media 

sosial seperti Facebook dan Twitter9. Sepuluh tahun setelah 

laporan itu dirilis, waktu rata-rata masyarakat dunia di dunia 

internet adalah 6 jam 42 menit per hari dalam rentangan usia 16 

hingga 64 tahun10. Kirtley (2012) menyatakan bahwa sudah 

saatnya literasi teknologi diterapkan pada pendidikan sedini 

mungkin. Ia mencontohkan penggunaan Twitter, Facebook dan 

media sosial lain untuk membuat kerangka karangan naratif 

untuk tugas anak-anak sekolah. Apa yang dilakukan Kirtley 

                                                           
9Dalam Kirtley, Susan (2012) Rendering technology visible: The technological literacy 

narrative, dalam Computer and Composition Volume 29 (2012), p191-204. 
10

Digital 2019 Report of HootSuite and We Are Social, via GlobalWebIndex. 
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membuahkan hasil signifikan. Daripada mengunggah status 

yang tidak penting atau menggunakan perangkat digital 

mereka hanya untuk bermain game daring, anak-anak itu mulai 

menggunakan media sosial, terutama Facebook dan blog, untuk 

membuat outline naratif yang lebih bermanfaat. 

 

 
Gambar 3.3 | Data Center Google di Belanda. Satu data center bisa 
menampung jutaan gigabit data. Literasi data memungkinkan kita mengambil 
kesimpulan dari jumlah data yang besar dan mengambil langkah antisipasi. 

 

Gaung literasi teknologi, humanisme dan data (yang dike-

nal sebagai literasi baru) di dunia pendidikan tinggi Indonesia 

kali pertama dicetuskan dalam Rapat Kerja Kemenristek Dikti 

tahun 2018 lalu oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

(Belmawa)11. Istilah ‗literasi baru‘ ini mencakup literasi teknologi, 
data dan sumber daya manusia karena digitalisasi telah menjadi 

paradigma baru dalam tatanan kehidupan masa kini. Literasi 

lama, yakni mencakup membaca, menulis dan mengarsipkan, 

harus ditambah dengan literasi baru. 

                                                           
11Ahmadi, Farid (2019). ―Menyongsong Era Literasi Baru‖, 
https://unnes.ac.id/gagasan/menyongsong-era-literasi-baru, diakses pada 27 Agustus 
2019. 
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Literasi data mencakup kemampuan manusia untuk mem-

baca data, menulis data, dan mengelompokkan data (termasuk 

mengarsipkan data). Dunia pendidikan tinggi khususnya tidak 

bisa lepas dari data. Secara akademik dan keilmuan, data 

menentukan bahwa suatu kajian itu fakta atau bukan. Karena 

itu, literasi data juga mencakup kemampuan seseorang untuk 

memilah yang mana data dan yang mana ―data-data‖ (dalam 

bahasa Bali berarti ‗hal-hal yang tidak penting‘). Oleh sebab itu, 

literasi data juga mencakup minimal kesadaran terhadap hoaks, 

penipuan berbasis teknologi, data skimming dan sebagainya. 

Dari sisi literasi teknologi, hal yang mesti dikuasai generasi 

masa kini adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan tekno-

logi (bukan hanya menggunakan, namun juga melihat keber-

manfaatan teknologi untuk menghasilkan kreativitas yang lebih 

baik), penerapan pilar literasi secara digital, serta kemampuan 

untuk menggunakan teknologi secara bijak, friendly dan tepat 

guna. Teknologi ibarat pisau yang sangat tajam, dan teknik 

menggunakan pisau itu adalah literasi teknologi. Sayuran yang 

akan kita potong adalah data, dan kita yang memotongnya 

adalah human, manusia, yang memiliki cipta, rasa dan karsa. 

Kita mesti tahu betul pisau jenis apa yang akan kita gunakan, 

sayuran jenis apa yang akan kita olah, dan bagaimana teknik 

pemotongannya,—apakah dicincang, dipotong besar, dadu atau 

match stick. 

Dalam dunia ekonomi, literasi baru juga memiliki andil dan 

dampak yang besar. Dalam bagian ini, hubungan antara literasi 

baru dengan waralaba dibahas berdasarkan riset-riset dan 

kasus-kasus yang tejadi belakangan ini.  

Literasi Digital dan Waralaba 

Banyak definisi literasi digital yang bisa Anda lihat di 

berbagai portal informasi daring. Definisi yang lebih spesifik 
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juga dinyatakan oleh berbagai ilmuwan dan peneliti dari 

berbagai bidang. Apabila Anda adalah seorang mahasiswa S1, 

maka Wikipedia bisa menjadi sumber acuan yang lumayan baik 

dan cocok dengan level kualifikasi akademik Anda. Walaupun 

mengambil referensi dari Wikipedia bukan hal yang tabu bagi 

mahasiswa S2 maupun S3 (asalkan Anda tahu betul bagaimana 

proses sitasi yang benar dan Anda bisa memastikan bahwa 

artikelnya bukan abal-abal), Anda seharusnya juga mencoba 

beranjak ke platform yang lebih bergengsi. Bagi mahasiswa S2, 

mengambil bagian dalam Academia.edu sudah lumayan baik, 

apalagi jika Anda bisa mendaftar sebagai kontributor paper dan 

berbagi pengetahuan dengan banyak orang. Sumber-sumber 

yang lebih kredibel ada pada portal jurnal internasional, seperti 

Elsevier Scopus dan Sage Journals. Mereka memiliki kronikel 

riset yang mumpuni dan terpercaya, dengan standardisasi yang 

juga tinggi. Tak heran jika harga per artikel mencapai lima ratus 

ribu rupiah atau lebih,—nyaris menandingi harga satu gram 

emas antam. Di portal-portal itu, Anda bisa benar-benar 

menyelam dalam lautan pengetahuan yang serius dan dalam. Di 

sana Anda akan benar-benar menyadari bahwa ilmu penge-

tahuan dan kekayaan intelektual itu sangat mahal harganya. 

Apabila Anda ingin menjadi mahasiswa pembelajar atau 

pendidik sejati, Anda seharusnya menyelam di lautan ilmu 

pengetahuan ini. 

Literasi digital dan waralaba tentu memiliki hubungan yang 

erat. Yang satu menjadi lampu dan roda, yang satunya lagi 

adalah mesin double injectors yang mengantar Anda pada 

tujuan laba instan dengan lebih cepat. Ada banyak hal menarik 

terkait warlaba dan literasi digital. Kasus waralaba yang kepo 

dan diam-diam melakukan riset terhadap konsumen dan calon 

franchisee lewat website, misalnya, ditemukan oleh Pénard dan 
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Perrigot di Perancis12. Mereka meneliti 130 situs web franchisor 

di Perancis mulai tahun 2011 dan menemukan dua fungsi dasar 

dari situs web franchisor, yakni online search dan fungsi 

pembelian online. Dengan kedua fungsi ini, para franchisor bisa 

menggali informasi dari pelanggan dan di waktu yang sama 

menyediakan semakin banyak informasi dan kemudahan bagi 

konsumen. Semakin besar ekspansi suatu franchise, maka 

semakin beragam pula web tools dan fungsi web yang 

ditawarkan. Jadi, baik franchisor, franchisee dan konsumen bisa 

sama-sama kepo dan saling melengkapi satu sama lain. 

Yang menarik dari temuan Pénard dan Perrigot adalah 

adanya waralaba incumbent (pemain lama) yang masih enggan 

untuk bertransformasi dan berkiprah di dunia maya. Mereka 

menyimpulkan bahwa usia waralaba berpengaruh negatif pada 

keinginan pengusaha untuk masuk dalam ranah digital. Temuan 

terakhir mereka adalah bahwa waralaba ritel lebih memilih fitur 

pembelian online daripada waralaba industri, membuktikan 

pelanggan atau konsumen usaha ritel lebih beragam dan ‗lebih 
rewel‘ daripada waralaba industri. 

Rupa-rupanya, literasi digital belum mendapat perhatian 

khusus, terutama bagi para peneliti dalam bidang ekonomi. Tak 

hanya di Indonesia, gap juga terjadi di kancah penelitian 

internasional. Tentang bagaimana digitalisasi berpengaruh pada 

konsumen, waralaba dan sistem waralaba agaknya bisa menjadi 

celah riset yang amat signifikan mulai tahun 2004 hingga kini13. 

Fokus yang masih bisa dikaji adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemberi waralaba maupun penerima waralaba 
                                                           
12Pénard, Thierry dan Rozenn Perrigot (2017). Online search – Online purchase in 
franchising: An empirical analysis of franchisor website functionality. Journal of Retailing 
and Consumer Services Vol. 39, p.164-172. 
13Kremez, Z., Frazer, L., & Thaichon, P. (2019). The effects of e-commerce on franchising: 
Practical implications and models. Australasian Marketing Journal (AMJ), 

https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2019.04.002. 
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untuk beranjak ke platform e-commerce. Kremez dan Thaichon 

sendiri menemukan bahwa sebagian besar waralaba di Australia 

memilih pindah platform ke ranah digital karena dapat 

mengurangi beban kerja karena konsumen bisa berbelanja 

swalayan melalui fitur online. Alasan kuat lain adalah karena 

platform daring menyediakan ruang gratis dan dapat menjang-

kau siapa saja yang memiliki koneksi internet. Yang paling 

diidam-idamkan adalah bahwa dengan adanya e-commerce, 

pengusaha waralaba bisa ‗menghasilkan uang ketika tidur‘. Jadi, 
platform e-commerce berfungsi sebagai alat marketing tambah-

an yang powerful dan memungkinkan produsen atau penerima 

waralaba meriset keperluan konsumen dengan lebih personal. 

Beranjak ke ranah digital bukan hal yang mudah ternyata, 

bahkan di negara maju sekelas Australia. Para penguasa 

incumbent yang enggan beranjak ke ranah e-commerce ternyata 

memiliki ketakutan. Para pengusaha ‗golongan tua‘ ini enggan 
mengambil risiko karena rasa takut pada medan lapangan e-

commerce yang menurut mereka sangat baru. Selain itu, mereka 

juga terkendala penguasaan teknologi, waktu yang akan mereka 

pergunakan untuk mengembangkan keahlian dan penguasaan 

teknologi, dan tingkat kepercayaan pada pewaralaba. 

Memaknai apa yang telah ditemukan oleh Kremez dan 

Thaichon, kita sedikit tidaknya menjadi lebih menyadari tentang 

betapa pentingnya literasi digital. Faktor-faktor yang membuat 

para golongan tua enggan untuk beranjak ke ranah digital 

adalah karena adanya ketakutan dan keengganan untuk menco-

ba hal baru dan belajar terus-menerus14. Itulah sebabnya salah 

satu kelemahan generasi sebelumnya adalah berpikir bahwa 

                                                           
14Kristandy, Shintya Janice & Leo Aldianto (2015). Factors that Influence Srudent‘s 
Decision in Starting-Up Service Franchise Business in Bandung. the 6th Indonesia 

International Conference on Innovation, Entrepreneurship and Small Business, Procedia 

Social and Behavioral Science 169, p.318-328. 
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belajar hanya terjadi di bangku sekolah dan kuliah. Generasi 

yang lebih muda, yang dibesarkan oleh teknologi, seharusnya 

tidak berpikir lagi bahwa belajar hanya terjadi di dalam kelas. 

Mahasiswa apalagi. Mahasiswa milenial seharusnya bisa belajar 

di mana saja, dan dosen milenial seharusnya bisa mengakses 

ilmu pengetahuan dari mana saja.  

Siapa pun kini bisa belajar apa pun dan di mana pun, 

namun literasi digital lebih dari sekadar hal itu. Literasi digital 

lebih kepada sebuah kebermanfaatan teknologi dan digitalisasi 

bagi akses kebutuhan hidup dengan lebih efisien. Dengan 

demikian, keterbukaan wawasan kita pada perubahan teknologi 

dan kemauan kita untuk terus belajar sepanjang hayat akan 

mengatasi segala ketakutan atas tantangan yang menanti di 

masa depan. 

Literasi Teknologi, Waralaba dan Kekuatan Followers 

Saat ini teknologi memungkinkan seseorang melakukan 

prinsip-prinsip waralaba terhadap orang lain dalam berbagai 

jenis usaha. Jadi, dalam dunia maya, waralaba sebenarnya tidak 

hanya sebatas toko ritel, toko pakaian atau gerai makanan. 

Dalam media sosial, Anda bisa berkomunikasi dengan sebuah 

perusahaan bagaikan berkomunikasi dengan seseorang. Berkat 

teknologi real-time data, banyak perusahaan kini menyediakan 

layanan chat 24 jam, sehingga Anda selalu bisa bertanya hal apa 

pun kapan saja.  

Anehnya, yang memberlakukan sistem chat ini biasanya 

adalah perusahaan swasta atau startup yang berdiri di tahun 

2000-an. Anda bisa coba belanja di toko-toko daring dan 

mencoba fitur chat langsung dengan pedagangnya. Ini tentu 

saja menghemat waktu dan biaya. Kalau dulu, Anda harus me-

nelepon dan membayar begitu banyak pulsa interlokal, namun 
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kini, Anda bahkan bisa berhubungan langsung via WhatsApp 

dengan pedagang arca-arca marmer eksotis di India. 

Dalam kancah perwaralabaan, adanya akses digital mem-

buat sistem waralaba menjadi sangat mudah diterapkan di 

dunia maya.Anda mungkin sadar atau tidak sadar telah meng-

gunakan prinsip-prinsip waralaba jika memiliki sebuah website, 

apalagi jika Anda menggunakan platform pembangun web 

semisal Wordpress, Joomla atau paling tidak Blogspot. 

Mari kita lihat sebuah fakta. Di seluruh dunia, 74,6 juta 

website menggunakan platform Wordpress. Buat Anda yang 

belum paham, Wordpress menyediakan sebuah platform di 

mana Anda bisa membangun website, baik untuk perusahaan, 

pribadi, maupun organisasi, yang bisa dikelola dengan sangat 

cepat dan mudah.Begitu Anda memiliki hosting, Anda bisa 

menginstal platform Wordpress dan memasang template sesuka 

hati Anda. Jadi, dengan bantuan Wordpress, Anda bisa mem-

bangun sebuah website tanpa repot-belajar koding html. 

Wordpress menyediakan template website yang gratis dan 

berbayar (premium). Harga premiumnya berkisar antara 20 

dolar hingga 60 dolar Amerika Serikat per instalasi. Sekali Anda 

membeli dan mengunduh template itu (bisa lewat PayPal atau 

kartu kredit), Anda hanya bisa memasangnya di satu situs web. 

Dalam template itu ada standardisasi yang dikeluarkan oleh 

Wordpress, walaupun dalam template premium Anda bisa 

mendesain hampir sesuka hati. Standardisasi ini terkait 

penggunaan koding standar Wordpress, plug-ins yang wajib 

diinstal, dan file koding khas Wordpress yang harus ada di 

dalam file hosting. Dengan kata lain, jika Anda membuta kode 

.html untuk website Anda, Anda masih menemukan ‗jejak-jejak 

Wordpress yang tak bisa dihapus‘. Dengan kata lain, Anda 
sesungguhnya telah membeli beberapa persen dari lisensi 
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Wordpress untuk situs Anda. Jadi, Anda sebenarnya telah 

membeli sebuah waralaba platform website, meski Anda 

menganggapnya sebagai sebuah pembelian biasa, seperti 

membeli sepasang sepatu. 

Ini adalah hal yang lumrah. Bahkan situs web sekelas 

Washington Post pun masih memakai platform Wordpress, 

membeli koding standar Wordpress, dan mengubahnya dalam 

rentang tertentu. Ini mirip seperti waralaba konversi Indomaret 

dan Alfamart yang kini bisa diganti-ganti menjadi nama toko 

sesuai keinginan si penerima waralaba. Jadi, Anda bisa 

mengganti nama waralaba Indomaret Anda dengan ―Andi Mart‖ 
atau ―Sule Mart‖ namun begitu orang masuk, dia akan disambut 
pegawai berseragam Indomaret.  

Dengan sistem ini, Wordpress melesat menjadi platform 

web dengan ratusan juta pengunjung setiap bulan. Padahal, 

jumlah pekerjanya hanya dua ratusan orang. Di sisi lain, Amazon 

mempekerjakan 80 ribu orang di seluruh dunia namun tidak 

memiliki visitor sebanyak Wordpress. Menurut data Technorati15 

tahun 2018, dari seratus blog terbaik di dunia, 48 blog 

menggunakan platform Wordpress. Namun kini Anda tahu 

bahwa setiap kali Anda membeli template Wordpress versi 

premium atau mengunduh versi gratisnya (yang fiturnya sangat 

minim dibandingkan versi premium), Anda kurang lebih telah 

melakukan sebuah perjanjian waralaba dalam dunia maya. 

Apa yang dilakukan Wordpress adalah sebuah contoh 

waralaba dengan royalti skala kecil namun berkekuatan pasar 

yang besar. Apabila kita membahas teknologi digital di abad ini, 

maka kita berbicara tentang jumlah pengikut (followers), bukan 

semata-mata keuntungan besar yang didapatkan. Jumlah foll-

owers menentukan tingkat keuntungan. Di era sebelum tekno-

                                                           
15Dikenal sebagai ‗Google‘-nya para pecinta blog. 
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logi digital melesat, orang mungkin bertanya kepada Anda 

berapa jumlah penghasilan Anda, jumlah motor atau besar 

rumah, namun di era ini, orang akan bertanya berapa jumlah 

followers media sosial Anda. Karena itu, di era teknologi, 

followers telah bertransformasi menjadi aset penting dalam 

suatu usaha. 

Literasi Data mendukung Waralaba 

Literasi data menjadi bagian integral dari bisnis di era 

perkembangan teknologi. Saat ini, dunia usaha bergantung 

pada data dalam berbagai aspek perusahaan, utamanya dalam 

menentukan kebijakan. Sinkronisasi semua data ini memun-

culkan suatu paradigma baru yang disebut sebagai business 

intelligence, kecerdasan bisnis16. Data yang terkumpul dalam Big 

Data akan menentukan jumlah barang atau jasa yang ditawar-

kan, kebijakan promosi, target pasar dan jangka waktu pen-

jualan. Semua data itu, ajaibnya, bisa diakses hanya dengan 

sekali klik. 

Contoh platform analisis big data yang paling populer 

adalah Google Analytics yang menyajikan data yang kompleks 

dan simpang siur, didapatkan dari ribuan klik per detik yang 

dilakukan oleh pengguna internet dari seluruh dunia. 

Mortier, et. al17 menulis bahwa literasi data mencakup cara-

cara mengeksplorasi isu-isu transparansi data, bagaimana suatu 

data diambil dan dianalisis, dan bagaimana meningkatkan akses 

pada data sehingga seseorang dapat mengambil makna dan 

nilai dari data yang tersaji. Literasi data yang tinggi dibutuhkan, 

                                                           
16Wolff, A., Wermelinger, M., & Petre, M. (2019). Exploring design principlesfor data 
literacy activities to support children‘s inquiries from complex data, International Journal 

of Human-Computer Studies. 
17Mortier, R., Haddadi, H., Henderson, T., McAuley, D., & Crowcroft, J. (2014). Human-
data interaction: The human face of the data-driven society. International Journal of 

Human-Computer Studies. 
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bahkan sejak usia dini, sebab teknologi di zaman ini tidak hanya 

terbatas pada kalangan usia tertentu saja. Bayangkan.Kebijakan 

politik, laporan media, survei, kalkulasi suara hingga menu ma-

kanan favorit diputuskan melalui analisis data.Karena itu, literasi 

data sangat diperlukan di era milenial ini sehingga semua orang 

bisa mendapatkan akses secara kritis terhadap akurasi dari se-

buah informasi sebelum ia bisa memutuskan bahwa itu benar-

benar sebuah fakta. 

Satu hal penting lain tentang mengapa literasi data mesti 

dijadikan sebuah top-list skills dalam rencana belajar Anda 

adalah karena masyarakat kian hari kian bergantung pada 

teknologi yang dikendalikan data (data-driven technology), yang 

kita kenal dengan istilah teknologi pintar (smart technology). 

Mulai dari ponsel pintar, kini segala hal ketularan pintar.Ada 

listrik pintar, TV pintar hingga burger pintardan segala mesin 

pintar lainnya yang membuat hidup manusia lebih efisien. 

Literasi Humanisme dalam Social franchise 

Di antara semua jenis literasi, literasi sumber daya manusia 

menjadi faktor paling menentukan sukses atau tidaknya manu-

sia itu sendiri. Literasi sumber daya manusia terpusat pada 

pengetahuan tentang diri sendiri, menggali potensi diri sendiri 

dan menggunakan segala pengetahuan, kemampuan dan kete-

rampilan yang dimiliki untuk mentransformasi proses belajar 

dan kehidupan18.  

Literasi humanisme atau literasi sumber daya manusia 

menjadi dasar penerapan long-life learning ‗belajar sepanjang 
hayat‘. Dengan literasi humanisme, seseorang mengetahui bah-

wa ia harus berubah sesuai dengan perubahan zaman. Padahal, 

konsep ini sudah termuat dalam naskah-naskah tradisional Bali 

                                                           
18https://humanliteracy.com.au/why, 22 Agustus 2019. 



W A R A L A B A  4 . 0  

 

 134  
 

<<<<<<<<<< 

dan Jawa sebagai bhuwana agung dan buwana alit, alam sekitar 

dan diri sendiri. Apabila alam sekitar berubah, maka diri sendiri 

mesti berubah. Long-life learning memungkinkan setiap orang 

untuk terhindar dari keengganan untuk menerima perubahan 

bahkan saat penghujung usia pun. Literasi humanisme me-

mungkinkan warga negara senior untuk tetap produktif dengan 

memanfaatkan sumber daya digital yang semakin canggih. 

Tidak menutup kemungkinan Anda bercita-cita menjadi seorang 

youtuber setelah pensiun nanti, dengan konten-konten menarik 

tentang jalan-jalan di pegunungan dan pantai yang tenang dan 

alami. Atau, Anda lebih tertarik menulis banyak buku tentang 

kehidupan dan lika-likunya, lalu menjualnya secara daring. 

Semua itu membutuhkan sinergi antara literasi teknologi, data 

dan humanisme. 
 

 
Gambar 3.4 | TB-DOTS, waralaba sosial yang bergerak di bidang 
penyembuhan dan pencegahan TBC, terutama di Filipina (sumber: 
gerona.gov.ph). 
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Tampaknya, tujuan-tujuan itu lebih kepada tujuan literasi 

humanisme yang mengarah ke dalam. Di sisi lain, yang 

mengarah ke luar, literasi humanisme juga terkait dengan being 

social, menjadi sosial. Elemen lain yang membentuk literasi 

humanisme adalah kemampuan manusia untuk saling mema-

hami satu dengan lainnya. Layaknya sebuah sistem komputer 

yang mampu memahami komputer lain dengan cara bertukar 

informasi, maka manusia sebagai pencipta komputer hendaknya 

mampu saling memahami satu dengan lainnya melalui komu-

nikasi, kolaborasi, dan toleransi. Kemampuan manusia untuk 

mengutarakan apa yang menjadi maksudnya dan membuat 

orang lain memahami maksudnya dengan seutuhnya adalah 

tujuan akhir dari literasi humanisme yang mengarah ke luar. 

Kasus literasi sumber daya manusia di era digital salah satu-

nya ditemukan pada pelayanan e-health di Kanada. Maciejewski 

et. al mengkaji kesenjangan digital dan humanisme yang terjadi 

di pelayanan waralaba e-health di Kanada. Kasusnya adalah, 

telah terjadi kesenjangan dalam pemenuhan layanan kesehatan 

di Kanada karena terjadinya shifting pada e-health19. Menurut-

nya, karena adanya banyak inovasi, pergerakan e-health 

terkesan lambat. Yang menghambatnya adalah faktor sumber 

daya manusia, fragmentasi sistem (sistem yang sinerginya sudah 

tidak baik), data yang tidak sinkron dan kapasitas data yang 

terbatas, pemutakhiran teknologi yang lambat, budaya pekerja 

layanan kesehatan yang tidak mau ambil risiko, dan fokus yang 

kurang pada inovasi. 

Untuk mempercepat perubahan, pemerintah membuat pro-

gram social franchising.Teorinya adalah, ada suatu perusahaan 

model yang dikembangkan dan diekspansi dalam konteks lokal 
                                                           
19 Maciejewski, B., Jaana, M., Keely, E., Crowe, L. ,& Liddy, C.  (2018). Social Franchising: 
Scale and Spread of Innovation in Canada, Health Policy and Technology Vol. 7(2) p.217-
223. 
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yang mengkombinasikan implikasi sosial dan ketangguhan 

keuangan. Akselerator franchise sosial ini kali pertama dilakukan 

di Afrika tahun 2014 dalam bidang pelayanan kesehatan. Di 

Kanada, social franchise ini berkembang dalam ranah pendi-

dikan, pengembangan daerah terpencil, sanitasi, air bersih, 

perumahan dan perdamaian. 

Permasalahan yang paling berat dari semua pekerjaan 

sosial ini adalah pengintegrasian sistem. Sistem yang tidak 

sinkron dan tidak terintegrasi akan menciptakan fragmentasi 

yang menghambat pemberian layanan, pertukaran informasi 

dan manajemen. Fragmentasi sistem ini rupanya bisa diperbaiki 

dengan cara waralaba. Selain hemat biaya, kepatuhan pada 

standar yang telah ditentukan juga lebih terjamin. 

Social franchise yang tengah berkembang saat ini adalah 

waralaba kesehatan. Anda yang mengenal produk-produk 

Andalan, yang didirikan pada tahun 2001, mungkin baru me-

ngetahui bahwa ia adalah entitas waralaba sosial dalam bidang 

keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu 

dan anak. Andalan adalah pihak penerima waralaba dari DKT 

International yang bergerak dalam penangguangan HIV/AIDS 

dan masalah kesehatan reproduksi yang bebasis di Amerika 

Serikat.  

Dalam social franchise, pihak penerima waralaba lazim 

disebut para donor. Baru-baru ini, ada organisasi sosial Bali 

Green yang diprakarsai oleh sekelompok anak-anak muda di 

Bali. Yang mengherankan adalah, mereka semua warga negara 

asing yang mencintai lingkungan Bali. Misi mereka adalah 

membersihkan Bali dari sampah platik. Pihak yang ingin ikut 

serta boleh menggunakan label mereka dengan standar opera-

sional yang telah ditentukan, mulai dari mekanisme pemungut-

an sampah, packing sampah hingga pengolahan lebih lanjut.  
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Dari ranah budaya dan humaniora, ada waralaba sosial 

CERITA (Community Empowerment in Raising Inclusivity and 

Trust through Technology Application). Program berbasis 

waralaba sosial ini didirikan tahun 2017 oleh the Habibie Center. 

Tujuan dari program CERITA adalah untuk menangkal pengaruh 

radikalisme dan intoleransi di Indonesia yang banyak disebab-

kan oleh misinformasi atau kurangnya saling pemahaman 

antara satu kelompok masyarakat dengan yang lainnya. Jadi, 

program CERITA mengajak anak-anak muda Indonesia dari 

agama, suku, budaya, etnis dan kelompok mana pun untuk 

berbagai cerita-cerita unik sebagai referensi berharga bagi 

kemajemukan bangsa. 

Program CERITA telah melahirkan duta cerita di beberapa 

kota besar di Indonesia, temasuk Bali di tahun 2019. Duta 

CERITA ini bertugas sebagai ambassador yang mengajak sema-

kin banyak anak-anak muda Indonesia untuk berbagi cerita 

tentang keunikan diri dan masyarakat mereka, pengalaman 

mereka dalam ranah radikalisme dan intoleransi, dan bagai-

mana mereka menghadapi hal tersebut dan mencari solusi 

bersama.  

Program CERITA menggunakan sistem waralaba untuk 

melakukan program replikasi, yakni program-program sharing 

session dan short talks yang mengundang banyak kalangan 

muda untuk berbagi cerita tentang keanekaragaman Indonesia. 

Dalam program replikasi ini, the Habibie Center menetapkan 

kriteria dan standar operasional yang mesti diikuti dan ditaati 

demi terselenggaranya program replikasi dengan lancar.  

Sejak diselenggarakan mulai 2017 silam, program CERITA 

telah menghasikan ribuan cerita dari berbagai daerah di 

Indonesia melalui program duta cerita maupun aplikasi daring 

mereka. Program CERITA adalah salah satu program nonprofit 
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berbasis sistem waralaba sosial yang sukses menyatukan 

generasi muda Indonesia dalam nuansa kebhinekaan yang sarat 

perbedaan dalam persatuan. 

 

 
Gambar 3.5 | Duta CERITA dari Solo. Program yang sama dijalankan di kota-
kota lain di Jawa, Bali, Kalimantan dan kini sedang merambah Sulawesi. 
 

Literasi Finansial 

Meski menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi 

menyebutkan tiga jenis literasi digital yang mesti dimiliki di era 

digital, orang tidak boleh lupa pada literasi finansial. Hampir 

segala hal dalam interaksi manusia di era milenial ini membu-

tuhkan kekuatan finansial, dan wawasan tentang potensi, 

implikasi serta manajemen finansial ini menjadilife skill yang 

esensial karena manusia milenial sebagai konsumen harus bisa 

membedakan produk, jasa serta penyedia produk keuangan 

dalam ruang lingkup yang sangat luas20.  

                                                           
20Moreno-Herrero, D., Salas-Velasco,M., Sanchez-Campillo, J. (2018). Factors that 
influence the level of financial literacy among young people: The role of parental 
engagement and students' experiences with money matters, Children and Youth Services 

Review 95. p.334–351. 



W A R A L A B A  D A N  L I T E R A S I  D I G I T A L  

139 
 

>>>>>>>>>> 

 
Gambar 3.6 | Literasi keuangan Indonesia di tahun 2016 (Sumber: OJK). 

 

Literasi finansial secara harfiah berarti seperangkat penge-

tahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang untuk 

melindungi dirinya dari segi keuangan dan bertindak aktif 

dalam pasar produk dan jasa keuangan21. Warga yang melek 

secara finansial mengetahuai dnegan baik tentang isu keuangan 

dan harga, serta dapat mengatur keuangan pribadi dan 

keluarganya dengan bertanggung jawab. Menurut Tomáškova 
dan kawan-kawan penelitinya, literasi keuangan harus diajarkan 

di sekolah-sekolah.  

Kenyataannya, masih banyak generasi milenial belum 

memiliki pengetahuan tentang investasi keuangan. Generasi 

milenial secara umum,—katakanlah yang kini duduk di SMA 

atau kuliah—barangkali hanya mengetahui tentang tabungan di 

bank. Sangat sedikit yang menyadari perbedaan antara investasi 

                                                           
21Tomáškova, H., Mohelská, A., & Nĕmcová, Z. (2011). Issues of financial literacy 
education, Procedia – Social and Behavioral Sciences 28, p.365-369. 
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dan tabungan, atau antara reksadana dan saham. Beberapa 

orang mungkin beranggapan bahwa pengetahuan semacam itu 

terlalu dini untuk anak-anak, tetapi wawasan keuangan bukan 

sesuatu hal yang tabu. Kita tidak bisa mengharapkan anak SMA 

masih berpikir bahwa uang bisa keluar begitu saja lewat mesin 

ATM tanpa simpanan, bukan? 

Kesadaran anak-anak muda dalam literasi finansial inilah 

yang diteliti oleh Moreno-Herrero dan rekan sejawatnya di 

tahun 2017-2018 di kalangan anak-anak muda Spanyol. Yang 

menarik dari penelitian yang melibatkan remaja berusia 13 

hingga 19 tahun ini adalah bahwa sebelum mereka mengenal 

literasi finansial lebih lanjut, keingintahuan mereka tentang 

wawasan finansial dipacu pertama-tama oleh keluarga. Remaja 

yang diberikan pengetahuan tentang manfaat dan nilai mena-

bung dan mengelola keuangan oleh keluarganya cenderung 

memiliki literasi keuangan yang tinggi, bahkan sampai memiliki 

tabungan dan produk keuangan lainnya. Dengan demikian, 

remaja bisa belajar mengelola keuangannya dengan bijak sejak 

usia dini. 

Sampai tahun 2017, Tiongkok memiliki tingkat literasi 

keuangan tertinggi di dunia, mengalahkan Rusia, Amerika Seri-

kat dan Kanada22. Pemahaman tentang literasi keuangan dari 

usia dini menjadi salah satu faktor mengapa Tiongkok memiliki 

ketahanan ekonomi yang semakin kuat.  

Literasi keuangan di Indonesia adalah sebuah kabar baik. 

Riset Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2017 hingga 2019 

mengungkap bahwa lebih dari 70 persen masyarakat Indonesia 

telah sadar akan pentingnya pengetahuan keuangan. Otoritas 

Jasa Keuangan menargetkan jumlah ini melampaui 75% di akhir 

                                                           
22Data PISA assessment of financial literacy per negara tahun 2017. 
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201923. Peluang riset dalam bidang literasi keuangan masih 

menjanjikan, terutama di dalam negeri sebab ada banyak 

research gaps yang teredia buat peneliti untuk mengembangkan 

praktik keilmuan terutama yang berhubungan dengan literasi 

keuangan di pendidikan formal dan bagaimana metode yang 

tepat untuk mengajarkannya.Sementara ini, literasi keuangan 

diajarkan sebagai mata pelajaran inklusi, bukan sebagai mata 

pelajaran tersendiri. Literasi perpajakan juga diajarkan secara 

inklusif di seluruh Indonesia di jenjang pendidikan tinggi. 

Big Data dan Platform Digital 

Pernahkah Anda mendengar Jupiter? Dalam ranah astronomi, 

itu adalah nama planet, tetapi dalam ranah kehidupan sehari-

hari, Jupiter adalah jaringan yang membuat Android Anda 

terkoneksi satu sama lain, dan mesin pencari Google Anda bisa 

beroperasi dengan begitu cepatnya.  

Google merekayasa Jupiter tahun 2005 untuk mengakomo-

dasi jumlah data simpang-siur yang semakin banyak. Kecepatan 

jaringan Jupiter ini mencapai 10 GB per detik. Dengan jaringan 

Jupiter, Google mampu mentransfer lima film HD Blu-ray dalam 

satu detik ke semua server-nya di seluruh dunia.  

Sejak tahun 2000, umat manusia mengalami shifting besar-

besaran pada bagaimana data disimpan. Di era sebelum 

kemunculan jaringan internet dan integrasi sistem secara digital, 

data-data disimpan secara analog. Data pasien, misalnya, 

disimpan berupa lembaran-lembaran kertas yang jumlahnya 

kian menumpuk setiap hari. Karena permintaan akan data 

semakin tinggi, Anda bisa membayangkan bagaimana arsip-

arsip penting itu disimpan dalam bentuk kertas. Jika sebuah 

                                                           
23Elena, Maria (2019). OJK Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Anak Muda, 
https://finansial.bisnis.com/read/20190730/90/1130643/ojk-dorong-literasi-dan-inklusi-
keuangan-anak-muda, 30 Juli 2019. 
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rumah sakit, bank atau sekolah memiliki jumlah data yang 

begitu besar, maka menyimpannya dalam modus analog akan 

memakan tak hanya waktu yang banyak, namun tempat dan 

juga menguras otak. 

Berdasarkan riset dari Universitas Southern California tahun 

201124, jumlah data di seluruh dunia dari tahun 1986 hingga 

2007 mencapai 295 milyar gigabit. Tahun 1986 adalah masa di 

mana komputer generasi pertama digunakan dalam penyim-

panan data digital, meskipun jumlahnya belum sebanyak 

sekarang. Jumlah data sebesar itu pada tahun 2007 berlipat 

ganda setiap tahun mulai saat itu karena perkembangan tekno-

logi komputer dan jaringan internet. Tahun 2011 saja, jumlah 

data digital yang tersimpan dalam berbagai media di dunia 

mencapai lebih dari 600 milyar gigabit. Apabila semua data itu 

dicetak dalam bentuk buku, maka buku-buku itu bisa menutupi 

semua wilayah Tiongkok dengan ketebalan setengah meter. 

Bayangkanlah jumlah data sebanyak itu bersimpang siur di 

atmosfer setiap hari. Apabila Anda melihat pemandangan awan 

yang indah di pagi hari, sesungguhnya banyak data berseliwer-

an di udara saat itu, dibawa oleh gelombang satelit. Karena 

sedemikian banyaknya data yang berseliweran, baik terstruktur 

maupun tidak, maka semua data itu dikenal dengan istilah big 

data,—si Data Besar. 

Big data disimpan dalam banyak data center dan server yang 

tersebar di seluruh dunia dan umumnya dimiliki oleh 

perusahaan-perusahaan. Google saja, saat ini memiliki 100.000 

data center di seluruh dunia. Pemerintah juga memiliki data 

center yang dirahasiakan. Dalam data center ini, semua data,—
dari foto-foto selfie Anda sampai data jumlah uang di rekening 

pribadi setiap orang, bahkan rancangan senjata nuklir dan kode 

                                                           
24Dipublikasikan dalam Journal of Science tahun 2011. 
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rahasia pemerintah disimpan. Jadi, Anda tentu bisa memahami 

betapa pentingnya sebuah data. Karena itu, salah satu aset 

besar di era milenial ini adalah data. Semakin besar jumlah data 

yang Anda peroleh, maka semakin besar aset Anda untuk 

menguasai, bahkan mengendalikan informasi,—dengan kata 

lain,—mengendalikan dunia. 

Shifting yang terjadi dalam cara pengolahan data memun-

culkan berbagai tantangan dan peluang baru, termasuk di dunia 

bisnis. Kini, big data dipakai dalam berbagai ranah kehidupan, 

dan ekonomi adalah salah satunya25. Beberapa tren belakangan 

ini mengenai hubungan antara evolusi waralaba dan big data 

mulai marak dikaji dari tahun 2017 lalu, meskipun kajian-kajian 

dan penelitian mengenai tendensi yang mengarah kepada 

teknologi ini sudah diramalkan dalam riset-riset dari tahun 

1990-an. Widman & Bingmann26, misalnyanya, mengungkap 

tren bahwa di masa depan akan ada kebutuhan transfer data 

yang semakin besar. Balakrishnan27 menekankan tentang bagai-

mana video bisa menjadi komoditi yang menjanjikan di masa 

depan. Kemudian, Imperiale28 menyimpulkan bahwa data kese-

hatan berupa real-time data sangat penting sehingga kecepatan 

transfer data juga mesti ditingkatkan. Prediksi-prediksi itu kini 

telah menjadi kenyataan. 

Big Data memiliki enam karakteristik utama, yakni variety, 

velocity, veracity, value dan complexity. Dalam dunai bisnis dan 

industri, Mohammadpoor dan Torabi meneliti implementasi Big 

                                                           
25T.L.J. Broekhuizen, et al., Journal of Business Research, 
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.001. 
26Widman, G., & Bingmann, D. (1996). DAPAS, a computerised workplace for Digital 
Acquisition and Processing of Analog Signals, with up to two gigabytes data per 
registration. Journal of Neuroscience Methods, 67(1), 71–81. 
27Balakrishnan, M., Basile, C., Cugnini, A., & Shen, R. (1996). Digital video and the 
national information infrastructure. Philips Journal of Research, 50(1-2), 105–129. 
28Imperiale, C. (1996). All-digital, real-time preprocessor for automated analysis of 
cardiac action potentials. Measurement, 19(1), 1–19. 
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Data Analyticspada perusahaan ladang minyak dan gas di 

Kanada pada tahun 2017-2018. Teknologi Big Data telah dipakai 

dalam mengumpulkan dan menganalisis data rekaman sensor 

minyak dalam fase eksplorasi, pengeboran, dan operasi 

produksi. Data yang paling penting adalah data seismik, dana 

lapisan tanah dan sebagainya. Setelah teknologi Big Data 

diaplikasikan pada perusahaan minyak di Kanada, terjadi opti-

malisasi kinerja pemompaan, sistem manajemen yang lebih 

efisien serta regulasi yang lebih tertata. Meskipun demikian, 

kendala yang dihadapi masih berada pada ketersediaan du-

kungan dana dan kesadaran masyarakat dan pebisnis secara 

luas tentang manfaat dan kemudahan Big Data29.  

Masih di dunia perminyakan, Lean Yu dari Centre for Big Data 

Science, Beijing University of Chemical Technology bersama tim 

penelitiannya menyatakan bahwa konsumsi minyak dunia 

adalah faktor paling penting dalam industri migas sekaligus 

yang paling tidak pasti30. Mereka membangun sebuah model 

terapan teknologi Big Data dengan memanfaatkan Google 

Trendsuntuk memprediksi nilai dan tren konsumsi minyak. Uji 

coba model ini membuktikan bahwa Google Trends sebagai 

muara penting nan utama dari teknologi Big Data Google 

mampu meningkatkan efisiensi kerja dan pengambilan 

keputusan dalam industri perminyakan dunia.  

Jun et. al31 dari Korea menyatakan hal senada dengan Lean 

Yu. Di tahun yang sama, ia dan timnya melakukan review 

terhadap 657 artikel ilmiah mengenai pemanfaatan Google 

                                                           
29Mohammadpoor, M., & Torabi, F. (2018). Big Data analytics in oil and gas industry: An 
emerging trend. Petroleum, https://doi.org/10.1016/j.petlm.2018.11.001 
30Yu, L., Zhao, Y., Tang, L., & Yang, Z. (2018). Online big data-driven oil consumption 
forecasting with Google trends. International Journal of Forecasting 35 p.213-223. 
31Jun, S.-P., Yoo, H. S., & Choi, S. (2018). Ten years of research change using Google 
Trends: From the perspective of big data utilizations and applications. Technological 

Forecasting and Social Change, 130, p.69–87. 
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Trends. Yang mengejutkan adalah bahwa Google Trends sebagai 

teknologi Big Data yang paling ramah dan dikenal-luas telah 

digunakan dalam bidang kesehatan dan ekonomi, termasuk 

pula pengobatan dan tentu saja ilmu komunikasi. Yang luar 

biasa adalah, dalam dekade terakhir ini (2010-2018), peng-

gunaan Google Trends telah mengalami shifting fokus dari 

analisis data tren tingkat dasar dan monitoring ke ranah 

forecasting (prakiraan). Dengan Google Trends, banyak pihak 

kini bisa ‗meramalkan‘ tren yang akan tiba dalam kurun waktu 
tertentu. Jun dan kawan-kawan menyarankan bahwa karena 

Google Trends adalah muara Big Data yang gratis namun 

sangat powerful, ia bisamenjadi kandidat kuat untuk peluang 

riset dari berbagai bidang, mulai dari manajemen, ekonomi 

hingga ilmu politik. Bidang kajian riset yang disarankannya 

adalah evolusi penggunaan Google Trends dalam ekonomi dan 

manajemen, terutama dalam efektivitas pengambilan 

keputusan. Saran ini didukung oleh Amado dan para rekan 

sejawatnya di Portugal di tahun yang sama32. Ini membuktikan 

bahwa Google Trends sebagai reservoir Big Data paling ramah-

pengguna digunakan rata-rata untuk tujuan dan roadmap yang 

sama antara Asia dan Eropa. 

Lebih lanjut lagi, ada kabar keren dari industri pangan. 

Tampaknya apa yang dikaji oleh Wolfert et. al33 bisa menjadi 

tonggak kesadaran masyarakat akan pentingnya pengaplikasian 

teknologi Big Data dalam berbagai kehidupan manusia. Disebut 

smart farming, sistem rantai pangan berbasis digital ini tidak 

hanya mengontrol pertanian, namun keseluruhan rantai pangan 

                                                           
32Amado, A., Cortez, P., Rita, P., & Moro, S. (2018). Research trends on Big Data in 
Marketing: A text mining and topic modeling based literature analysis. European 

Research on Management and Business Economics, 24(1), 1–7. 
33Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., & Bogaardt, M.-J.(2017). Big Data in Smart Farming – A 
review. Agricultural Systems 153, 69–80. 
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mulai dari proses produksi hingga penguraian dan peremajaan 

lahan. Dengan teknologi Big Data, petani-petani bisa 

berkolaborasi secara lebih mudah dengan platform distributor 

dan konsumen. Wolfert dan kawan-kawan penelitinya 

meramalkan bahwa rantai suplai pangan berbasis teknologi 

informasi akan memungkinkan kerja sama dan shift peran 

antara perusahaan teknologi besar, kapitalis, perusahaan startup 

dan bahkan perusahaan rintisan yang masih baru mulai. Semua 

pelaku ekonomi tersebut bisa terhubung dengan lebih erat 

melalui teknologi Big Data. Yang paling penting adalah, 

teknologi Big Data memungkinkan banyak bidang pekerjaan 

dalam rantai pangan diambil alih oleh kecerdasan buatan dan 

robot yang terhubung satu sama lain melalui Internet of Things. 

Dalam dunia bisnis dan ekonomi, Big Data memungkinkan 

pengambilan keputusan yang jauh lebih cepat dengan berbasis 

real-time data. Sen dan kawan-kawannya34 menemukan bahwa 

Big Data memiliki peran sinergis terhadap UMKM yang memiliki 

pengaruh besar dalam perekonomian kerakyatan. Perubahan 

yang terjadi di pasar paling cepat direspons oleh UMKM 

sehingga dengan adanya informasi real-time dari Big Data, 

pengambilan langkah selanjutnya sesuai tren pasar bisa 

dilakukan dengan jauh lebih cepat. Kendala yang ditemukan 

oleh Sen dan rekan-rekan penelitinya relatif sama dengan 

kendala-kendala dari bidang lain, yakni belum populernya 

pemanfaatan Big Data dalam bidang ekonomi, terutama dari 

kalangan UMKM. Ini disebabkan karena biaya sistem Big Data 

yang lumayan besar (dan bahkan sangat besar bagi kebanyakan 

UMKM yang ada). Dia menyarankan bahwa apabila Big Data 

bisa diakses oleh UMKM, akan terjadi pergerakan ekonomi yang 
                                                           
34Sen, D., Ozturk, M., & Vayvay, O. (2016). An Overview of Big Data for Growth in SMEs. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 235, 159–167. 
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semakin sehat dan giat. Cara yang lebih efektif untuk tujuan ini 

adalah sistem pewaralabaan Big Data. 

Terkait lagi dengan tren waralaba sosial yang telah dibahas 

pada bagian sebelumnya, Big Data juga punya andil dan potensi 

besar dalam pelayanan kesehatan yang lebih maksimal. Jika 

setiap pasien memiliki keluhan yang berbeda-beda, dan ada 

lebih dari seribu pasien di sebuah rumah sakit, maka 

menyimpan datanya secara analog adalah pekerjaan yang 

sangat melelahkan. Belum lagi jika masing-masing pasien punya 

riwayat penyakit yang rumit. Dengan teknologi Big Data, semua 

masalah itu bisa diatasi. Saheb dan Izadi dari Iran35 telah me-

rangkum 46 artikel penelitian mengenai aplikasi Big Data dalam 

ranah pelayanan kesehatan dari berbagai negara. Big Data 

terbukti meningkatkan efisiensi birokrasi pelayanan kesehatan, 

rekapitulasi data rekam medis pasien, dan manajemen unit-unit 

kesehatan di beberapa negara di dunia. 

Hoaks 

Sebuah kabar mengejutkan datang dari Kementerian Ko-

munikasi dan Informasi. Dari satu juta situs web yang terjaring 

pada tahun 2018-2019, delapan puluh persennya adalah situs 

berita bohong, atau hoaks. Dari semua situs berita bohong itu, 

tersebar 771 subtopik hoaks yang paling banyak menyangkut 

isu politik36.  

Media sosial menjadi platform utama untuk penyebaran 

maupun penangkal hoaks, terbukti dari 37,9% responden yang 

menyatakan bahwa mereka mengetahui berita hoaks dari 

klarifikasi sosmed.  

                                                           
35Saheb, T., & Izadi, L. (2019). Paradigm of IoT Big Data Analytics in Healthcare Industry: 

A Review of Scientific literature and Mapping of Research Trends. Telematics and 

Informatics Vol. 41 p.70-85. 
36Survei Hoax Masyarakat Telematika Indonesia tahun 2019, https://mastel.id. 
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Gambar 3.7 | Topik hoaks paling popular di Indonesia selama 2018-2019 

(sumber: databoks.co.id). 

 

Kesadaran masyarakat Indonesia atas berita bohong me-

ningkat 4,2 persen dari tahun 2017 hingga 2019 berkat 

meleknya masyarakat untuk memeriksa kebenaran berita dan 

mencocokkannya dengan portal-portal berita terpercaya.  

Namun demikian, banyak orang juga yang masih terpe-

ngaruh dan ikut menyebarkan berita hoaks karena berita itu 

didapat dari orang yang bisa dipercaya (43,5%). Tendensi ini 

menjadikan tren penyebaran hoaks di media sosial menyerupai 

tren penyebaran gosip. Biasanya, gosip menyebar dari mulut ke 

mulut melalui orang-orang yang dipercaya. Hoaks juga menye-

bar dari ponsel ke ponsel melalui akun yang dipercaya oleh 

seseorang. 

Sebanyak 76,4% responden setuju jika hoaks menghambat 

pembangunan negara dari berbagai sektor. Hoaks juga berpo-

tensi mengubah tren bisnis dan arah kebijakan pasar.  

Tahun 2018 lalu, sebuah studi dilakukan oleh akademisi di 

Minessota, Amerika Serikat, terkait hubungan antara isu sains 
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yang dibumbui isu politik dan hoaks37. Penelitian ini membuk-

tikan bahwa orang-orang lebih percaya kepada hoaks yang 

tersebar di media sosial apabila hoaks itu terkait dengan hal-hal 

yang mereka pentingkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni isu 

makanan dengan label rekayasa genetika. Kesimpulannya 

adalah, masih banyak kalangan masyarakat yang lebih percaya 

kepada hoaks daripada menumbuhkan literasi yang lebih 

mapan untuk menanggulanginya. 

Alasan adanya hoaks di ranah internet ditemukan oleh 

Aldwairi dan Alwahedi dari Zayed University, Abu Dhabi38. 

Dalam artikel yang dipublikasikan tahun 2018 silam itu, mereka 

mendefinisikan hoaks internet sebagai cara instan untuk 

mendapatkan keuntungan advertisi dari clickbait, atau umpan 

klik. Sudah menjadi hal biasa dalam tren advertisi internet 

bahwa suatu website bisa mendapat keuntungan berlipat ganda 

dari jumlah klik pada suatu link yang dikomersilkan. Ini mirip 

seperti AdSense YouTube yang mengukur jumlah tontonan, like 

dan subscribe dan menghitung penghasilan seseorang dari 

sana. Berita hoaks yang heboh dan headline-nya yang 

mengundang rasa penasaran mampu meningkatkan penda-

patan penyebar hoaks dari umpan klik. Kedua peneliti ini 

menyimpulkan bahwa hoaks sosial media lebih banyak disebab-

kan oleh motif ekonomi. 

Lebih jauh dalam penelitian Aldwairi dan Alwahedi adalah 

temuan metode yang dapat mendeteksi dan memfilter situs 

yang mengandung hoaks dan berita menyesatkan. Mereka 

mengklaim bahwa akurasinya mencapai 99,4% dengan 

                                                           
37Park, K., & Rim, H. (2018). Social Media Hoaxes, Political Ideology, and The Role of 
Issue Confidence. Telematics and Informatics 36, p.1-11. 
38Aldwairi, M., & Alwahedi, A. (2018). Detecting Fake News in Social Media Networks. 
Procedia Computer Science 141, 215–222. 
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menggunakan logistic classifier. Metode yang mereka gunakan 

adalah dengan menggunakan perangkat lunak filter yang 

menjaring kata-kata bermuatan slang dan hiperbolis sebagai 

artikel berpotensi hoaks. Kemudian, jumlah kata dalam judul 

sebuah laman web atau artikel juga menjadi factor penentu 

apakah suatu konten merupakan hoaks atau bukan. Langkah 

selanjutnya adalah memeriksa tanda baca pada artikel. Artikel 

yang berisi banyak tanda seru, tanda tanya dan koma, serta 

memiliki tata kalimat yang tidak terstruktur adalah artikel yang 

berpotensi sebagai hoaks.  

Cara selanjutnya adalah dengan mendeteksi bounce rate, 

atau rasio lompat-balik. Apabila Anda menemukan sebuah 

tautan yang menarik dan Anda mengkliknya, tiba-tiba Anda 

masuk ke sebuah laman web yang benar-benar berbeda dari-

pada yang Anda harapkan. Anda akan segera menekan tombol 

back. Seringnya pengunjung menekan tombol back ini disebut 

bounce rate. Situs-situs dengan bounce rate tinggi adalah situs 

yang disinyalir mengandung hoaks. 

Kabar-kabar bohong yang beredar dan besarnya jumlah 

situs yang memuat berita bohong juga berdampak pada eko-

nomi. Aspek ekonomi yang paling terkena dampak dari hoaks 

adalah perjanjian jual-beli, kontrak perdagangan, waralaba, 

serta pengambilan keputusan perdagangan. Malin et. al 

menyatakan dalam buku mereka Deception in the Digital Age 

bahwa sejak penipuan dan hoaks bertebaran di ranah internet, 

pihak penjual dan pembeli memilih jalan escrow service sebagai 

langkah antisipasi yang disebutnya sebagai trust inducing 

mechanism ‗mekanisme pemacu kepercayaan39.  

                                                           
39Malin, C. H., Gudaitis, T., Holt, T. J., & Kilger, M. (2017). Social Dynamics of Deception. 

Deception in the Digital Age. London: Elsevier Academic Press, p.125–148. 
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Mekanisme escrow ini adalah berupa pihak ketiga yang 

independen dan dipercaya oleh pihak pertama (penjual) dan 

kedua (pembeli). Misalnya, Perusahaan A adalah pihak pemberi 

waralaba yang ingin mewaralabakan usaha kentang goreng 

crispy-nya kepada UD Nanas Mekar. Namun, untuk menjamin 

kepercayaan kedua belah pihak, mereka mengundang pihak 

ketiga sebagai escrow service. Pihak pemberi waralaba 

memercayakan komponen perusahaan yang akan 

diwaralabakannya sampai pihak kedua memenuhi semua 

persyaratan kontrak waralaba. Pihak escrow dapat menarik atau 

menahan hak pihak kedua maupun pihak pertama apabila ada 

perjanjian yang tidak dipenuhi. Menurut Malin et. al, perusa-

haan escrow ini memiliki andil besar dan makin diminati dalam 

perekonomian digital di Inggris dan Amerika. 

Anda mungkin ingat dengan brand u-eco-city yang 

digaungkan Korea di awal dekade milenial. Tahun 2013 lalu, 

Korea menggaungkan konsep kota abad ke-21 yang ramah 

lingkungan dan nihil emisi gas buang. Yang melakukan 

penelitian ini adalah Yigitcanlar dan Lee, dua ahli tata kota dari 

Australia dan Korea. Mereka ingin memastikan apakah konsep 

kota ramah lingkungan ini telah memenuhi kriteria atau 

hanyalah branding hoax belaka. Ternyata, dari banyak aspek tata 

kota yang mereka teliti, konsep u-eco-city di Korea (dan juga 

negeri-negeri Asia lainnya) masih jauh dari harapan karena 

terbentur dengan berbagai aspek sosial dan ekonomi yang 

belum memadai untuk sebuah tata kota ‗utopia‘ yang baru 
semacam itu. Mereka menyebutnya sebagai sebuah utopia 

wishful thinking40. 

                                                           
40Yigitcanlar, T., & Lee, S. H. (2014). Korean ubiquitous-eco-city: A smart-sustainable 
urban form or a branding hoax? Technological Forecasting and Social Change 89, 100–
114. 
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Terlepas dari hoaks jenis apa yang terjadi di luar negeri dan 

bagaimana mereka menanggulanginya, Indonesia juga punya 

cara tersendiri. Dalam ranah hukum, penyebaran kabar bohong 

telah diatur dalam Pasal 390 KUHP tentang penyiaran kabar 

bohong. Ada pula Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam 

ranah hukum, penyebaran berita dan kabar bohong termasuk 

dalam upaya penyesatan publik. Di Aceh sendiri, sebagaimana 

dinyatakan oleh Adli dan Sulaiman, hukum adat telah mengatur 

tentang penyebaran hoaks dan sanksi adat yang diterima oleh 

para pelaku hoaks. Meskipun kekuatan hukumnya hanya 

mencakup kelompok masyarakat tertentu, cara ini bisa menjadi 

alternatif upaya membatasi penyebaran berita bohong dengan 

cara sanksi atas pelanggaran norma sosial41. 

Pentingnya kesadaran terhadap berita-berita bohong 

menjadi salah satu poin pokok dalam literasi digital. Selain 

kemampuan untuk mengakses data secara digital, literasi digital 

juga membutuhkan kolaborasi, referensi silang dan triangulasi 

yang mapan untuk menghindari berita-berita bohong yang 

beredar di ranah internet. Selain literasi digital, literasi human-

isme juga perlu mendukung langkah seseorang agar menyadari 

bahwa dia perlu mendapatkan informasi yang benar dan tahu 

bagaimana cara mengakses informasi yang terpercaya. Tak 

hanya itu, literasi humanisme diperlukan agar seseorang tidak 

mudah terprovokasi dan menyebarkan berita tanpa sumber 

yang jelas. 

                                                           
41Adli, Muhammad & Sulaiman (2018). Penanganan Hoaks Berdasarkan Hukum Adat 
Aceh, Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, p.160-
174. 
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Tendensi waralaba di era digital 

Data bulan Januari 2019 yang dihimpun berbagai 

perusahaan platform tools seperti GSMA Intelligence, Internet-

WorldStats dan sebagainya mengungkap bahwa pertumbuhan 

pengguna internet di dunia naik 9,1% dari tahun sebelumnya. 

Ini berarti bahwa di sepanjang tahun 2018 ada peningkatan 

sekitar 367 juta pengguna internet di seluruh dunia. Hampir95% 

dari semua pengguna internet itu juga adalah pengguna media 

sosial. Peningkatan ini menakjubkan karena mencapai hampir 

sepuluh kali lipat pertumbuhan penduduk. Ini berarti bahwa 

internet sudah merambah ke hampir segala lini kehidupan 

manusia dari segala usia. 

Yang signifikan juga adalah data dari GSMA Intelligence di 

awal tahun 2019 lalu yang menyatakan bahwa jumlah pengguna 

ponsel pintar di seluruh dunia sudah mencapai lebih dari lima 

milyar pengguna. Mungkin saja, satu orang bisa memiliki lebih 

dari satu ponsel, tetapi jumlah sebesar itu sama dengan 67% 

populasi manusia di Bumi. 

Apa yang bisa Anda bayangkan dengan jumlah sebesar itu? 

Apabila Anda memiliki akun media sosial, dan Anda mempos-

ting produk sabun herbal buatan Anda, maka Anda memiliki 

target pelanggan sebanyak itu di seluruh dunia. Akan tetapi, 

yang menjadi kendala besar bagi usaha Anda adalah bahwa 

Anda tidak sendirian. Banyak sekali usaha-usaha sejenis yang 

akan menyaingi Anda. Karena itu, Anda harus menjadi produsen 

yang unik (dan tentunya itu memerlukan kerja keras, perjuang-

an dan kesabaran). Jika tidak, Anda bisa mencoba bisnis 

waralaba digital atau sistem endorsement (yang juga mahal, 

tentunya). 

Melihat peluang ini, para pemberi waralaba juga berpikir 

keras. Mau tidak mau, mereka juga harus mengikuti tren digital 
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sebab separuh calon pelanggan mereka sudah beralih platform. 

Perkembangan ini mengharuskan para pemberi maupun 

penerima waralaba agar melek digital, melek teknologi. Dengan 

kata lain, menguasai literasi digital. 

Beberapa tren dan perkembangan jaringan dunia digital 

berpotensi besar menjadi inspirasi bagi banyak bisnis waralaba 

di masa depan, terutama dari bidang usaha entertainment, 

makanan dan minuman42. Tiga bidang usaha itu menjadi prima-

dona bagi generasi milenial. Makanan dan minuman kreatif, 

cepat saji, namun sehat menjadi pilihan, sedangkan pilihan 

dunia hiburan adalah kisah-kisah epik yang dikemas dalam 

berbagai media dari berbagai sudut pandang yang luas. 

Generasi milenial,—karena kemudahan akses informasi—
menginginkan semesta hiburan yang lebih kompleks, menan-

tang, melibatkan penonton, dan terlihat lebih realistis43. 

Brainbridge44 menemukan fakta bahwa ada tren waralaba 

yang didorong oleh keinginan manusia untuk melestarikan 

lingkungan hidup. Menurutnya, Jepang adalah salah satu 

negara yang ingin menyeimbangkan antara perkembangan 

ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup, sehingga tren 

waralaba yang berkembang di Jepang adalah waralaba yang 

mengkolaborasikan antara materialisme, environmentalisme, 

biodiversitas dan sustainable development. Gabungan antara 

ketiga tren ini sangat populer di kalangan anak muda Jepang 

mulai 2013 lalu dan juga di kalangan pada akademisi negeri 

Sakura itu. Anda bisa membuktikan ini dari acara-acara kartun 

Jepang kekinian yang rata-rata menggabungkan antara 
                                                           
42Rajiv P. Dant, et.al (2011). Franchising Research Frontiers for the Twenty-First Century. 
Journal of Retailing 87(3), p.253-268.  
43Banks, J. & Joe A. Wasserman (2019) The big screen treatment: Gratifications sought in 
game-to-film transmedia consumption, Poetics 73, p.72-83. 
44Bainbridge, Jason (2013). It is a Pokemon world‘: The Pokemon franchise and the 
environment. International Journal of Cultural Studies 0(0), p.1-16. 
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modernitas dan lingkungan hidup. Naruto, Pokemon, Dorae-

mon45 serta Digimon Adventures, misalnya, yang rata-rata lahir 

sebelum era ledakan teknologi informasi, sudah mengede-

pankan siergi antara teknologi dan lingkungan hidup. 

Dalam ranah parwisata, tendensi waralaba merambah pada 

apa yang bisa kita sebut sebagai labelisasi wisata. Salah satu 

kasus menarik tentang waralaba dalam dunia pariwisata terjadi 

pada program kerja UNESCO. Anda mungkin berpikir bahwa 

kini Anda bisa membeli merek UNESCO dan menjadi arkeolog 

dadakan, namun kasus UNESCO ini lebih kepada sebuah pro-

gram idealis yang dijalankan dengan prinsip waralaba, atau 

yang lebih halus—sebuah ideologi yang diwaralabakan oleh 

salah satu pihak, baik pihak penerima atau pihak ketiga yang 

sebenarnya tidak terlibat dalam perjanjian.  

Anda pasti mengenal World Heritage ‗Warisan Dunia‘. Jika 

Anda pergi ke Jatiluwih, di sana terpampang sebuah label 

dengan tulisan ‗situs warisan dunia UNESCO‘. Tak hanya itu, Tari 
Pendet pun kini jadi warisan dunia UNESCO.  

Word Heritage adalah sebuah ‗label‘ yang diberikan oleh 
UNESCO untuk situs bersejarah, warisan budaya benda maupun 

tak benda, atau warisan alam yang unik, memiliki nilai universal 

dan bermanfaat bagi generasi di masa depan. Pada awalnya, 

UNESCO memiliki program besar untuk mendata situs-situs 

bersejarah dan budaya endemik di dunia sebagai daftar warisan 

dunia dalam kategori benda maupun tak benda. Tahun 1978, 

situs-situs pertama didokumentasikan dan dimanajemen, lalu 

diberi label ‗World Heritage‘. Tahun 2017 lalu, Tari Pendet, 
sistem pengairan Subak dan aksara Bali juga menjadi warisan 

dunia UNESCO. Sampai kini, ada 1121 situs dan warisan budaya 

                                                           
45Yang sejak awal tahun 90-an telah mengangkat isu-isu lingkungan hidup dalam 
komik-komik maupun franchise film petualangannya. 
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yang terdaftar sebagai warisan dunia, terdiri atas 869 warisan 

budaya, 213 warisan alam, dan 39 campuran46.  

Apa yang dilakukan UNESCO dalam proses pelabelan 

warisan dunia ini persis seperti sebuah perjanjian waralaba. 

Karena itu, beberapa pelaku ekonomi melihat peluang besar di 

balik label World Heritage ini dalam sektor pariwisata. Para 

penggiat dan pengamat pariwisata Bali pun merespons hal ini. 

 

 
Tabel 3.1 Daftar warisan dunia UNESCO (sumber: 
https://whc.unesco.org/en/list/stat/). 
 

Bayangkan sebuah lesung peninggalan nenek moyang 

Anda. Anda berkisah tentang sejarah panjang lesung itu lewat 

sebuah proposal,—menyatakan sebaik-baiknya bahwa lesung 

itu adalah peninggalan terakhir kebudayaan endemik di desa 

Anda. Ternyata, proposal Anda diterima dan lesung itu menjadi 

warisan dunia karena keunikan arsitektur dan teknik pembuat-

annya. Tentu akan ada banyak ilmuwan, sejarawan dan wisata-

wan yang mengunjungi Anda. Bayangkan berapa keuntungan 

yang bisa Anda peroleh dari setiap saku yang mendekat ke 

lesung kuno itu. 

                                                           
46Data World Heritage List Statistics tahun 2019. 
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Dengan label World Heritage, ada peningkatan minat 

wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah di 

dunia. Label UNESCO menjadikan situs itu sebagai symbol of 

qualityand authenticity atau coveted brand and seal of 

approval47. Inilah yang membuat Meskell melabeli UNESCO 

sebagai sebuah shifting ideologi dari pelestarian menjadi 

campuran kepentingan politik dan ekonomi negara pengusul48. 

Sebenarnya, UNESCO sendiri samasekali tidak memiliki tujuan 

waralaba di balik label warisan dunianya. Tujuan UNESCO 

adalah murni untuk perlindungan warisan budaya. Namun mata 

ekonomi telah meliriknya sejak 201249 sebagai potensi besar 

untuk dijalankan dengan sistem ‗layaknya waralaba‘. Meskel 
bahkan menyebutkan bahwa label World Heritage ini memiliki 

potensi besar sebagai label komoditas yang mempercepat 

mobilitas nasional dan internasional. Artinya, World Heritage ini 

punya kekuatan ekonomi yang diincar oleh para pemburu dolar. 

Label World Heritage UNESCO memiliki kebijakan-kebijakan 

dan aturan. Sebenarnya, UNESCO tidak memiliki wewenang 

menominasikan suatu warisan budaya. Suatu situs atau warisan 

budaya harus terlebih dahulu diusulkan oleh pihak negara 

pengusul. Yang harus dilakukan oleh negara pengusul adalah 

mengilustrasikan keberadaan situs atau warisan budaya 

tersebut dan menonjolkan nilai universal yang luar biasa. 

UNESCO mendefinisikan warisan situs dan budaya yang layak 

dinominasikan sebagai berikut.  

 

                                                           
47Adie, Bailey Ashton (2017). Franchising our heritage: The UNESCO World Heritage 
brand. Tourism Management Perspectives 24, p.48-53. 
48Meskell, L. (2015). Transacting UNESCO World Heritage: Gifts and exchanges on a 
global scale. Social Anthropology, 23(1), 3–21. 
49Lihat: Logan, W. (2012). States, governance and the politics of culture: World Heritage 
in Asia. Dalam P. Daly, & T. Winter (Eds.), Routledge handbook of heritage in Asia (pp. 
113–128). Abingdon, UK: Routledge. 
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Cultural and/or natural significance which is so exceptional 
as to transcend national boundaries and to be of common 
importance for present and future generations of all 
humanity50. 
 
[Keberadaan budaya dan/atau alam yang sangat unik 
hingga melintasi batas-batas negara dan memiliki manfaat 
menyeluruh bagi generasi seluruh umat manusia kini dan di 
masa depan]. 

 

Negara pengusul harus membuat sebuah proposal yang 

menunjukkan sebenar-benarnya bahwa warisan budaya atau 

alam yang diusulkan sudah memenuhi kriteria umum tersebut. 

UNESCO, melalui badan yang disebut World Heritage Committe, 

akan menjalankan proses bidding untuk menentukan langkah-

langkah support dan fasilitas yang juga melibatkan pihak ketiga. 

Proses ini mirip sekali dengan perjanjian antara franchisor dan 

franchisee. 

Yang membuat World Heritage nyaris sama dengan sebuah 

waralaba merek adalah kewajiban negara pengusul untuk 

membayar kontribusi apabila negara yang bersangkutan ingin 

menjadi anggota UNESCO. Dalam Anggaran Dasar UNESCO 

tahun 2012 dinyatakan bahwa negara anggota wajib membayar 

biaya awal keanggotaan yang dikategorikan sebagai penda-

patan organisasi. Setelah penominasian situs warisan budaya 

selesai dan sah, akan ada otoritas eksekutif yang memiliki 

wewenang untuk mengendalikan (1) pengakuan inventaris 

warisan dunia, (2) menyatakan secara resmi bahwa status 

warisan dunia dalam keadaan bahaya, dan (3) mengeluarkan 

suatu situs atau budaya dari daftar warisan dunia. 

Tak sampai sana. World Heritage Committe juga punya 

advertising dan trademark. Dalam fase ini, ada sejenis perjanjian 

                                                           
50UNESCO (2015). Operational guidelines for the implementation of the World Heritage 
Convention. Paris: UNESCO. 
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yang dinamakan external monetary support untuk perlindungan 

dan manajemen situs dan juga potensi pendapatan dari jumlah 

kunjungan wisatawan setelah penobatan. Mirip sekali dengan 

prosedur dalam sistem waralaba, bukan?  

Anda mungkin mulai berpikir kritis sekarang. Pada 

dasarnya, yang dijadikan senjata dan aset baik oleh pihak 

Komite Warisan Dunia maupun negara pengusul adalah label. 

Negara pengusul memerlukan label World Heritage untuk 

meningkatkan kunjungan wisata, dan untuk memperoleh label 

tersebut negara bersangkutan harus membayar royalti kepada 

UNESCO  (yang diistilahkan dengan dana partisipasi—sebuah 

kamoflase bahasa yang indah) setelah melalui ‗uji kelayakan‘. 
Jadi, apabila Anda tinggal di sebuah desa yang memiliki tradisi 

unik, Anda bisa membuat sebuah proposal yang luar biasa 

menggugah tentang nilai-nilai universal dari desa Anda dan 

kontribusinya bagi umat manusia. Kemudian, Anda menye-

tornya kepada pemerintah, lalu didisposisi ke UNESCO. Bayaran 

royalti yang harus Anda setor tentu bukan puluhan juta lagi 

dalam hitungan rupiah, tapi ratusan, bahkan milyaran.  

Waralaba ‘setengah matang’? 

Membahas mengenai tren kurang lebih berarti menyatakan 

sebuah prediksi berdasarkan kecenderungan-kecenderungan 

yang bisa diamati. Sebuah sistem waralaba lahir karena tren 

kapitalis masyarakat, dan begitu pula perkembangannya di 

masa depan. Yang bisa kita lihat di masa kini adalah sebuah 

pola pikir manusia yang menginginkan keuntungan dengan 

cara paling cepat yang bisa dilakukan. Pengaruh kapitalisme 

telah membuat manusia semakin gencar memenuhi kebutuhan 

hidupnya yang semakin kompleks dan menggiurkan.  

Setiap kali berangkat bekerja, Anda mungkin sempat 

memperhatikan bahwa kian hari kian banyak orang yang 
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memakai sepeda motor merek terbaru. N-Max, contohnya. Di  

pertengahan tahun 2018 saja, Nmax terjual sebanyak 24.875 

unit di seluruh Indonesia51. Jumlahnya meningkat rata-rata 20% 

hingga tahun 2019 dan bersaing sengit dengan Honda PCX. Di 

Indonesia, kendaraan roda dua masih bisa dikatakan sebagai 

salah satu lambang prestise bagi masyarakat lapisan menengah 

ke bawah. Buktinya, setiap tahun perusahaan-perusahaan motor 

mengeluarkan tipe terbaru, penjualannya tak pernah turun. Ini 

membuktikan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Indonesia 

atas kendaraan bermotor masih sangat tinggi.  

Hal ini tentunya berakar dari sebuah pertanyaan sederhana: 

bagaimana mereka memutar uang dengan begitu cepat? Anda 

tak perlu menjawab pertanyaan ini secara detail, sebab yang 

menjadi fokus adalah kecenderungan manusia yang semakin 

kapitalis. Waralaba menjadi kabar baik bagi mereka yang ingin 

keuntungan dan pemenuhan kebutuhan secara instan. 

Jika Anda membuka Google, Anda tak akan menemukan 

jawaban memuaskan tentang waralaba ‗setengah matang‘ 
seperti judul sub-bab ini. Yang dimaksud ‗setengah matang‘ 
adalah sebuah sistem yang memiliki ciri khas dan prosedur 

waralaba namun belum dijalankan sesuai dengan bagaimana 

sebuah waralaba seharusnya berjalan. Motif orang-orang 

tertarik pada sistem separuh waralaba ini lagi-lagi karena 

keuntungan yang didapat dari kekuatan hak cipta, pangsa pasar 

dan psikologi merek, namun sesungguhnya tujuan perjanjian 

tersebut bukanlah motif ekonomi52. Perjanjian tersebut pada 

akhirnya berkembang dan dianggap sebagai komoditas 

ekonomi atau memiliki kekuatan pasar yang besar oleh 

beberapa pihak yang berkepentingan. Jadilah seolah-olah 
                                                           
51Data Penjualan Yamaha Indonesia 2018. 
52Hubert, M., & Kenning, P. (2008). A current overview of consumer neuroscience. 
Journal of Consumer Behaviour, 7, 272–292. 
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perjanjian ini sebagai versi komersil dari sebuah idealisme 

(seperti label UNESCO yang telah kita bicarakan di bagian 

terdahulu). 

Contoh platform lain yang memiliki prinsip-prinsip franchise 

adalah TripAdvisor. Sebuah perusahaan jasa travel, restoran, 

penginapan atau vila yang memiliki stiker TripAdvisor akan 

dipercaya oleh pelanggan. Lambangnya yang khas menjadi 

impian setiap pelaku sektor pariwisata. Meskipun bukan 

lembaga akreditasi, TripAdvisor menilai kinerja pelaku-pelaku 

usaha pariwisata dari ulasan yang diberikan oleh wisatawan.  

Antara TripAdvisor dengan pihak anggota memiliki ikatan 

perjanjian yang dilakukan dengan konsep dan prinsip-prinsip 

waralaba, walaupun tidak sepenuhnya menjadi waralaba merek. 

TripAdvisor memberikan rekomendasi atas rate dan ulasan 

positif dari wisatawan, bukan dari pantauan mereka. Prinsipnya 

adalah, semakin banyak ulasan yang diberikan, maka 

keuntungan ada di pihak anggota dan juga TripAdvisor. 

TripAdvisor juga mendapatkan power dari ulasan-ulasan 

wisatawan, dan karena itu disinyalir bahwa TripAdvisor juga 

berperan serta dalam menghapus komentar-komentar negatif 

yang ditujukan kepada anggotanya53. 

Di bagian awal buku ini telah dijelaskan bahwa perjanjian 

waralaba bisa terjadi antarindividu selain antarbadan usaha. 

Asalkan ada benefit yang dibagi dan ada royalti yang dibayar, 

maka waralaba terjadi. Ada satu kasus menarik terkait prinsip-

prinsip waralaba antarindividu (atau bisa juga merambah antara 

individu dengan badan). Waralaba ‗setengah matang‘ ini beraksi 
di dunia maya, yakni penjualan nama domain.  

                                                           
53Jati, Gentur Putro (2017). Hati-hati Bikin Ulasan Negatif di TripAdvisor, CNN Indonesia, 
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170519141545-269-215952/hati-hati-
bikin-ulasan-negatif-di-tripadvisor, diakses pada 27 Agustus 2019. 
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Domain menduduki posisi penting dalam peradaban 

digital. Sebuah domain memiliki posisi strategis yang nyaris 

setara dengan sebuah brand, sebab ia terkait dengan posisi 

sebuah perusahaan di laman pertama Google. Nama domain 

menentukan di mana posisi sebuah perusahaan di dunia 

maya,—yang dilihat dari di baris dan halaman berapa nama 

perusahaan itu muncul di laman mesin pencari Google. Sebuah 

perusahaan harus membayar Google bila ia ingin menduduki 

top position di mesin pencari. Lagi dan lagi, ada unsur waralaba 

di sini. Perusahaan itu membeli layanan sistem Google dan 

Google bakal menempatkannya di top position selama kurun 

waktu yang ditentukan. 

Karena itu, nama domain yang unik, mencerminkan 

perusahaan, mudah diingat, dan simpel adalah domain yang 

paling dicari. Melihat peluang ini, para pengguna internet yang 

dikenal sebagai para ‗pemelihara domain‘ membeli domain unik 

dari penyedia jasa domain, lalu menyimpannya. Apabila suatu 

perusahaan atau individu lain menginginkan nama domain itu, 

si pemelihara domain bisa menjualnya dengan harga puluhan 

hingga ratusan juta rupiah. 

Katakanlah sebuah domain ‗pemilu2014.com‘. Di tahun 
2019, domain ini barangkali belum ada yang memakai, namun 

menjelang pemilu 2024, banyak partai politik dan tim suksesnya 

akan memburu nama domain unik ini. Jadi, mulai jauhari 

sebelumnya si ‗pemelihara domain‘ membeli domain ini dan 
menyewanya seharga Rp 150.000-an per tahun. Di tahun 2023, 

domain ini akan dipajang dan ditawar dengan harga sangat 

tinggi. Tim sukses dan partai politik akan sangat menginginkan 

domain ini karena kata kuncinya yang benar-benar menjurus. 

Karena itu, mereka mau membeli dengan harga sangat tinggi. 
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Mengapa kasus ‗pemelihara domain‘ ini termasuk sebuah 
waralaba ‗setengah matang‘? Si pemelihara domain sesung-

guhnya tidak memiliki lisensi hak cipta atau hak merek atas 

domain yang mereka pelihara. Mereka hanya membeli domain 

unik dan memeliharanya. Namun tatkala pihak parpol dan tim 

sukses membeli domain itu dari si pemelihara, seolah-olah si 

pemelihara itulah yang memiliki lisensi domain, padahal tidak. 

Anda mungkin bisa mencoba membeli sebuah domain, 

katakanlah ‗officialpemilu2024.com‘ atau ‗infodenpasar.id‘, lalu 
menjualnya dengan harga tinggi tatkala orang-orang 

membutuhkan domain itu. Anda bisa mendapatkan keuntungan 

besar. Namun, kemungkinan ini juga tak lepas dari risiko 

kerugian. Untuk mencegah tindakan si ‗pemelihara domain‘ ini, 
banyak perusahaan dan lembaga resmi memiliki lebih dari satu 

domain website agar tidak diambil-alih oleh pemelihara domain 

yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, media 

hindustantimes.com memiliki sampai lima domain website yang 

mengandung kata hindustan, hindutimes, dan hindunews agar 

tidak disalahgunakan pihak-pihak iseng. 

Contoh-contoh di atas hanyalah sebagian kecil dari kom-

pleksnya sistem digital yang merambah berbagai bidang. 

Apabila dihadapkan pada dunia digital, Anda akan banya 

bertemu dengan X yang bukan X, atau waralaba yang bukan 

waralaba, sebab segala kemungkinan terbuka lebar di ranah 

digital. Kemungkinan-kemungkinan ini terbuka begitu lebar 

karena akses informasi dan pertukaran data yang hampir tidak 

bisa dibendung. Karena itu, waralaba di era digital adalah 

kombinasi antara teknologi, media, platform dan pengelolaan 

finansial yang efisien, ringan, mudah dan menguntungkan 

kedua belah pihak. Prinsip-prinsip waralaba pun dipakai di 

berbagai lini dengan banyak modifikasi. Jang & Park menyebut 
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bahwa waralaba di era digital lebih menjurus pada win-win 

solution di antara pihak pemberi dan penerima waralaba54. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh The Franchise Show di 

tahun 2017, generasi milenial kini lebih memilih waralaba 

dengan mobilitas tinggi yang ‗mengejar keramaian‘ daripada 
sistem waralaba immobile yang lebih tua55.  

Kesimpulannya, sebuah brand yang kuat adalah potensi 

pasar yang besar. Masyarakat milenial menilai suatu produk dan 

jasa dari kekuatan brand. Oleh karena itu, sebuah prusahaan 

rela menggelontorkan dana sedemikian besar untuk mem-

bangun citra brand, memberi nama yang melekat di hati, dan 

meningkatkan prestise mereknya56. Dengan demikian, tren 

waralaba di era milenial lebih menjurus pada menyewa power 

dari sebuah merek. 

Peta Jalan Riset Waralaba 

Tren waralaba yang juga sedang digandrungi namun 

memiliki risiko yang lumayan memusingkan kepala adalah 

waralaba internasional. Prinsipnya, apa pun yang dilakukan 

dengan modal besar, maka risikonya juga besar. Dalam bagian 

ini, kita mempelajari kembali sebuah review berharga yang 

dilakukan B. Elango57 hingga 2018 dengan begitu tekunnya 

melakukan studi terhadap tren waralaba lewat 570 artikel ilmiah 

selama tiga dekade. Dia menyatakan bahwa celah-celah ilmu 

                                                           
54 Jang, SooCheong (Shawn) & Park, K. (2019). A sustainable franchisor-franchisee 

relationship model: Toward the franchise win-win theory, International Journal of 
Hospitality Management Vol. 76, p.13-24. 
55Daniels, op. cit menyebut ini sebagai waralaba brick and stone yang tidak bisa 
berpindah. 
56Schmitt, B. (2012). The Consumer Psychology of Brands. Journal of Consumer 

Psychology, 22(1), 7–17. 
57Elango, B. (2019). A Bibliometric Analysis of Franchising Research (1988-2017). The 

Journal of Entrepreneurship I (27), Entrepreneurship Development Institute of India, p.1-
27. 
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waralaba yang bisa menjadi roadmap riset berikutnya ada dalam 

ruang yang sangat luas sebab waralaba serta segala jenis 

atributnya berkembang dengan begitu cepat terutama di 

dekade terakhir abad kedua puluh. Konsentrasi topik riset 

waralaba yang potensial untuk saat ini adalah mengenai pihak-

pihak yang terlibat dalam waralaba beserta shift motivasi 

mereka dalam melakukan waralaba. Topik ini termasuk 

menemukan cara untuk mengakomodasi faktor-faktor dan 

intrik-intrik yang mendorong peningkatan hasil waralaba. 

Yang juga perlu disoroti dalam penelitian selanjutnya ada-

lah definisi dalam perspektif multidimensional. Waralaba meli-

batkan tiga dimensi atau perspektif, yakni dari perspektif 

penerima, pemberi dan sistem waralaba. Karena itu, definisi 

yang terkait dengan waralaba harus dijabarkan sesuai dengan 

perspektif yang diambil oleh peneliti. Agar penelitian tentang 

waralaba di masa depan menjadi lebih tajam, Elango mengu-

sulkan agar peneliti selanjutnya menggarisbawahi atau mene-

kankan asumsi dan perspektif secara spesifik untuk menghindari 

bias interpretasi.  

Bidang kajian selanjutnya ada pada faktor-faktor luar yang 

mempengaruhi outcome waralaba. Efektif atau tidaknya wara-

laba sangat tergantung dari lingkungan suatu negara, industri, 

dan karakteristik produk dan jasa yang diminati di suatu tempat. 

Dengan demikian, penelitian mengenai waralaba di masa depan 

juga harus mengedepankan aspek demografi dan konteks latar 

yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Anda dapat melakukan 

penelitian waralaba dengan menjawab pertanyaan apakah 

waralaba cocok diterapkan pada restoran vegetarian di Bali? 

Apakah minat waralaba di Bali dipengaruhi oleh budaya yang 

dianut masyarakat Bali? Apakah karakteristik waralaba di 

Indonesia dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat Indonesia 
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dari segi agama dan budaya? Perlindungan hukum macam apa 

yang bisa menaungi waralaba transportasi daring dan gamers di 

Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, menurut Elango, 

akan membuka paradigma baru dalam dunia waralaba lintas 

disiplin ilmu. 

Yang sangat penting dalam kaitannya dengan riset menge-

nai waralaba adalah keterlibatan kecerdasan buatan (artificial 

intelligence) dan automatisasi pelayanan dalam waralaba. De-

ngan berkembangnya kecerdasan buatan, Elango berpendapat 

bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan akan 

ada perjanjian waralaba antara franchisor dan franchisee yang 

bukan manusia. Maksudnya, baik manajemen pemberi waralaba 

maupun penerima waralaba adalah sama-sama kecerdasan 

buatan. Tentunya akan ada evolusi fundamental mengenai 

definisi dasar waralaba, termasuk definisi dasar pihak-pihak dan 

sistem waralaba. Selama dua puluh hingga lima puluh tahun 

mendatang, topik kajian mengenai kecedasan buatan dalam 

kegiatan ekonomi ini akan menjadi trending topic yang menarik 

sekali. 

Peluang riset waralaba yang tak kalah menariknya juga 

berada dalam topik waralaba internasional dan domestik. 

Rosado-serrano et. al berpendapat bahwa ada dua pertanyaan 

penting mengenai waralaba domestik dan internasional, yakni 

faktor-faktor pendukung dan penentu waralaba serta mengapa 

ada kecenderungan waralaba domestik tidak berminat 

merambah ke internasional58. Mereka menyatakan bahwa 

waralaba internasional memiliki beberapa ‗tembok pembatas‘ 
yang lumayan sulit dilewati oleh waralaba domestik, yakni 

masalah hukum (legal context), risiko kekayaan intelektual yang 

                                                           
58Rosado-Serrano, A., Dikova, D., & Paul, J. (2018). Internatonal Franchising: A Literature 
Review and Research Agenda. Journal of Business Research Vol. 85 p.238-257. 
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berbeda-beda di setiap negara, serta mengenai kontrol sistem. 

Kebanyakan waralaba domestik masih menggunakan sistem 

kontrol, di mana pewaralaba melakukan kontrol terhadap para 

franchisee untuk menjamin keseragaman sistem, kinerja dan 

mutu. Namun, Rosado-serrano dan kawan-kawannya 

menemukan bahwa waralaba internasional lebih mementingkan 

sistem kolaborasi daripada kontrol semata. Dalam sistem 

waralaba kolaborasi, suatu perusahaan di suatu negara 

menggunakan sumber daya dari negara lain yang tidak 

dimilikinya di negaranya. Misalnya, McDonalds di Amerika tidak 

memiliki bahan-bahan rempah tropis untuk sambal matah khas 

Bali, sementara itu McDonalds Bali punya. Dengan kolaborasi 

ini, sistem waralaba menjadi jauh lebih fleksibel dan memiliki 

sentuhan budaya lokal. Topik-topik penelitian dalam kancah ini 

masih berpeluang besar sebab ada banyak gap yang belum 

terisi, terutama dalam hal alasan-alasan waralaba domestik di 

Indonesia tidak menggunakan sistem kolaborasi, dan sejauh 

mana kolaborasi akan berpeluang meningkatkan ekspansi 

waralaba di dalam negeri. 

Baena dan Cervino, dua akademisi Spanyol, mengungkap-

kan faktor-faktor yang mempengaruhi waralaba internasional di 

Spanyol59. Mereka merumuskan sepuluh faktor pendukung 

(atau malah penghambat) berkembangnya waralaba internasi-

onal di Spanyol. Faktor-faktor tersebut adalah (1) jarak antara 

suatu negara dan negara lain yang berpotensi untuk dita-

namkan waralaba; (2) cultural distance atau kesenjangan 

budaya, (3) menghindari risiko ketidakpastian yang relatif tinggi; 

(4) sifat individualisme suatu bangsa; (5) stabilitas politik60; (6) 

                                                           
59Baena, V., & Cerviño, J. (2012). International franchise expansion of service chains: 

Insights from the Spanish market. The Services Industries Journal, 32, 1–16. 
60Data dari IMF tahun 2012. 
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korupsi di suatu negara; (7) kekuatan hukum suatu negara61; (8) 

kecepatan negara menangani sengketa; (9) biaya pengadilan 

dan perlindungan hukum; dan (10) penolakan terhadap risiko. 

Menurut Hoffman et. al62, faktor yang paling menentukan 

suatu waralaba memutuskan untuk berekspansi ke kancah 

internasional atau tidak adalah favorable political governance 

‗situasi politik yang menguntungkan‘ dan country business 

climate‗ iklim bisnis negara‘. Sementara itu, Wu63 menambahkan 

bahwa faktor kunci yang berpotensi mendorong keinginan 

penerima waralaba untuk bertahan dan sehatnya kinerja 

keuangan dalam sistem waralaba adalah knowledge sharing 

(berbagi wawasan antara penerima dan pemberi waralaba), trust 

(kepercayaan antara kedua belah pihak)64, conflict management 

(manajemen konflik) dan reputasi merek. Menurut Wu, keahlian 

pemberi waralaba tidak berimbas pada keputusan penerima 

waralaba untuk mengekspansi suatu waralaba. 

Mariz-Pérez menemukan bahwa perusahaan yang berusia 

lebih tua cenderung untuk berekspansi ke luar negeri65. Ini 

disimpulkannya berdasarkan penelitiannya di Spanyol. Di Indo-

nesia sendiri, karena mata uang yang nilainya rendah, ekspansi 

ke luar negeri hanya dilakukan bila kekuatan finansial sudah 

betul-betul kokoh. 

                                                           
61Data World Bank tahun 2011. 
62Hoffman, R. C., Munemo, J., & Watson, S. (2016). International franchise expansion: The 
role of institutions. Journal of International Management, 22, 101–114. 
63Wu, C. (2015). Antecedents of franchise strategy and performance. Journal of Business 
Research, 68, 1581–1588. 
64Lihat bagian Hoaks di bab ini mengenai trust. 
65Mariz-Pérez, R., & García-Álvarez, T. (2009). The internationalization strategy of Spanish 

indigenous franchised chains: A resource-based view. Journal of Small Business 
Management, 47, 514–530. 
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Di balik situasi ini, Davies dan rekan-rekannya66 dari negeri 

kangguru berpendapat bahwa dengan adanya kolaborasi 

sumber daya alam maupun manusia dari negara-negara yang 

berbeda,—yang disebutnya sebagai pasar internasional—maka 

akan terjadi evolusi dinamis suatu perusahaan. Ekspansi suatu 

perusahaan membutuhkan integrasi antara institusi lokal 

dengan faktor-faktor industri, termasuk kontribusi-kontribusi 

spesifik apa yang bisa diberikan oleh pewaralaba dan penerima 

waralaba. Kemampuan waralaba untuk mempertahankan 

kepercayaan, kerja sama dan pemberdayaan sumber daya 

adalah hal pokok yang paling menentukan keberhasilan suatu 

waralaba internasional.  

Apabila Anda berminat untuk melakukan riset waralaba 

internasional. Davies et. al67 mengajukan beberapa teori kajian 

yang bisa dijadikan landasan berpikir, misalnya adalah teori 

pertukaran relasi yang bermanfaat untuk membedah bentuk 

kepercayaan seperti apa yang bisa mencakup elemen-elemen 

properti kekayaan intelektual, peredaman konflik dan penca-

paian tujuan bersama dalam sistem waralaba internasional.  

Transmedia Storytelling 

Dulu Anda membaca novel Harry Potter, dan beberapa 

tahun kemudian Anda sudah bisa melihat filmnya. Kisahnya 

sama dengan versi novelnya, meski menurut survei banyak 

pembaca kecewa karena Harry Potter versi film tidak secetar 

imajinasi mereka tatkala membaca. Diangkatnya Harry Potter 

dari serangkaian novel fantasi menjadi tujuh sekuel film 

franchise adalah contoh waralaba perfilman yang dikenal 

                                                           
66Davies, M. A. P., Lassar, W., Manolis, C., Prince, M., & Winsor, R. D. (2011). A model of 

trust and compliance in franchise relationships. Journal of Business Venturing, 26, 321–
340. 
67

 Davies, ibid. 
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sebagai cross-media franchise, atau waralaba lintas media. 

Sebagaimana yang telah dipaparkan di bab 2, sebuah rumah 

produksi film membeli hak cipta cerita novel yang sudah 

terkenal, lalu memproduksinya dalam wujud film. Si rumah 

produksi tidak boleh mengubah alur ceritanya (itu pelanggaran 

hak cipta). 

Namun dalam transmedia storytelling franchise, dimensi 

semesta sebuah cerita akan jauh berbeda. Mari kita ambil 

contoh Pokemon, sebagaimana ditulis apik oleh Bainbridge68 

dalam publikasinya. Pokemon pada awalnya berbentuk sebuah 

manga, atau komik Jepang. Kemudian, konsep ceritanya 

diadaptasi ke dalam film kartun seri. Banyak orang mulai 

menyukai tokoh Pikachu dan sang pemiliknya, sehingga mereka 

ingin merasakan juga sensasi menangkap Pokemon dan 

mengadu mereka, lalu mendapatkan ranking sebagai Pokemon 

master. Menanggapi keinginan penggemar Pokemon di seluruh 

dunia, Bandai membeli merek Pokemon dan membuat sebuah 

game console yang meledak luas di pasaran era 90-an. Melalui 

game konsol Pokemon, setiap orang bisa merasakan ‗sisi lain‘ 
Pokemon di balik cerita sekuel utamanya. Para penggemar bisa 

merasakan sensasi berada di dunia Pokemon dan menjadi 

bagian di sana.  

Di era smartphone, Pokemon Go menjadi transmedia dari 

merek Pokemon berbasis augmented reality. Lewat game ini, 

orang-orang bisa menangkap monster dengan memanfaatkan 

kamera ponsel dan GPS. Sayangnya, banyak korban berjatuhan 

akibat keasyikan bermain Pokemon Go. Ada yang tertabrak, 

tercebur, hingga jatuh dari lantai yang tinggi. Game ini pun 

dikategorikan sebagai game berbahaya dan dilarang di 

                                                           
68Bainbridge (ibid). 
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sejumlah negara karena berpotensi merusak pola belajar dan 

keamanan anak-anak. 

Pokemon dan variasi-variasi ceritanya di platform-platform 

yang berbeda adalah sebuah manifestasi dari apa yang disebut 

Banks dan Wasserman sebagai transmedia storytelling 

consumption69. Dalam sebuah cross-media storytelling, Anda 

hanya mengadaptasi satu jenis dan alur cerita ke dalam media 

yang berbeda. Namun dalam transmedia storytelling, Anda 

membuat bagian kisah-kisah berbeda di platform yang berbeda. 

Dalam Game of Thrones dan Warcraft, misalnya, Anda bisa ikut 

menjadi pasukan dalam game daringnya, bertempur melawan 

musuh layaknya si tokoh utama, lalu menang. Di bioskop, Anda 

disuguhi alur cerita utamanya. Dalam dunia augmented reality, 

Anda bisa berlatih bela diri, menunggangi naga dan sebagainya.  

Salah satu franchise film yang sukses dengan transmedia 

storytelling franchise-nya di lima tahun belakangan ini adalah 

Star Wars. Dalam sekuel utamanya yang kini mencapai sembilan 

episode, Anda akan menyimak kisah utama Star Wars dan 

peperangan antara dark force dan white force. Dalam game Star 

Wars, Anda bisa mendapatkan informasi mengejutkan tentang 

tokoh-tokoh lain yang tidak ada dalam sekuel film utama. 

Dalam game Star Wars ada kisah petualangan para ksatria Jedi 

sebelum cerita sekuel film pertama. Karena itu, versi game Star 

Wars dikenal sebagai the Old Republic.  

Transmedia storytelling mengakuisisi kekuatan platform 

media sosial, gaming dan realitas virtual untuk menyebarkan 

cerita dari berbagai sudut pandang di samping alur utama. 

Dengan transmedia storytelling, penggemar cerita bisa menik-

                                                           
69Banks, J. & Wasserman, J. A. (2019). The Big Screen Treatment: Gratifications Sought in 
Game-To-Film Transmedia Consumption. Poetic, elsevier.com, 
https://doi.org/10.1016/j.poetic.2019.01.004. 
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mati cerita bagaikan hidup di dunia cerita itu bersama para 

tokohnya, bahkan menjadi tokoh utamanya70. 

Dalam sebuah transmedia storytelling, ada gabungan antara 

elemen narasi (cerita), dunia nyata, co-creation dan gaming. 

Keempat elemen itu adalah pilar yang paling dasar bagi sebuah 

transmedia. Sebuah cerita utama disampaikan lewat media film 

dan kemudian dibuatkan sekuelnya. Tokoh utama dalam cerita 

itu bisa saja dibuatkan sebuah film lain (yang dikenal sebagai 

versi [tanya Krishna Prasada]) yang mengisahkan tentang 

kehidupan pribadinya di luar sekuel utama. Para penggemar 

berat film itu bisa menjadi co-creators yang mmbuat versi lain 

dari cerita. Ini dikenal sebagai fan-fiction narrative. Dengan 

memanfaatkan teknologi dan media sosial, pera penggemar ini 

bisa membuat alur cerita yang samasekali baru namun 

menyewa hak franchise dari sekuel utama. Dalam kuadran 

gaming, sebuah narasi alur bisa dibuatkan sebuah permainan 

petualangan yang melibatkan media teknologi yang 

beragam,—mulai dari play station hingga virtual reality games.  

Mari kita melihat contoh transmedia storytelling yang unik 

dan membuat waralabanya mampu bertahan selama lebih dari 

setengah abad meskipun nyaris tanpa perubahan narasi. Kisah 

itu adalah Cinderella yang terkenal. Kisah ini berawal dari cerita 

rakyat Inggris tentang the litttle glass slipper ‗sepatu kaca kecil‘. 
Kemudian, Walt Disney mengadopsinya ke dalam bentuk film 

pada tahun 1950 dalam bentuk kartun animasi. Tahun itu adalah 

tahun kelahiran Cinderella di layar perak. Tahun 2015 lalu, film 

ini kembali diputar dalam versi live-action71. Selama lebih dari 

lima puluh tahun menjadi salah satu maskot Walt Disney yang 

disukai anak-anak, Cinderella telah memiliki segudang franchise 
                                                           
70Pratten, Robert (2015). Getting Started with Transmedia Storytelling (Second Edition).  

London: CreateSpace Independent Publishing Platform.  
71Film yang pemerannya manusia, bukan animasi kartun. 
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dan masuk dalam jajaran transmedia mulai tahun 70-an. Selain 

tiga sekuel utamanya, Cinderella telah dikemas dan di-remix ke 

dalam media-media lain seperti opera, konser lagu, enam 

atraksi theme park, drama musikal, hingga enam video game.  

 

 
Gambar 3.1 Konsep transmedia storytelling oleh Pratten (2015) yang 
melibatkan empat kuadran. Masing-masing kuadran adalah ruang waralaba 
naratif yang sangat luas dengan keuntungan sangat besar. 

 

Era milenial tampaknya tak membuat kisah Cinderella yang 

simpel namun menggugah banyak hati pudar. Walaupun 

plotnya terkesan sangat sederhana, Cinderella masih menyihir 

banyak penggemar. Memasuki era milenial, di mana gadis-gadis 

sudah sangat jarang mengepel dengan lap basah (sebab alat 

pel putar sudah ditemukan dan tidak ada dalam peradaban 

Cinderella versi aslinya), maka Cinderella pun mesti berubah. 

Maka, beberapa rumah produksi film Amerika Serikat telah 

mengembangkan franchise gadis muda yang merana ini ke 

dalam Cinderella 2.0. 

Yang menarik dari konsep Cinderella 2.0 atau Cinderella 

milenial ini adalah bagaimana kisahnya diadaptasi dan dise-

suaikan dengan realita milenial. Tatkala Cinderella mendapatkan 
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undangan, misalnya; yang mengundang bukan lagi pangeran 

yang mengendarai kuda dan memiliki kurir surat, namun 

melalui Facebook instant messenger. Pangeran yang menyukai 

Cinderella bukan lagi pangeran yang berburu ke hutan, namun 

anak seorang bankir yang tengah hiking ke desa sambil mem-

berikan sumbangan pada warga. Kendaraannya bukan lagi 

kuda, namun mobil sport. Plot tentang bagaimana sang 

pangeran menemukan Cinderella juga berubah. Sang pangeran 

menggunakan media sosial untuk menemukan si pemilik sepatu 

kaca yang ternyata dipinjam Cinderella dari sebuah salon 

terkenal di kota.  

Di Indonesia, fenomena yang berpotensi besar untuk 

dijadikan sebuah transmedia franchise adalah waralaba film 

horor. Anda mungkin tertawa membaca ini, namun Anda bisa 

lihat buktinya dengan mengklik Google Trends. Dengan hasil 

komparasi kata kunci di Google Trends saja kita dapat menge-

tahui tren narrative fiction yang terjadi di wilayah Indonesia 

selama bulan Agustus 2019. Yang mengejutkan adalah, ketika 

kata kunci ‗novel fiksi ilmiah‘ diketik, hanya 10% pembaca di 
Indonesia yang membahas tentang topik itu di dunia maya. 

Persentase 11-13% ditempati ‗cerita petualangan‘. Kemudian, 
ketika ‗cerita misteri‘ diketik, trennya melonjak menjadi 40%. 
Posisi teratas, yakni 80-90%, ditempati oleh kata kunci ‗cerita 
horor‘, ‗cerita cinta, dan ‗cerita korea‘. Ini membuktikan bahwa 
kisah-kisah berbau mistik dan horor masih mendominasi dunia 

storytelling Indonesia.  

Anda bisa buktikan kekuatan tren horor ini tatkala menyi-

mak betapa viralnya kisah KKN di desa penari. Dalam waktu 

sebulan setelah postingan anonim itu menyebar di Twitter, 

Facebook, grup-grup WhatsApp dan media sosial lain, toko 

buku Gramedia sudah menjual novelnya dengan judul yang 
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sama persis, tanpa ilustrasi mencolok, dan dengan tulisan KKN 

merah besar di depannya. Tak cukup sampai sana. Kabarnya 

Joko Anwar telah merilis teaser filmnya yang akan mulai syuting 

pada 2020. Teaser ini sudah ramai diperbincangkan di media 

sosial. Inilah mengapa isu KKN horor di desa terpencil ini 

memiliki kecenderungan untuk jadi transmedia storytelling 

franchise khas Indonesia yang bisa dinikmati banyak orang. 

Menurut  

Fakta menyatakan bahwa debut tertinggi waralaba dengan 

keuntungan terbesar pada dekade terakhir adalah waralaba film. 

Beberapa waralaba film tidak hanya merambah sebatas 

franchise lintas ruang (media), namun juga lintas waktu. Marvel, 

contohnya, mengembangkan franchise lintas media dan lintas 

produsen. Berawal dari komik, franchise seharga 5 milyar dolar 

AS ini72 mengambil rating di dunia film animasi, lalu film sekuel. 

Waralaba lintas waktu juga menjadi tren saat ini. Film 

remake contohnya, adalah franchise yang memanfaatkan kerin-

duan masyarakat pada kejayaan masa lalu, kenangan tahun 90-

an yang saat ini jadi bahan perbincangan di kala santai. Kei-

nginan banyak generasi X, yang berada di masa transisi antara 

era analog dan teknologi digital, untuk mengenang kembali 

kenangan-kenangan saat mereka mengetik secara manual atau 

naik delman ke kota, membuat produsen film berkeinginan 

untuk mengembalikan sensasi itu dalam film remake.  

Drone delivery 

Negara yang pertama merestui pengiriman barang lewat 

drone adalah Eslandia, yakni di kota Reykjavik. Alasannya adalah 

karena topografi wilayahnya yang dipisahkan oleh banyak 

perairan. Perusahaan ritel AHA bekerja sama dengan peru-

                                                           
72Estimasi harga franchise Marvel tahun 2019 versi Forbes. 
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sahaan drone Flytrex membuat terobosan itu pada tahun 2017. 

Pemerintah Eslandia menanggapinya dengan positif. Brkat 

drone, biaya kirim bisa dipangkas hingga 60%. Saat itu, CEO 

AHA berkata bahwa dia sangat ingin sistem delivery via drone ini 

diikuti oleh negara-negara lain. 

Ternyata benar. Apa yang dilakukan AHA diintip oleh 

Amazon. Perusahaan raksasa itu memulai sistem pengiriman 

barang berbasis GPS dan drone dan beroperasi di California 

mulai tahun 2017. Pengiriman barang melalui drone telah 

menjadi mode delivery service karena murah dan bebas macet. 

Hanya saja, pengiriman barang dengan kurir drone terkendala 

keamanan dan privasi. Survei oleh FAA tahun 2014 mengung-

kap bahwa sebagian masyarakat masih meragukan kredibilitas 

drone sebagai alat transportasi barang sebab belum ada 

regulasi spesifik yang mengatur lalu lintas drone dan hal-hal 

apa saja yang tidak boleh dilakukan dengan drone. Ketakutan 

masyarakat kebanyakan adalah bahwa drone bisa digunakan 

sebagai alat pengintai atau alat penyadap, sehingga berpotensi 

mengganggu privasi73. Sebanyak 54% orang Amerika dewasa 

tidak setuju jika drone dibiarkan berkeliaran di perumahan, 

namun 44% menyatakan setuju jika drone bebas terbang di 

tempat umum. Ini mengisyaratkan bahwa sebagian warga 

Amerika waktu itu tidak setuju jika wilayah perumahan dijadikan 

wilayah akses bagi drone.  

Senat Amerika Serikat sendiri mengalami debat panjang 

mengenai regulasi yang mengatur drone sebagai alat 

transportasi barang. Penggunaan drone secara komersil 

dilarang pada Juni 2014 dengan terbitnya regulasi FAA yang 

menyatakan bahwa UAV (Unmanned Aerial Vehicle,—kendaraan 

terbang tak berawak) tidak diperkenankan untuk digunakan 

                                                           
73Data dari PEW Research Center, Mei 2017. 
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sebagai alat transportasi komersil, termasuk mengantar barang 

dengan imbalan atau tujuan lain. Pada Agustus 2016, ada revisi 

peraturan FAA mengenai drone. Mereka lebih bijak, dengan 

memberikan registrasi dan izin terbang pada UAV dengan 

bobot kurang dari 25 kg dan berkecepatan maksimum 160 

km/jam di ketinggian maksimum 120 meter. Peraturan ini 

termasuk jam terbang dan pengontrolnya yang tidak boleh 

berusia kurang dari 16 tahun. 

Setelah Amazon melakukan terobosan delivery via drone 

yang menggairahkan para usawahan itu, muncul berbagai ide 

lain untuk melakukan hal yang sama. Menyambut hal ini, 

proposal peraturan drone sebagai alat pengiriman barang 

diajukan oleh Senat Amerika Serikat pada 201774. Barulah pada 

Oktober 2017, terbuka kesempatan bagi pihak-pihak penentu 

aturan untuk mempelajari kembali potensi drone sebagai alat 

transportasi barang yang pada akhirnya menyetujui 

penggunaan drone sebagai delivery vehicle di Amerika Serikat75. 

Langkah Amazon yang inovatif ini akhirnya berbuah manis. 

Setelah gagal berkali-kali membujuk FAA agar memberikan izin 

pengiriman paket lewat perantara UAV sejak 2017, Amazon 

justru tidak emosional dan tidak menggelar demo di depan 

kantor pemerintah. Amazon malah melakukan cara profesional. 

Yang dilakukannya adalah membuktikan kepada FAA bahwa 

pengiriman lewat drone adalah langkah efisiensi yang mutakhir. 

Amazon membuat banyak video tentang bagaimana mereka 

melakukan uji coba pengiriman makanan di Inggris via drone 

yang hanya membutuhkan waktu 13 menit melintasi London. 

                                                           
74Ryan Beene (2017). ―Amazon Vision of Deliveries by Drone Gets Boost in FAA 
Measure‖, https://bloomberg.com.  
75Andy Paasztor (2017). ―White House Kicks Off Test Program for Commercial Drones‖, 
Wall Street Journal Edisi 25 Oktober 2017, https://wsj.com/articles/whote-house-kicks-
off-test-program-for-commercial-drones-1508950637, diakses pada Mei 2019.  
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Setelah beberapa kali uji coba, akhirnya FAA melakukan 

penelitian lebih lanjut dan memberlakukan izin pengiriman 

barang via drone di tahun 2017. 

Langkah Amazon yang spektakuler itu diikuti oleh banyak 

perusahaan jasa pengiriman. JD.com, misalnya, perusahaan 

pengiriman paket di Tiongkok. Yang dikirim adalah barang-

barang ringan seperti gawai, makanan dan minuman. Tujuan 

JD.com menggunakan jasa drone adalah agar masyarakat 

perdesaan Tiongkok yang teralang topografi yang sulit juga 

bisa merasakan kemudahan berbelanja online.  

 

 
Gambar 3.8 | Drone Amazon sedang beraksi (sumber: theverge.com). 

 

Jika Amazon sukses dengan jasa pengiriman nirawak Prime 

Air-nya, maka Google pun sukses dengan Wing. Alphabet Inc., 

salah satu anak perusahaan Google memberdayakan drone 

mulai tahun 2018 silam di Australia. Setelah melalui uji coba 

selama 18 bulan, Wing akhirnya mendapat izin resmi dari badan 

pengawas penerbangan Australia. Selama ini, barang-barang 
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yang dikirim Wing hanyalah makanan, mulai dari pop corn 

hingga cokelat batangan. Efisiensi drone sangat terasa di kota-

kota yang lalu lintasnya padat atau daerah desa yang jauh. 

Meskipun Wing dapat beroperasi di Australia, tetap saja 

pesawat kurir nirawak ini dilarang beroperasi pada malam hari. 

Pada awalnya, Wing mendapat sejumlah protes karena 

suara bisingnya bisa didengar sampai ruangan dan mobil yang 

tertutup rapat. Karena itu, Wing dilarang terbang di sepanjang 

jalanan utama. Kini, Wing bahkan dapat mengantar pesanan 

kopi panas yang bisa tiba di tangan pelanggannya sebelum jadi 

dingin. 

Penggunaan drone memang mengundang banyak kontro-

versi. Sebelum drone dikomersilkan, alat ini hanya dipakai 

kalangan pemerintah dan militer demi tujuan spionase, anti-

terorisme, penanganan radiasi nuklir dan penjinakan bom. 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan me-

nerbitkan Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2015 tentang 

regulasi umum penggunaan pesawat udara tanpa awak. Salah 

satu aturan itu adalah larangan terbang di atas ketinggian 150 

meter dan sejumlah wilayah udara yang dilarang. Namun 

demikian, peraturan ini belum lengkap karena belum 

membahas detail mengenai lisensi dan sanksi atas pelanggaran 

yang dilakukan. 

Peraturan Menteri itu kemudian disusul empat peraturan 

menteri lainnya, yakni Nomor 163 Tahun 2015, Nomor 180 

Tahun 2015, Nomor 47 Tahun 2016 dan Nomor 78 Tahun 2017. 

Sama seperti regulasi untuk transportasi umum online, 

penggunaan drone secara komersil maupun individu adalah 

suatu bentuk evolusi teknologi yang tidak bisa dielakkan lagi. 

Mau tidak mau, ranah hukum mesti turut berevolusi untuk 

mengakomodasi berbagai kepentingan agar tidak saling ber-
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benturan. Mulai 2016, Kemenhub mengizinkan drone terbang 

melebihi ketinggian 150 meter dengan lisensi dari unit navigasi 

penerbangan. Sanksi pelanggaran penggunaan drone juga 

diatur mulai tahun 2017. 

Indonesia memang masih tertinggal dengan negara-negara 

di mana drone pertama lahir. Anda bisa memperkirakan sejauh 

mana kita tertinggal dalam hal drone dari Amerika Serika, 

misalnya. Amerika Serikat telah menggunakan drone untuk 

tujuan militer pada tahun 1980-an semasa Perang Dingin. 

Banyak drone kala itu dianggap sebagai pesawat luar angkasa 

alien sehingga banyak sekali hoaks UFO yang beredar di 

Amerika Serikat (bahkan hingga kini). Tak sampai sana, di tahun 

70-an, Amerika Serikat telah menggelontorkan dana untuk 

proyek pembuatan pesawat yang bisa diam di udara. Di ranah 

sipil, Amerika Serikat sudah menggunakan satelit untuk 

memantau lahan pertanian dari tahun 1980. Petani-petani 

dengan lahan luas di Midwest, Kansas atau Tennesse biasa 

menggunakan pesawat pribadi untuk menyiram lahan, 

menyemprotkan pestisida atau memberi pupuk. Negeri Paman 

Sam itu telah memiliki regulasi pesawat pribadi dengan mesin 

baling-baling yang biasa Anda tonton di film-film Holywood. 

Jadi, petani-petani Amerika juga adalah pilot pesawat pribadi 

pada waktu-waktu tertentu. Keren. 

Evolusi Transmedia Hindu Times 

Evolusi signifikan ke ranah digital juga terjadi di Bali. 

Walaupun tidak menjurus pada waralaba, tren yang terjadi di 

Bali ini bukan tidak mungkin suatu hari merambah sektor 

waralaba. Yang bisa kita jadikan sorotan bersama adalah 

bagaimana evolusi menuju transmedia ternyata sudah mulai 

terjadi di Bali. 
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Satu contoh menarik bisa kita lihat pada Hindu Times saat 

mengalami masa transisi menuju ranah digital transmedia. Sejak 

2014, Hindu Times berdiri sebagai bisnis pioneering media cetak 

yang menyediakan informasi tentang Hindu berbasis kajian dan 

riset. Produknya adalah majalah cetak yang terbit setiap tiga 

bulan sekali. Dalam waktu setahun, Hindu Times berhasil 

menggusur nama-mana media incumbent seperti Media Hindu 

dan Raditya berkat konten-konten artikelnya yang menjawab 

berbagai pertanyaan religius dan budaya dengan cara ilmiah. 

Pada tahun 2015, omset penjualan majalahnya naik drastis, 

menyaingi oplah Media Hindu dan Raditya. 

Di tahun itu juga, Hindu Times merilis YouTube Channel 

yang bisa dikatakan asal-asalan, sebab dari segi konten dan 

subscriber, jumlahnya sangat sedikit. Di akhir tahun 2016 terjadi 

kenaikan pajak kertas yang membuat redaksi Hindu Times 

berpikir dua kali untuk mencetak majalah dalam jumlah besar 

dan memasarkannya. Di sisi lain, jumlah pelanggan tidak 

bertambah,—justru berkurang di beberapa tempat lantaran 

agen yang malas melakukan distribusi karena persenan 

keuntungan yang tidak seberapa. Tahun itu, Hindu Times masih 

memberlakukan free delivery ke seluruh Bali. Biaya kirim hanya 

berlaku bagi pelanggan-pelanggan di luar Bali. 

Berkurangnya agen dan pelanggan membuat manajemen 

berpikir keras. Di tahun 2017, majalah itu dua kali terlambat 

terbit karena menunggu pemasukan dari penjualan majalah. 

Harga cetak di tahun itu sudah naik 10% dari tahun 2014. 

Akibatnya, di tahun 2017 dan 2018, Hindu Times hanya mener-

bitkan majalah dua kali setahun. Nasib majalah itu tersengal di 

era desruptif. 

Barulah pada tahun 2019, seluruh manajemen perusahaan 

itu dirombak total. Keputusan bulat diambil. Hindu Times harus 
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bertransformasi ke ranah digital. Di pertengahan 2019, tepat di 

hari ulang tahunnya yang kelima, Hindu Times meluncurkan 

kanal YouTube, Facebook Page dan akun Instagram resminya. 

Mulai saat itu, manajemen mengumumkan bahwa majalah versi 

cetak akan dihentikan dan akan dimigrasi total dalam wujud 

digital di website dan kanal YouTube. 

Terjadilah demikian. Konten-konten majalahnya ditransfor-

masi dan didigitalisasi lewat konten video-video menarik, live 

report yang mengesankan, saluran podcast dari narasumber 

terpercaya yang menjawab berbagai pertanyaan netizen. Dalam 

waktu empat bulan, jumlah subscriber-nya melonjak dari tujuh 

ratus orang menjadi 45.000-an orang di bulan September 2019, 

dan terus mengalami peningkatan sejumlah 3-5% setiap 

minggu. Jumlah ini belasan kali lipat oplah majalah versi 

cetaknya di tahun 2015. 

 

 
Gambar 3.9 | Salah satu tayangan iklan Hindu Times di tahun 2017, yang 
membahas tentang letusan Tambora dan peradaban Hindu di Sumbawa. 
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Yang dilakukan Hindu Times tidak hanya mengubah wujud 

konten artikel majalahnya begitu dalam format digital, namun 

juga mengembangkan story web. Sebuah artikel di majalah versi 

cetak dibahas dari sudut pandang kekinian di kanal YouTube,—
seperti pembahasan tentang hantu dan makhluk halus yang 

dikaitkan dengan KKN di Desa Penari. Tak hanya itu, Hindu 

Times juga melakukan investigasi dan kunjungan langsung ke 

tempat-tempat menarik yang sempat dimuatnya dulu dalam 

versi cetak. Dalam konten YouTube-nya, Hindu Times mena-

yangkan proses perjalanan di balik riset yang dilakukannya. 

Konten paling unik yang membedakan Hindu Times de-

ngan kanal-kanal YouTube sejenis adalah riset dan kajian 

pustakanya yang mendalam dan dapat dijadikan referensi. 

Meski pada tahap awal terjadi beberapa kesalahan pada video, 

apresiasi dari berbagai kalangan mulai dituainya. Kekuatan 

utama Hindu Times ada pada kemampuannya untuk mengulas 

konten religi dan budaya sesuai dengan khazanah kehidupan 

nyata dengan membaurkannya lewat media sosial, bahasan 

budaya, video reportase ke pura-pura kuno, dan podcast gratis 

yang menambah wawasan. 

Teknik transmedia ini sukses mendulang AdSense. Berkat 

evolusi 2.0 yang dialaminya itu, Hindu Times baru saja masuk di 

jajaran startup media rintisan budaya dan religi terdepan di Bali. 
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ika Anda ingin melihat bukti nyata tentang betapa signi-

fikannya arti sebuah merek, mari kita kembali ke tahun 

1916 dan melihat Goldwyn Pictures. Di tahun seuzur itu, 

apa yang Anda bisa bayangkan tentang Indonesia? Saat itu Bali 

baru satu dekade dikuasai Belanda, dan orang-orang Indonesia 

pada masa itu bahkan belum mengenal mesin, apalagi kamera. 

Namun Metro-Goldwyn-Mayer telah berdiri di Amerika Serikat 

sebagai perusahaan film. Dari sana saja Anda bisa melihat 

jurang perbedaan kemajuan industri perfilman dalam negeri 

dan Holywood. 

Yang kita akan bahas bukanlah mengenai dunia perfilman, 

melainkan tentang logo MGM. Howard Dietz, sang eksekutif, 

ingin sebuah logo singa yang bisa mengaum untuk mengenang 

tim atletik Universitas Columbia tempatnya dulu kuliah. Tahun 

1924, Goldwyn Pictures bergabung dengan Metro Pictures dan 

Louis B. Mayer Pictures membentuk MGM—Metro-Goldwyn-

Meyer Pictures. Untuk mendesain logonya, para produser di 

MGM merekam singa hidup yang bernama Slats. Waktu itu, 

karena industri film hanya bisa memproduksi film bisu, maka 

sang singa tidak mengaum. Kemudian, pada 31 Juli 1928, Slats 

memperdengarkan raungan perdananya di hadapan ribuan 

penonton melalui sebuah rekaman gramofon. Mulai saat itulah 

MGM dikenal dengan raungan singanya. Anda yang hobi 

menonton kartun Tom and Jerry pasti selalu melihat logo singa 

ini mengaum di bagian awal film. 

Singa ketiga yang dipakai oleh MGM adalah seekor singa 

sirkus bernama Jackie. Demi sebuah logo legendaris yang 

‗hidup‘ dan ‗mengaum‘, kru MGM rela menunggui si singa 
selama berjam-jam agar raungan dan gayanya pas dengan 

frame yang sudah dibuat. Akhirnya setelah merekam selama 

berjam-jam, kru akhirnya mendapatkan raungan yang pas untuk 

J 
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dipasang sebagai logo hidupnya. Singa terkahir yang menjadi 

maskot MGM bernama Leo, yang raungannya bisa Anda tonton 

hingga kini. 

 

 
Gambar 4.1 | Evolusi logo MGM (sumber: 1000logos.net). 

 

Sebuah branding mencerminkan kekuatan inti sebuah 

perusahaan. Melalui branding, orang mengenal segala reputasi 

perusahaan itu. Branding tidak hanya mencakup logo, namun 

juga musik, maskot, jargon, slogan, jenis huruf, warna khas, 

ukuran, desain dan bahkan jingle. Setiap perusahaan media 
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memiliki font dan warna tersendiri sehingga tanpa membaca 

pun orang sudah bisa mengenali media-media tertentu. Logo 

Kompas, misalnya, punya warna biru khas dengan font dan 

kode berbeda dengan biru pada umumnya. Kode ini menjadi 

ciri khas Kompas. Hal yang sama juga dilakukan Bali Post dan 

semua media lainnya. 

Setiap kali Anda melihat warna merah khas dari ACK, yang 

langsung terbayang dalam benak Anda pasti ayam goreng. 

Setiap kali melihat logo Indomaret dan Alfamart, Anda pasti 

membayangkan minimarket di mana Anda bisa membeli segala 

jenis biskuit dan minuman ringan kesayangan Anda. Ketika 

Anda kelaparan di jalan dan memerlukan sepotong roti, yang 

Ada di benak Anda pasti logo Alfamart atau Indomaret. Inilah 

keajaiban branding. 

Dalam bab ini, kita akan mengulas branding sebagai keku-

atan utama waralaba. Dalam bahasa sederhana, waralaba berarti 

jualan merek, atau penyewaan merek. Oleh karena itu, merek 

adalah komponen utama waralaba dan sekaligus menjadi ele-

men utama dalam sistem waralaba. Beberapa riset tentang 

psikologi merek juga mengungkap banyak hal menarik tentang 

bagaimana merek bisa dengan mudahnya menyihir daya beli 

masyarakat.  

Di bagian selanjutnya, pembahasan akan berlanjut kepada 

elemen kedua yang menjadi sinergi waralaba, yakni kekuatan 

hukum. Sejauh mana hukum di Indonesia telah mengatur garis-

garis besar usaha waralaba, termasuk bidang usaha digital serta 

bagaimana perbandingannya dengan hukum di luar negeri akan 

dapat Anda temukan di bab ini.  

Yang tak kalah pentingnya adalah isu-isu terkait waralaba 

yang semakin menjamur di Indonesia. Tentang bagaimana 

waralaha bersinergi dengan demografi atau malah menjadi rival 
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bagi industri kecil dan industri kreatif akan menjadi subtopik 

menarik dalam bab ini. Beberapa tren isu belakangan ini 

menggandeng permasalahan sekaratnya pasar-pasar tradisional 

dan usaha kerakyatan akibat menjamurnya ritel waralaba. 

Beberapa studi kasus juga patut kita cermati,—semisal tentang 

mengapa beberapa daerah di Bali sukses ‗mengusir‘ waralaba 
ritel dan apa motif yang mendasarinya. 

Sebagai sebuah sistem buatan manusia, waralaba pasti 

memiliki kekurangan. Elemen drawback ini juga penting kita 

bahas bersama, terutama terkait dampak waralaba bagi sektor 

usaha di sekitarnya, atau malah dampak negatifnya terhadap 

perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Ada pula dampak 

waralaba dari ranah sosial dan budaya yang barangkali dapat 

menjawab pertanyaan mengapa toko-toko ritel waralaba sangat 

tidak disukai di beberapa daerah. 

The Power of Branding 

Pernahkah Anda bertanya mengapa Anda lebih memilih 

produk ponsel tertentu daripada produk lainnya? Padahal 

ponsel yang ditawarkan memiliki kualitas dan fitur yang sama. 

Mengapa Anda lebih memilih Apple daripada Android? 

Mengapa Anda lebih percaya diri ketika menggunakan Adidas 

daripada merek lain? Mengapa jas Zara yang Anda pakai mem-

buat Anda seolah lebih tampan atau cantik padahal jas serupa 

bisa Anda beli di toko lain yang harganya jauh lebih murah? 

Semua yang Anda alami adalah salah satu gejala yang disebut 

sebagai psychology of brand. Dengan kata lain, Anda sedang 

dikelabui oleh sebuah merek. 

Ini adalah kenyataan yang tidak bisa ditolak. Subawa (2016) 

menemukan bahwa konsumen yang mengkonsumsi merk 

parfum internasional di Kota Denpasar adalah mereka yang 

status sosialnya cukup tinggi, dengan penghasilan rata-rata lima 



W A R A L A B A  4 . 0  

 

 190  
 

<<<<<<<<<< 

belas juta per bulan1. Dia menyimpulkan bahwa konsumen 

parfum branded di Kota Denpasar memilih parfum impor karena 

ingin menciptakan kesan eksklusif pada diri mereka dalam 

hubungannya dengan hirarki sosial di mana mereka berada. 

Jadi, muncullah istilah brand fanatics2 yang mengagung-

agungkan merek impor (walaupun berganti-ganti). Lagi dan 

lagi, pola konsumsi seperti ini didorong oleh prestise dan gaya 

hidup esteem. 

Merek pada kenyataannya memiliki nilai jual lebih tinggi 

daripada produknya sendiri. Tatkala kapitalisme global mem-

permainkan level kebutuhan manusia dan membuat self-esteem 

menjadi begitu penting, maka sasaran selanjutnya adalah harga 

diri. Merek-merek terkenal menawarkan penjualan esteem de-

ngan harga mahal. Anda rela membeli sepatu seharga dua juta 

rupiah karena mereknya Nike atau Adidas padahal pembuatnya 

adalah perusahaan sepatu lokal di Cibaduyut. Itulah the power 

of branding sebagai tangan kanan esteem economy. 

Bernd Schmitt, seorang ahli psikologi konsumen dari Ame-

rika Serikat merumuskan sebuah teori yang disebutnya sebagai 

consumer psychology of brands. Menurut Schmitt, ada tiga 

jenjang keterlibatan konsumen dalam kedekatannya terhadap 

suatu merek. Jenjan pertama disebut dengan object-centered. 

Konsumen memilih suatu merek karena merek tersebut memiliki 

nilai bagi konsumen. Anda tidak akan melihat merek apabila 

membeli sakelar lampu, bukan? Ketika Anda membeli buku tulis 

untuk anak Anda, sangat jarang Anda melihat merek buku tulis 

itu. Karena itu, dalam tahap object-centered, ketekatan dan 

                                                           
1 Subawa, N.S. (2016). Prestige Pricing Strategy as a Symbol of Social Class on Perfume 
Products. Jurnal Bisnis & Manajemen 17(1), hal. 13-21. 
2
 Subawa, loc. cit. 
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ikatan Anda pada suatu merek belum begitu lekat karena Anda 

tidak memiliki afeksi khusus pada merek itu. 

 

 
Gambar 4.2 | Billabong dengan kekuatan brand-nya mampu sejajar dengan 
merek-merek fashion casual dunia (sumber: justgola.com). 

 

Ketika suatu hari printer Anda rusak dan tidak bisa diper-

baiki, Anda harus membeli printer baru. Anda membeli printer 

merek N yang ternyata lebih awet tiga tahun daripada merek 

sebelumnya. Menurut hemat Anda, printer merek tersebut 

sangat bagus dan menghemat biaya penyusutan peralatan 

kantor perusahaan Anda. Karena itu, Anda selalu membeli prin-

ter N untuk kantor Anda. Dalam tahap ini, Anda berada dalam 

keterlibatan psikologis yang disebut dengan self-centered.  

Lama-kelamaan, Anda tahu bahwa kawan Anda juga 

memakai printer dengan merek yang sama. Tatkala Anda 

mengobrol, kawan-kawan Anda mentestimoni bahwa merek N 

sangat kuat, tidak cepat rusak, dan hasil cetakannya bagus. Di 

iklan-iklan Anda juga melihat hal yang sama. Lagipula, penga-

laman Anda bertahun-tahun memakai printer itu membuat 

Anda percaya pada mereknya. Dalam tahapan ini, merek itu 
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telah menjadi bagian dari realita sosial Anda, sehingga merek 

itu berada dalam tahap social-centered bagi Anda. Dengan kata 

lain, merek itu telah menjadi bagian dari realitas sosial Anda. 

Pepsodent, salah satu sub-merek Unilever, ingin mencapai 

tahap merek yang social-centered bagi konsumennya. Lewat 

iklan-iklannya, Pepsodent selalu menggaungkan ‗sikat gigi pakai 
Pepsodent‘. Biasanya, orang-orang masih berkata ‗sikat gigi 
pakai odol‘, padahal, Odol adalah nama sebuah merek pasta 

gigi di zaman kolonial. Sedemikian melekatnya nama Odol bagi 

masyarakat Indonesia waktu itu, bahkan hingga kini nama 

tersebut terasosiasi otomatis dengan pasta gigi. 

Tiga lapisan pada skema di atas merepresentasikan tiga 

tahap keterlibatan psikologis seseorang terhadap suatu merek. 

Lapisan paling dalam menggambarkan object-centered, di mana 

seseorang belum memiliki ikatan terhadap suatu merek. Lapisan 

tengah adalah self-centered, tahap di mana seseorang mulai  

merasakan ikatan pada suatu merek karena keistimewaannya 

dibandingkan dengan merek lain. Lapisan terluar adalah social-

centered, saat di mana merek menjadi begitu penting dan Anda 

terikat kepada merek itu karena ia mencerminkan pilihan 

masyarakat.  

Tiga tahapan psikologis tersebut tidak hanya dilihat dari sisi 

konsumen, namun juga produsen. Pemilihan merek yang tepat 

menentukan ada di posisi mana merek itu dalam ranah 

psikologi konsumen. Posisi merek dalam ranah psikologi 

konsumen itu membuat suatu merek terkenal sebagai ‗bere-

putasi‘ atau ‗biasa-biasa saja‘ atau malah ‗pemain baru yang 
cetar membahana‘.  

Psikologi merek ini pun dipelajari dalam ilmu komunikasi 

dan menjadi senjata yang sangat ampuh dalam kemajuan suatu 

usaha. Karena itu, Anda tidak perlu heran lagi bahwa Bank 
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Mandiri menggelontorkan dua milyar rupiah hanya untuk 

membuat sebuah logo, dan Apple menguras jutaan dolar untuk 

revisi logonya dari waktu ke waktu. Jika Anda adalah seorang 

desainer grafis, Anda boleh bangga karena desainer grafis 

seharusnya dibayar jauh lebih tinggi daripada pekerja lain! 
 

 

Gambar 4.3 | Skema psikologi konsumen terhadap merek3. 

                                                           
3Schmitt, Bernd (2012). The Consumer Psychology of Brands, Journal of Consumer 

Psychology 22, p.7-17. 
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Branding, menurut banyak ahli psikologi marketing dan 

ilmu komunikasi, tidak hanya mencakup sebuah logo. Logo 

hanyalah salah satu elemen visual dari sebuah branding. Sebuah 

branding adalah pengalaman panca indera bagi seorang 

konsumen. Jika Anda pernah memperhatikan iklan Sprite, Anda 

hampir selalu disuguhi segala hal berbau gelembung, air, es, 

lemon, udara yang dingin, suara kelenting es balok dengan 

gelas, serta suara buih soda yang meluap-luap ketika dituang. 

Semua itu memberikan efek sensory engagement—keterlibatan 

panca indera tatkala Anda menonton iklannya. Semua elemen 

itu adalah branding. Jadi, sebuah brand melibatkan jingle 

(seperti iklan tepung beras Rose Brand atau Maspion), alat 

musik khas, jargon, slogan, dan suara-suara khas. 

 

Proses pengenalan brand 

Lebih jauh lagi, Schmitt menjabarkan bagaimana seseorang 

pada mulanya mengenal suatu merek, dan akhirnya menjadikan 

merek itu sebagai bagian dari hidupnya. Proses jatuh cinta pada 

merek ini diuraikannya secara lebih rinci dalam teori pengenalan 

merek. Dinyatakannya bahwa ada lima tahap pengenalan brand 

yang melibatkan intensitas psikologi yang berbeda-beda, yang 

dipacu oleh motivasi internal maupun eksternal. Kelima proses 

tersebut adalah (1)identifying the brand; (2)experiencing the 

brand; (3) integrating; (4) signifying; dan (5) connecting. 

Identifying the brand. Pertama-tama, tatkala Anda baru 

mengenal sebuah merek, yang Anda lakukan adalah mencari 

informasi tentang merek itu, melakukan eksplorasi, mem-

banding-bandingkannya dengan merek yang sudah ada. 

Misalnya, Anda ingin membeli yogurt. Ternyata, ada merek 

yogurt baru di minimarket. Anda membandingkan harga, 

bentuk kemasan, warna dan komposisinya. Ini disebut tahap 
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brand categorization. Tatkala Anda menemukan sesuatu yang 

baru atau unik pada brand tersebut, maka Anda memutuskan 

untuk membeli produknya. Anda memutuskan untuk membeli-

nya karena brand tersebut menurut Anda punya ‗sesuatu‘ yang 
baru dan unik. Ini disebut tahap association. Kemudian, setelah 

beberapa kali mencoba yogurt itu, Anda merasakan manfaat 

yang baik buat kesehatan Anda. Maka, timbullah kesadaran 

yang tumbuh dari dalam diri Anda bahwa ‗next time saya mau 

beli yogut itu lagi‘. Jika sudah dalam tahap ini, maka Anda 
sedang memiliki sebuah brand awareness.  

Seringkali satu produsen membandingkan produknya dengan 

produsen lain, baik dari segi komposisi, cara pembuatan, atau 

kualitas lainnya. Schmitt menyebut ini sebagai interbrand 

relation. Salah satu kasus paling fenomenal mengenai 

interbrand relation adalah kasus pertarungan sengit Pepsi dan 

Coca Cola di ranah advertisi, atau perhelatan McDonalds 

dengan KFC. Anda mungkin pernah melihat iklan badut 

McDonalds  yang membeli ayam goreng di KFC, atau iklan yang 

menampilkan seorang anak kecil yang menumpuk dua kaleng 

Coca Cola untuk mengambil sekaleng Pepsi Blue yang ada di 

puncak tumpukan minuman ringan. Semua itu adalah usaha-

usaha kreatif (dan berani) agar konsumen memiliki interbrand 

relation,—yang pada dasarnya akan menguntungkan pihak 

pengiklan. 

Experiencing the brand. Ada saat di mana konsumen sampai 

pada tahap ‗cicip-cicip‘ atau ‗coba-coba‘. Untuk menggiring 
konsumen dalam tahap ini, sebuah brand harus memiliki unsur-

unsur yang merangsang panca indera. Untuk mengalami secara 

langsung suatu merek, maka harus ada multisensory perception 

pada sebuah merek. Multisensory perception adalah rangsangan 

khas  yang menggerakkan  panca indera  konsumen. Hal ini bisa  
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Gambar 4.4 | Pertarungan merek juga terjadi antara McDonalds dengan Burger King. 

Dalam iklan ini tampak maskot McDonalds sedang membeli sepaket Burger King 

(sumber: brandsynario.com). 

 

Gambar 4.5 | Perang iklan XL dan Telkonsel di salah satu sudut Jakatra (sumber: 

infotekkom.wordpress.com). 

 

 



E L E M E N ,  S I N E R G I  D A N  R I V A L  W A R A L A B A  

197 
 

>>>>>>>>>> 

dilakukan dengan memberi warna khas, rasa yang unik, musik 

pengiring, jingle, bahkan dialek dan kekhasan fonetik. Zampini 

dan Spence (2004)4 menyatakan bahwa bunyi yang khas sangat 

berpengaruh pada kedekatan konsumen dalam ‗mengalami 
sensasi‘ suatu merek. 

Itulah sebabnya mengapa warna biru dan jenis font pada 

harian Kompas tidak pernah berubah. Algom & Cain (1991)5 

menyatakan bahwa otak manusia sangatlah mudah melupakan 

kesan-kesan panca indera, berupa intensitas cahaya atau 

gradasi warna, kecuali jika kesan-kesan itu diasosiasikan dengan 

sesuatu. Karena itulah ketika Anda melihat kata KOMPAS 

dengan warna biru khas, maka pikiran Anda langsung 

mengingat surat kabar, bau kertas koran, dan berita-berita 

berbobot. 

Dari teori ini, lahirlah apa yang disebut sebagai ‗merah 
Cola‘, ‗biru Pepsi‘, kuning McDonalds‘, ‗renyah Mr. Potato‘ dan 
sebagainya. Di mana pun Anda melihat Coca Cola, warna 

merahnya selalu sama. Ini menimbulkan kesan indera yang kuat. 

Tatkala Anda menonton iklan terbaru es krim Magnum, cobalah 

mendengar naratornya dengan lebih seksama. Anda akan 

mendengar efek suara seolah-olah narator itu sedang 

mempromosikan Magnum dengan mulut penuh dengan sisa 

lumeran es krim. Tak hanya itu, efek suara yang dipakai dalam 

iklan itu sangat khas,—persis suara ketika Anda menggigit 

lapisan cokelat Magnum yang tebal.  

Ketika Anda memiliki ikatan emosi tehadap suatu merek, 

maka Anda sudah mencapai tahap brand affect. Entah mengapa, 

setiap Anda mendengar lagu jingle Oreo, Anda merasa sangat 

bersemangat. Kapan pun jingle Spons Bob diputar, Anda pasti 

                                                           
4Dalam Schmitt, ibid. 
5
Ibid. 
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tertawa sendri. Ketika Anda melihat lumeran keju mozarela 

dalam iklan Pizza Hut, Anda langsung lapar. Tatkala Anda 

mendengar jargon ‗a long, long time ago in a galaxy fa, far 

away‘ maka seketika itu pula Anda terbayang Star Wars. Anda 

pun barangkali kadang tak menyangka bahwa setiap Anda 

melihat warna biru gelap pada sebuah brand, kesan yang 

muncul adalah akademik. Monster Energymembuat logonya 

sedemikian rupa sehingga siapa pun yang melihatnya akan 

berpikir bahwa ia bisa menjadi sekuat monster jika meminum 

cairan soda di dalamnya. Semua ini adalah brand affect. 

Tahap selanjutnya setelah brand affect disebut sebagai 

brand participation menurut Schmitt. Setelah Anda mengalami 

bersama suatu merek, berbagi afeksi dan perasaan, maka Anda 

hidup bersama merek itu. Setidaknya Anda pasti pernah 

berkata, ―Malas baca buku. Di-google saja.‖ Menurut Schmitt, ini 
adalah tahap di mana Anda berpartisipasi dalam interaksi 

dengan suatu brand. Dalam bahasa yang lebih singkat, Anda 

berada dalam tahap di mana Anda mulai berpikir bahwa suatu 

brand adalah makhluk hidup. Schmitt berargumen bahwa kapan 

pun suatu brand bertransformasi dari sebuah noun ‗kata benda‘ 
menjadi verb ‗kata kerja‘, maka itu merupakan salah satu ciri 
bahwa suatu brand memasuki subtahap consumer participation, 

untuk selanjutnya melangkah ke dalam tahap integrasi. 

Intergrating the brand. Sebuah brand memiliki semesta 

yang ditangkap oleh panca indera konsumen. Dari fragmen-

fragmen brand yang ditangkap oleh indera-indera konsumen, 

terciptalah sebuah overall concept. Produsen biasanya akan 

terus mengulang-ulang jargon, animasi, nama atau jingle 

sebuah brand agar psikologi konsumen terhipnotis oleh 

stimulus yang berulang-ulang tersebut. Dengan demikian, akan 

terbentuk sebuah hubungan Antara konsumen dengan brand. 
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Go-Jek melakukan hal yang sama dengan membuat iklan 

mengharukan tentang bagaimana Go-Jek mempertemukan 

konsumen dengan konsumen lain. Tokopedia membuat iklan 

tentang betapa berharganya sebuah harapan. Belum lagi jika 

Anda menonton iklan-iklan asuransi Thailand yang super 

mengharukan. Tujuan iklan tersebut hanya satu: membangun 

integritas dengan konsumen. 

Dalam subtahapan brand concept, konsumen mengkon-

struksi informasi menyeluruh dengan suatu brand. Setelah 

sekian lama Anda berlangganan harian X, Anda tahu kelemahan 

dan kekurangan harian itu. Anda tahu betul rubrik kesayangan 

Anda, dan Anda bahkan tahu ciri khas agen yang mengantarkan 

koran itu kepada Anda. Memasuki subtahapan brand person-

ality, Anda merasakan bahwa harian X memiliki kepribadian. 

Anda tahu perbedaan harian X dengan harian lain, mulai dari 

mood tulisannya, kesan yang ditampilkan, serta atribut 

psikologis lainnya. Singkatnya, Anda merasa seolah-olah suatu 

brand memiliki aribut layaknya manusia. Misalnya, Anda tahu 

betul bahwa saluran TV yang Anda tonton adalah GTV padahal 

tidak ada logo yang tampil di kanan atas. Pikiran Anda secara 

otomatis bisa membedakan mana tayangan GTV, RCTI, ANTV 

atau saluran lain dari atribut-atribut brand yang khas itu—mirip 

seperti sedekat Anda membedakan aroma pakaian anak Anda 

dengan anak orang lain. 

Kemudian, ada subtahapan yang dikenal dengan brand 

relationship. Dalam subtahapan ini, Anda mulai berpikir bahwa 

suatu brandseharusnya bertindak (atau melakukan sesuatu) 

sesuai dengan norma yang telah terpatri pada dirinya secara 

sosial. Contohnya seperti ini: Anda tahu bahwa Sunlight adalah 

merek cairan pencuci piring. Jadi, Anda berpikir bahwa ‗Sunlight 

memang seharusnya jadi merek cairan pencuci piring, bukan 
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sabun‘. Oleh karena itu, Anda mungkin akan kaget bahwa 
Sunlight pernah meluncurkan produk sabun mandi yang 

kemudian berhenti diproduksi di tahun 2006 silam. Jadi, Anda 

memiliki judgment terhadap suatu brand: ―Pertamina itu penjual 
bensin, bukan tukang tambal ban nitrogen!‖ atau ―Saya tidak 
setuju jika Batman masuk Marvel. Karakter mereka berbeda 

jauh.‖ 
Signifying. Suatu brand ada dalam tahap ini tatkala ia 

menjadi simbol personal, simbol budaya, identitas negara asal, 

atau menjadi isyarat informasi. Anda tentu tahu bahwa setiap 

kali iklan KFC muncul di TV, ada Kolonel Sanders di sana,—yang 

adalah orang Amerika. Dulu, setiap kali mendengar jingle 

Doraemon, Anda selalu ingat Jepang. 

Dalam tahap ini, Anda menaruh kepercayaan pada suatu 

brand karena brand tersebut menawarkan kredibilitas yang 

sudah Anda alami sendiri atau dialami oleh banyak orang. Bear 

Brand, contohnya, mendapatkan reputasinya sebagai produsen 

susu sapi murni. Orang akan percaya pada brand itu karena 

berbagai macam testimoni yang menyatakan bahwa Bear Brand 

sangat bagus untuk menyembuhkan tifus.  

Ada subtahapan identity signal, yakni tatkala seseorang 

tersugesti pada suatu brand. Anda tentunya pernah mendengar 

jargon Biskuat ―sekuat macan‖ atau ―orang pintar minum Tolak 
Angin‖. Nah, jargon-jargon seperti ini disebut identity signal,—
yang memberikan sugesti bahwa ketika orang memakai produk 

itu, maka dia menjadi kuat atau ‗dia termasuk dalam kerumunan 
orang pintar‘. 

Connecting. Tahap terakhir pengenalan sebuah brand ada-

lah tahap di mana brand itu benar-benar terkoneksi dan 

menyatu dengan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, 

tahap connecting adalah tahap ‗odolisasi‘ sebuah brand,—saat 
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di mana nama brand menjadi istilah umum seolah-olah ia 

adalah kata kamus yang umum. Gejala ini sudah ada pada 

brandGo-Jek. Walaupun seseorang memesan ojek online merek 

lain, orang sering berkata ―naik Go-Jek‖. Go-Jek seolah-olah 

sudah menjadi kata umum untuk ‗transportasi dan paket 
pengantaran barang daring di Indonesia‘.  

Tahap inilah yang menjadi tujuan akhir setiap produsen. 

Dalam tahapan ini, suatu brand memiliki attitude, attachment 

dan community. Attitude berarti bahwa suatu brand  memiliki 

tempat di hati masyarakat sebagai sebuah brand dengan 

spesifikasi yang khas. Ted-ed, misalnya, menjadi media edukasi 

terpercaya di YouTube karena masyarakat tahu bahwa konten-

konten Ted-ed sangat edukatif dan inspiratif. Got Talent, Idol 

dan Voice menjadi brand karier bakat dan musik bergengsi 

karena karakteristiknya yang khas.  

Suatu brand memiliki kekuatan attachment ketika sese-

orang terikat untuk membeli produk-produk dari brand 

tersebut. Prenagen, contohnya, mengeluarkan produk susu dari 

prakehamilan hingga pascamelahirkan, sehingga ibu-ibu akan 

terus berlangganan Prenagen bahkan sampai anaknya mengin-

jak usia balita. Ini adalah contoh strategi brand attachment yang 

amat sukses.  

Di saat Anda tergila-gila pada suatu merek sampai-sampai 

Anda membuat sebuah fans club, Anda mencapai tahap brand 

community. Ada komunitas ibu-ibu Prenagen di dunia maya, 

komuntas pecinta Google, komunitas Monster Energy, dan 

sebagainya. Anda yang menyukai film-film, komik dan kartun 

Jepang dikenal sebagai para wibu, dan orang-orang yang 

tergila-gila pada franchise The Lord of the Rings dikenal sebagai 

para LOTR Fans. Semakin luas komunitas brand, maka semakin 



W A R A L A B A  4 . 0  

 

 202  
 

<<<<<<<<<< 

besar peluang suatu brand menjadi ‗jiwa‘ dari suatu masyarakat. 
Inilah tujuan akhir dari terciptanya sebuah brand. 

Waralaba dan ranah hukum 

Sebuah waralaba berkembang karena kekuatan brand yang 
besar, dan dalam bagian sebelumnya telah Anda baca 
perjalanan sebuah brand hingga menjadi sebuah brand 

community yang melekat betul di hati orang. Tidak semua brand 

sukses bertransformasi melalui kelima fase itu, namun 
setidaknya rata-rata brand pada masa kini berada dalam fase 
kedua atau ketiga. Jika brand ciptaan Anda bisa setidaknya 
berada dalam fase kedua, usaha Anda sudah bisa lepas dari 
inkubator dan berkembang tanpa asupan ‗selang inkubasi‘ 
bisnis lagi6. 

Setelah brand tercipta, maka langkah selanjutnya adalah 
memastikan brand itu hanya Anda yang punya. Ini adalah 
sebuah langkah serius, sebab Anda tidak akan pernah bisa 
mewaralabakan perusahaan sekaligus branding Anda jika Anda 
tidak bisa membuktikan bahwa brand itu adalah milik Anda. 
Dalam hal ini, Anda perlu kekuatan hukum.  

Sebuah brand, katakanlah brand produksi susu kedelai ber-
protein nabati tinggi hasil kreasi Anda, setidaknya harus 
memiliki empat kekuatan hukum. Mengerikan? Tidak sama-
sekali. Justru dengan perlindungan hukum ini, usaha Anda akan 
kebal dari berbagai ancaman para plagiat. Anda tidak perlu lagi 
pusing seperti Tuan Crab yang selalu khawatir resep rahasia 
Craby Patty-nya dicuri oleh si Plankton bermata satu. 

Kekuatan hukum pertama yang harus Anda miliki adalah 
hak merek. Jadi begini. Apa pun kreasi Anda, baik produk, ide, 
seni, maupun jasa unik, tergolong dalam kekayaan intelektual. 
Kekayaan intelektual ini dibagi-bagi lagi menjadi hak cipta 

                                                           
6Slamet, Sri Redjeki (2011). Waralaba (Franchise) di Indonesia, Lex Jurnalica 8 (2), p.127-
139. 
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(copyright), hak merek (trademark), hak cipta desain industri 
(industrial design right), hak paten (patent), indikasi geografis 
(geographical indication), rahasia dagang (trade confidentials), 

dan desain tata letak sirkuit terpadu (electronic integrated circuit 

design). 

Sebagai contoh, Anda memiliki sebuah usaha kreatif pem-
buatan tahu dari susu sapi murni. Usaha Anda tergolong unik 
sebab Anda menemukan suatu metode pembuatan tahu dari 
susu sapi murni yang tentunya sangat bergizi. Anda memiliki 
nama usaha dan merek yang Anda cantumkan pada label, 
katakanlah Panir&Co.  

Untuk melindungi Panir&Co dari tindak pemalsuan, plagiar-
isme, dan peniruan lain yang tidak bertanggung jawab, Anda 
harus mendaftarkan kreasi usahan Anda itu. Dalam usaha Anda 
ada unsur-unsur sebagai berikut: (1) Nama usaha atau merek 
dagang; (2) teknik atau metode pengolahan; (3) prosedur 
standar pembuatan tahu susu yang baku; (4) keunikan tahu susu 
Anda, cara pengepakan, dan rasanya. Keempat substansi usaha 
Anda ini adalah aset kekayaan intelektual yang harus Anda 
proteksi. Karena itu, Anda setidaknya harus memiliki empat jenis 
proteksi. Pertama, untuk melindungi nama usaha dan merek 
dagang Anda, Anda harus memiliki hak merek. Dengan hak 
merek, brand, logo, slogan dan unsur-unsur merek Anda 
dilindungi oleh hukum. Jika ada pihak yang menjiplak, Anda 
bisa meminta royalti kepadanya. 

Kemudian, untuk melindungi teknik rahasia dan metode 
pengolahan tahu susu Anda, terdapat dua jenis hak, yakni hak 
paten dan hak cipta desain industri. Hak paten digunakan untuk 
menyatakan bahwa Andalah pencipta suatu alat, perangkat, 
atau algoritma. Hak paten inilah yang membuat Edison meme-
nangkan paten atas penemuan lisrik AC/DC, sebab Nikola Tesla 
terlambat mempatenkan temuannya. Jadi, jika Anda memiliki 
ciptaan yang unik, segeralah patenkan agar tidak diambil alih 
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orang lain. Apabila Anda telah memiliki paten atas karya Anda, 
Anda bisa dibayar royalti milyaran rupiah tanpa harus bekerja 
jika kreasi Anda ternyata memiliki prospek luar biasa bagi 
masyarakat. 

Sementara itu, hak cipta desain industri digunakan untuk 
menyatakan dengan sah bahwa Anda adalah pencipta desain 
tahu susu Anda, baik dari cita rasa, bahan dan sebagainya. Anda 
juga bisa melindungi kerahasiaan resep Anda dengan perlin-
dungan rahasia dagang. 

Di sisi lain, hak cipta bisa Anda gunakan untuk membaku-
kan bentuk tertulis dari prosedur pembuatan tahu susu Anda. 
Jadi, hak cipta terkait dengan bagaimana Anda menulis resep 
itu untuk kali pertamanya. Jadi, jika ada orang yang mengutip 
resep Anda untuk buku atau jurnalnya, secara hukum Anda 
berhak memintainya royalti. 

Setelah Anda benar-benar yakin bahwa trademark Anda 
telah dilindungi hukum, saatnya berekspansi. Anda bisa mema-
jang logo, mempromosikannya di media sosial dan memajang-
nya di berbagai media tanpa takut dijiplak. Sebuah perusahaan 
waralaba pasti memiliki hak trademark (yang biasa disingkat TM 
dengan lingkaran kecil di sudut setiap merek). Anda bisa 
melihat judul-judul film franchise Holywood yang selalu 
memiliki tanda TM di sudutnya. Ini adalah tanda bahwa mereka 
telah memiliki hak trademark sebagai syarat paling pokok 
sebuah franchise.  

Bidang usaha waralaba sebagai jenis usaha yang berkon-
tribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya 
mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Tahun 1985, 
saat belum ada pengaturan hukum mengenai waralaba, 
pemerintah berpatokan pada Yurisprudensi MA Nomor 
3051/K/Sip/1981 tentang pemberian lisensi merek. Ini adalah 
cikal bakal perlindungan hak merek di Indonesia. Sebelum 
lahirnya perlindungan hukum yang paling pertama ini, 
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perjanjian waralaba di Indonesia masih bisa dikatakan belum 
kuat karena tidak ada payung hukumnya7. 

Singkat cerita, lisensi merek kemudian dikukuhkan kembali 
dalam Undang-Undang Merek Nomor 19/1992 (yang 
diperbaharui dengan Undang-Undang No. 14/1997. Ada pula 
perlindungan desain produk industri dengan dikeluarkannya 
Undang-Undang No. 5/1984 tentang perindustrian, dan 
Undang-Undang No. 6/1982 tentang hak cipta (yang kemudian 
diganti dengan Undang-Undang No. 7/1987. Barulah pada saat 
itu Indonesia memiliki payung hukum yang jelas terkait hak 
cipta dan hak kekayaan intelektual meskipun belum secanggih 
sekarang. 

Peraturan tentang waralaba kala itu hanya diatur dalam 
Peraturan Pemerintah No. 16/1997 tentang waralaba. Meskipun 
kurang rinci, peraturan ini setidaknya memberi perlindungan 
bagi usaha waralaba di Indonesia, sebab waralaba adalah 
segitiga antara perserikatan, merek dan perjanjian. Kemudian, 
peraturan mengenai waralaba kembali diperbaharui dengan 
Peraturan Pemerintah No. 42/2007 tentang waralaba. 

Karena waralaba telah memiliki landasan dan perlindungan 
hukum, baik dari sisi operasional maupun hak atas kekayaan 
intelektual, ini juga berarti bahwa waralaba harus mematuhi 
perundang-undangan yang terkait dengan hak dan kewajiban-
nya, baik secara internal maupun yang bersentuhan dengan hak 
dan kewajiban pihak lain. Terkait dengan ketenagakerjaan, pihak 
penerima waralaba harus mematuhi perundang-undangan ter-
kait ketenagakerjaan sebab pihak penerima waralaba mempe-
kerjakan tenaga kerja. Ada kewajiban kepada pekerja (upah 
minium, jaminan sosial dan kesehatan, serta tunjangan) dan 
kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi, termasuk 
kewajiban wajib lapor ketenagakerjaan. 

                                                           
7Rivai, M. Muchtar (2012). Pengaturan Waralaba di Indonesia: Perspektif Hukum Bisnis, 
Jurnal Liquidity 1 (2), p. 159-166. 
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Dalam bidang perpajakan, ada pajak terkait hak merek yang 
ditangung atas penyerahan hak kekayaan intelektual dari 
pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Ada pula pajak-
pajak lain seperti pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan 
nilai, serta pajak penghasilan. 

Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam usaha waralaba 
harus mendaftarkan perusahaannya ke dinas perizinan masing-
masing kabupaten/kota. Ini terkait dengan kepengurusan 
Nomor Induk Berusaha (NIB) yang kini bisa diproses daring 
lewat portal OSS online. Melalui portal tersebut, penerima 
waralaba akan mendapatkan sertifikat NIB dan Izin Usaha (yang 
dulu dikenal dengan SIUP—Surat Izin Usaha Perdagangan). Buat 
Anda yang belum pernah mengurus NIB dan SIUP, pengalaman 
pertama bisa menjadi kenangan tak terlupakan sebab 
persyaratannya memerlukan persiapan yang lumayan panjang. 

Satu peraturan lagi yang mesti ditaati oleh pemberi 
maupun penerima waralaba adalah larangan praktik monopoli 
dan persaingan usaha yang tidak sehat sesuai dengan Undang-
Undang No. 5/1999. Ada pula peraturan yang mesti ditaati 
pelaku usaha warlaba sesuai dengan Undang-Undang No. 
20/2008 tentang UMKM, terutama pasal-pasal yang terkait 
dengan kemitraan. 

Aturan hukum juga sangat diperhatikan bagi waralaba-
waralaba di luar negeri. Nisar8, misalnya, melakukan studi kasus 
pada dua merek waralaba internasional Dunkin Brands dan 
Domino‘s Pizza. Karena hak kekayaan intelektual mereka dipakai 
di negara-negara yang berbeda dengan aturan yang berbeda, 
mereka harus memastikan bahwa sekuritas hukum terhadap hak 
kekayaan intelektual mereka tetap kuat walaupun melintasi 
batas-batas negara. Suatu waralaba harus memiliki modal untuk 
tumbuh dan menjaga hubungan antara franchisor dan franch-

                                                           
8Nisar, Tahir M. (2011). Intellectual Property Securitization and Growth Capital in Retail 

Franchising, Journal of Retailing 87, p.393-405. 
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isee, sehingga pihak franchisor harus berusaha meningkatkan 
keuangan dengan cara pemanfaatan aset-aset yang tidak 
berwujud (intangible assets). Di antara semua aset tersebut, hak 
kekayaan intelektual adalah yang paling signifikan. Sebuah 
perusahaan waralaba bisa menarik royalti pemakaian hak 
kekayaan intelektualnya walaupun melintasi batasan negara. 
Dengan cara demikian, pemberi waralaba bisa mengembangkan 
bisnisnya secara lebih baik. 

Mempertimbangkan usaha waralaba yang semakin meng-
akar dalam masyarakat Indonesia milenial, Kementerian 
Perdagangan kembali menerbitkan Peraturan Menteri Perda-
gangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang waralaba. Peraturan 
menteri ini menjadi tonggak hukum teranyar tentang waralaba 
yang merevisi empat permendag sebelumnya. Yang menarik 
dari peraturan menteri ini adalah banyaknya aksesibilitas yang 
dibuka oleh pemerintah. Sebagai contoh, di sana tidak ada 
aturan mengenai jumlah threshold atau batasan maksimum 
gerai waralaba, TKDN9 dan master franchise threshold bagi 
pemberi waralaba asing. 

Terbitnya peraturan kementerian ini membuat para pelaku 
usaha kecil menengah menjadi waswas. Tak hanya itu, peda-
gang tradisional pun bakal kena imbas. Namun pemerintah 
meyakinkan bahwa walaupun tidak ada batasan threshold dalam 
jumlah gerai, masih ada kekuatan hukum berupa peraturan 
daerah yang memberi batasan jumlah gerai sesuai dengan 
zonasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 
2007. 

Peraturan kementerian perdagangan ini sebenarnya mem-
buka peluang bagi penanam modal dalam negeri untuk 
mengembangkan usaha dalam bentuk waralaba. Meskipun me-

                                                           
9Tingkat Komponen Dalam Negeri, jumlah maksimum produk dalam negeri yang harus 
dipasarkan oleh usaha waralaba. Dalam peraturan sebelumnya, TKDN yang ditetapkan 
adalah 80%. 
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rek usahanya adalah merek luar negeri, tetap saja yang menja-
lankan usaha waralaba adalah orang Indonesia. Ini berbeda 
dengan sistem cabang, di mana keuntungan sepenuhnya masuk 
ke headquarters. 

Kisah Go-Jek sang ‘Hantu’ Hukum 

Dari dalam negeri, ada kasus menarik terkait ranah hukum 
yang memayungi praktik bisnis waralaba. Yang masih menjadi 
topik tren adalah tentang payung hukum yang mengatur Go-
Jek. Walaupun telah beroperasi beberapa tahun dan bahkan 
membuka cabang di negara-negara tetangga, Go-Jek ternyata 
tidak punya payung hukum yang mengatur aktivitasnya10. 

Bahkan, transportasi ojek konvensional pun tidak punya 
hukum yang mengatur. Dalam Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ojek tidak 
memiliki legalitas. Sementara itu, dalam Permenhub Nomor PM 
108 Tahun 2017, ojek juga tidak memiliki tata aturan 
operasional walaupun ojek tergolong dalam jenis transportasi 
paratransit, atau angkutan orang dengan kendaraan bermotor 
tidak dalam trayek. Permenhub tersebut juga tidak menye-
butkan sepeda motor sebagai angkutan orang dengan kenda-
raan bermotor umum tidak dalam trayek. Yang tergolong moda 
transpotasi jenis ini adalah ―angkutan yang dilayani dengan 
mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah 
perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke 
tempat lain, mempunyai asal dari suatu tempat ke tempat lain, 
mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan 
dan waktu tetap.‖ Dengan demikian, jelas ojek (yang memakai 
sepeda motor) bukan termasuk angkutan orang dengan 
kendaraan bermotor tidak dalam trayek. Karena itu, ojek sepeda 
motor sebenarnya masih belum memiliki legalitas secara hukum 

                                                           
10Mawanda, M.K., & Muhshi, A. (2019). Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring di 
Indonesia, Lentera Hukum 6 (1) p.33-52. 
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untuk beroperasi resmi sebagai angkutan orang, namun hanya 
kendaraan bermotor umum. 

Di sisi lain, kini ojek daring tidak hanya berfungsi mengan-
tarkan orang, namun juga barang dan makanan. Otomatis, ojek 
daring menimbulkan kasus baru lagi,—bahwa ia bukan hanya 
angkutan orang, namun juga barang. Ia melayani jasa pengan-
taran barang dan orang, namun tidak memiliki aset berupa 
sepeda motor layaknya perusahaan taksi konvensional berplat 
kuning atau perusahaan jasa kurir barang. Dengan kata lain, ia 
melayani jasa transportasi, namun tidak memiliki alat trans-
portasi. Nyatanya, ia adalah sebuah program aplikasi berbasis 
platform transportasi, yang menghubungkan calon pengguna 
jasa dan alat transportasinya. Karena itu, jadilah ojek daring 
(semacam Go-Jek dan sejenisnya) sesosok ‗hantu‘ hukum yang 
sakti, layaknya sosok yang bisa berubah-ubah wujud sehingga 
tidak ada payung hukum pasti dan tepat yang bisa mengatur 
ruang pergerakannya.  

Keberadaan ‗hantu‘ hukum yang sakti ini adalah salah satu 
efek dari digitalisasi. Tatkala suatu usaha beralih ke modus 
digital, terutama platform, Anda bisa menjadi penjual sayur 
tanpa perlu menanam sayur. Anda bisa jadi penjual barang-
barang bekas tanpa harus membuka toko. Anda menjadi 
maya,—nyatatapi seolah-olah tidak nyata. Ada namun tiada. 
Inilah permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh para 
perumus aturan hukum di era milenial ini. 

Kekosongan aturan hukum ini membuat Go-Jek bagaikan 
hantu hukum yang nyaris tidak bisa ‗dirantai‘ oleh produk 
hukum mana pun saat ini, sebab Go-Jek adalah ‗makhluk baru‘ 
berbasis platform yang lahir di ranah digital. Jadi, Go-Jek adalah 
subyek hukum (termasuk pula wajib pajak) yang hidup di 
tataran dimensi aktivitas yang lebih tinggi sehingga aturan 
hukum yang dimensinya sesuai harus dirancang untuk dapat 
mengatur ruang geraknya. 
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Yang menjadi sumber kekhawatiran berbagai pihak adalah 
karena belum ada undang-undang yang spesifik mengatur 
tentang definisi, jenis usaha dan aturan operasional ojek daring, 
maka ojek daring kemungkinan besar melakukan kesewenang-
wenangan kepada pihak-pihak yang terkait dengannya. Sebagai 
contoh, Go-Jek adalah sebuah perusahaan yang menjalin kerja 
sama mitra,—yang bisa digolongkan sebagai waralaba antara 
sebuah badan usaha dengan individu sebab adanya 
pembayaran royalti dan penggunaan hak kekayaan intelektual. 
Namun yang terjadi adalah, tatkala seseorang berminat 
menjalin kerja sama dengan menjadi driver Go-Jek, Go-Jek 
hanya memberikan pilihan setuju dan tidak setuju dalam 
pernyataan perjanjian elektronik dalam aplikasinya. Secara 
hukum, ini berpotensi memunculkan apa yang dikenal sebagai 
ketidakseimbangan perjanjian kemitraan11. 

Seharusnya, dalam sebuah perjanjian kemitraan, ada diskusi 
antara pemberi dan penerima waralaba, sehingga terjalin suatu 
kesepakatan kedua belah pihak. Sementara itu dalam kasus Go-
Jek, penerima waralaba seolah hanya diberikan pilihan ‗setuju‘ 
dan ‗tidak setuju‘. Dengan kata lain, Go-Jek-lah yang menen-
tukan semua kesepakatan. 

Karena tidak adanya payung hukum yang kuat untuk 
mengatur operasional Go-Jek, dan karena tidak adanya perjan-
jian yang seimbang antara kedua belah pihak, maka pihak Go-
Jek bisa saja sewenang-wenang menaik-turunkan harga, 
mengambil persentase keuntungan dan mencabut izin driving 

tanpa pemberitahuan. Ini tentu merugikan pihak penerima 
lisensi aplikasi Go-Jek. Karena itulah terjadi demo driver Go-Jek 
besar-besaran beberapa waktu silam untuk menuntut penga-
turan dari pemerintah. Kini, tarif ojek daring telah diatur oleh 
pemerintah, dan syukurlah situasi kembali kondusif. 

                                                           
11

Ibid, p.35. 
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Meskipun secara legalitas ojek daring belum mendapatkan 
payung hukum yang kuat dan tegas, secara sosial ekonomi ojek 
daring sangat membantu masyarakat. Masyarakat yang 
mendambakan sistem transportasi yang bisa mudah diakses, 
pengiriman barang dalam kota yang cepat dan murah, atau 
pengiriman makanan siap saji pasti memilih ojek daring.  

Masalah selanjutnya diuraikan dalam Mawanda & Muhshi 
(2019): 

 
“Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak 
Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayanidengan mobil 
penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah 
perkotaandan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat 
ke tempat lain, mempunyai asal dari suatu tempat ke tempat 
lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai 
lintasan dan waktu tetap.” Sehingga ojek dengan 
menggunakan sepeda motor bukan merupakan angkutan 
orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek. Dalam 
UUNo. 22 Tahun 2009 dan Permenhub No. PM 108 Tahun 
2017 tidak menyebutkanlarangan beroperasinya ojek sepeda 
motor. Apabila dilihat dari segi regulasi, ojek sepeda motor 
tidak mempunyai legalitas untuk beroperasi sebagai 
angkutan orang, tetapi hanya diakui sebagai kendaraan 
bermotor umum.12” 

 
Selain itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan pun tidak bisa 

menjerat ojek daring karena hubungan antara driver dengan 
perusahaan ojek daring bukan sebagai pekerja (employee), 

namun mitra yang menggunakan hak kekayaan intelektual 
dengan imbalan berupa royalti. Yang unik adalah, dalam 
AD/ART Go-Jek sendiri, pihaknya dengan jelas menyebutkan 
bahwa Go-Jek bukan perusahaan transportasi, namun sebuah 
perusahaan teknologi aplikasi mobile yang praktiknya adalah 
menghubungkan pihak pemilik alat transportasi dengan mereka 
yang membutuhkan jasa transportasi. Jadi, Go-Jek juga tidak 
bisa diatur oleh Undang-Undang LLAJ. Pintar, bukan? 

                                                           
12

Ibid p.37. 
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Undang-Undang Waralaba pun tidak bisa menjerat Go-Jek 
sebab Go-Jek tidak memiliki perjanjian kemitraan antara kedua 
belah pihak. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, 
perjanjian itu hanya berupa terms and conditions yang diberi 
opsi ‗setuju‘ dan ‗tidak setuju‘. Ini yang membuat Go-Jek 
berbeda dengan waralaba pada umumnya, sehingga Undang-
Undang Waralaba tidak bisa menentukan sanksi kepada pihak-
pihak Go-Jek dan mitranya sebagai entitas waralaba. 

Satu lagi yang menjadi pekerjaan rumah bagi para ahli 
hukum di Indonesia adalah terkait dengan perjanjian kemitraan. 
Dalam hukum di Indonesia, belum ada pengertian yang tepat 
mengenai perjanjian kemitraan13, terutama yang terkait dengan 
perjanjian ‗instan‘ dengan opsi let‘s agree to disagree ala 
milenial. Selama ini, perjanjian kemitraan yang tidak diatur 
secara spesifik termasuk ke dalam perjanjian tak bernama14 atas 
landasan kebebasan berkontrak. Mengenai definisi selanjutnya, 
belum ada peraturan yang memuatnya secara spesifik dan 
komplet.  

Karena itu, untuk menjaga hubungan yang baik antara 
pihak penyedia aplikasi ojek daring dan mitra-mitranya, peme-
rintah memberlakukan peraturan preventif dan represif. Peratur-
an preventif tertuang dalam Permenhub Nomor 12/2019 
tentang keselamatan dan keamanan pengemudi dan pengusaha 
aplikasi. Di sisi lain, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 
348 Tahun 2019 menyebutkan tentang tarif jasa penggunaan 
sepeda motor berbasis aplikasi. Kedua peraturan ini untuk 
sementara dapat meredam berbagai ketimpangan yang terjadi 
terkait ojek daring. 

Secara represif (perlindungan hukum akhir setelah pelang-
garan atau sengketa terjadi) masih terkendala. Menurut 
peraturan yang ada, tindakan hukum terhadap pelanggaran 

                                                           
13

Ibid p.39. 
14Pasal 1319 KUHP Perdata. 



E L E M E N ,  S I N E R G I  D A N  R I V A L  W A R A L A B A  

213 
 

>>>>>>>>>> 

akan diproses di pengadilan negeri, namun ini terkait dengan 
domisili. Apabila ini diterapkan, maka Go-Jek dan perusahaan 
ojek daring lainnya harus memiliki kantor di setiap 
kabupaten/kota agar perkara bisa diselesaikan di pengadilan 
negeri masing-masing kabupaten/kota. Sementara ini, kantor 
pusat Go-Jek berada di Jakarta Selatan. Jika perkara terjadi di 
Bali, maka pihak mitra harus pergi ke Jakarta Selatan untuk 
memproses kasusnya. Tentu ini akan sangat memberatkan. 

Demikian sekilas tentang case hukum untuk perusahaan 
ojek aplikasi di Indonesia. Kasus unik ini memberi kita gambaran 
bahwa sudah saatnya mata hukum di-upgrade sehingga mampu 
melihat dan mengatur akivitas di ranah digital. Peraturan hukum 
yang kompleks dan highly adaptive diperlukan untuk mengatur 
aktivitas digital, sebab dalam dunia digital, segala sesuatu bisa 
berubah-ubah kapan dan di mana saja. 

Waralaba dan Pasar Tradisional 

Membahas mengenai rival, sinergi dan elemen-elemen 

penting dalam waralaba di era digital, kita tidak bisa lepas dari 

pasar tradisional. Pasar tradisional bukan sebuah rival bagi 

waralaba, namun kenyataannya waralabalah yang dianggap 

menjadi rival bagi pasar-pasar tradisional15. Di Medan, contoh-

nya, keberadaan toko waralaba ritel mematikan pasar tradisi-

onal karena lokasinya yang tidak diatur oleh perda. Di beberapa 

desa pakraman di Bali, waralaba ritel dilarang mendirikan gerai 

di wilayah adat karena berpotensi mematikan pedagang di 

pasar tradisional dan para pelaku usaha kecil-menengah. 

Jika dilihat dari sisi konsumen, kehadiran waralaba ritel 

memang memudahkan akses barang kebutuhan sehari-hari. 

Lagipula, kondisi pertokoan ritel memang lebih bersih dan 

                                                           
15Lufti, L. (2019). Dampak keberadaan Indomaret terhadap kondisi sosial ekonomi 

pedagang pasar tradisional di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Welfare 

State 2 (1). 
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tertata daripada pasar-pasar tradisional yang pada umumnya 

kotor, rawan pencopetan dan seringkali tidak higienis. Selain itu, 

tidak bisa dimungkiri bahwa gaya hidup berlatar esteem-

economy lagi-lagi mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam 

berbelanja. Menurut perspektif esteem economy, berbelanja kini 

identik dengan barkode, QR code, kartu-kartu, dan kasir 

modern. Sementara itu, pasar tradisional tidak menyediakan 

semua itu. Secara esteem, pamornya memang kalah. Namun 

demikian, dalam sub-bab ini ada satu hal unik mengenai pasar 

tradisional yang akan mengubah paradigma berbelanja dalam 

atmosfer esteem ini. 

Ada beberapa peraturan hukum yang mengatur kebera-

daan pasar tradisional di Indonesia. Pasar tradisional adalah 

salah satu kekayaan budaya Indonesia yang mencerminkan 

adanya interaksi sosial secara langsung melalui kegiatan tawar-

menawar dan pertukaran barang dan/atau jasa. Karena itu, 

pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menerbit-

kan Permendag Nomor 53 Tahun 2008 mengenai pedoman 

penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan 

dan toko modern. Pedoman ini dijadikan rujukan bagi peme-

rintah provinsi dan kabupaten untuk mengatur perkembangan 

pusat-pusat perbelanjaan modern, ritel waralaba dan pasar 

tradisional agar perputaran modal tetap berjalan lancar dan 

tidak ada monopoli. Selain itu, ada pula Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 yang mengatur 

tentang pasar tradisional.  
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Gambar 4.6 | Ada banyak jenis produk khas yang hanya bisa ditemukan di 
pasar tradisional di Bali. Ini membuat keberadaan pasar tradisional di Bali 
masih vital untuk mendukung pemenuhan kebutuhan harian masyarakat.  

 

 

Fakta membuktikan bahwa pasar modern di Indonesia 

tumbuh sebesar lebih dari 30% per tahun sementara pasar 

tradisional menyusut 8% per tahun16. Padahal, pasar tradisional 

adalah salah satu ikon perekonomian Indonesia. Tidak hanya 

pedagang dan pembeli yang berperan dalam pasar tradisional, 

namun juga petani, pelaku usaha keuangan desa (seperti LPD,—
Lembaga Perkreditan Desa yang dikelola desa pakraman di 

Bali), buruh angkut, dan sebagainya.  

Permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi di pasar 

tradisional ternyata pernah terjadi di Jepang tatkala toko-toko 

modern mulai masuk pada era Restorasi Meiji. Jepang kala itu 

membuka hubungan luar negeri, dan banyak jenis usaha inter-

nasional masuk ke negeri itu. Pasar tradisional berganti menjadi 

                                                           
16Hasil survei Kementerian Perdagangan RI tahun 2010-2012 menunjukkan bahwa pasar 
tradisional tumbuh negatif sebesar sekitar 8% per tahun. 
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toko-toko yang lebih modern, dan terjadi ketimpangan dalam 

perputaran modal. Ini menyebabkan para pedagang kecil mati 

kutu. Kemudian, Jepang mengandalkan kreativitas. Pasar tradisi-

onal disulap menjadi pasar yang bernuansa modern namun 

tetap mengedepankan ciri kebudayaan tradisional Jepang. Ada 

label-label harga dalam setiap kios, dan orang-orang boleh 

membayar dengan kartu kredit. Di pasar-pasar tradisional, 

pembayaran untuk semua kios dilakukan di sistem pembayaran 

satu pintu, sehingga kesan berbelanja di kios-kios pasar 

tradisional Jepang sangat berbeda dengan stereotip pasar 

tradisional pada umumnya. 

Inilah yang kemudian diadaptasi oleh pemerintah Provinsi 

Bali di tahun 2018. Setelah kebakaran hebat yang melanda 

Pasar Badung beberapa tahun silam, pemerintah Provinsi Bali 

kembali membangun Kompleks Pasar Badung dengan nuansa 

tradisional-milenial. Kini, para pedagang di kios-kios Pasar 

Badung bisa menerima pembayaran daring dengan hanya 

memindai (men-scan) kode QR di masing-masing kios. Tak 

hanya itu, Pasar Badung dilengkapi dengan 18 titik wifi gratis, 

lahan parkir bawah tanah yang luas, pemandangan sungai yang 

sejuk, serta berbagai macam lapak panganan khas Bali maupun 

daerah-daerah lain. Kini, berkat inovasi teknologi dari pemerin-

tah dan pihak-pihak terkait, Pasar Badung menjadi destinasi 

wisata belanja favorit di kota Denpasar dan menjadi ikon pasar 

tradisional paling keren di Bali,—bahkan di Indonesia. 

Jika seandainya Pasar Badung tidak disulap menjadi pasar 

tradisional ber-wifi dan bergaya swalayan, keberadaan pasar 

tradisional di Bali masih sangat vital bagi kehidupan masyarakat 

Bali. Dengan kata lain, pasar tradisional sebagai simpul pere-

konomian masyarakat Bali masih berada dalam tahap sehat dan 
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masih menjadi andalan dalam perputaran modal dan peme-

nuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat17. 

Ada beberapa kelebihan yang menyebabkan pasar tradisi-

onal di Bali masih hidup dan tetap berjaya mengarungi arus 

zaman. Kelebihan pertama, yang tidak dimiliki oleh pasar 

tradisional di daerah lain, adalah sistem pasar sebagai bagian 

integral dari sebuah desa adat. Desa adat, atau yang kini po-

puler dengan istilah desa pakraman, pada umumnya harus 

memiliki sebuah pasar tradisional yang terletak dekat dengan 

catuspata, atau perempatan utama desa. Keberadaan pasar 

tradisional dalam pakem adat Bali menjadi salah satu bagian tri 

hita karana yang menjurus pada hubungan manusia dengan 

sesamanya. Karena itu, sebuah desa adat memiliki tanggung 

jawab memelihara keberadaan pasar tradisionalnya sebagai 

simpul perekonomian warga desa. Secara religi, sebuah pasar 

tradisional pasti memiliki sebuah pura khusus bernama Pura 

Melanting, yang dikelola oleh para pedagang dan masyarakat 

desa setempat. Jadi, secara pakem religi, sebuah desa harus 

memiliki sebuah Pura Melanting, sehingga dengan sendirinya 

sebuah desa harus memelihara pasar tradisionalnya. Inilah 

keunikan pakem adat Bali yang tidak dimiliki daerah lain. 

Kelebihan kedua datang dari jenis permintaan konsumen. 

Pasar modern dan ritel waralaba tidak bisa memenuhi kebutuh-

an masyarakat Bali akan bahan-bahan alami untuk upacara 

keagamaan. Masyarakat Bali yang sebagian besar beragama 

Hindu dan memegang tradisi yang unik memerlukan banyak 

bahan-bahan alami yang hanya bisa diperoleh dari pasar 

tradisional. Menjelang hari raya, masyarakat Bali memerlukan 

berikat-ikat janur (yang tidak akan pernah bisa ditemukan 

                                                           
17Citra, M. E. A., & Wijana, I W. (2015). Pengaturan hukum toko modern waralaba 

terhadap eksistensi pasar tradisional di Kota Denpasar, Jurnal Advokasi 5 (1), p.1-13. 
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dalam list barang promo di Alfamart atau Indomaret), buah 

pala, kelapa muda, sirih, rempah-rempah, bambu gelondongan, 

hingga canang18. Beberapa swalayan modern di Denpasar telah 

mencoba menjual canang segar dan menaruhnya di dalam pen-

dingin, namun pedagang canang di tepi pasar tradisional tetap 

jadi pilihan nomor satu.  

Kehadiran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah kele-

bihan ketiga yang dimiliki pasar tradisional di Bali. Ada sinergi 

yang sangat kuat antara pasar tradisional dan LPD. Para 

pedagang bisa meminjam modal di LPD dengan bunga ringan. 

Sementara itu, LPD tetap dapat tersokong dengan adanya per-

putaran ekonomi di dalam pasar, termasuk retribusi parkir, 

kredit dan pemungutan iuran wajib. 

Kelebihan-kelebihan tersebut bisa menjadi bahan kajian 

yang sangat menarik baik dalam bidang ekonomi, manajemen, 

maupun ilmu budaya dan religi. Keunikan masyarakat Bali 

dengan konsep keseimbangan tri hita karana adalah gabungan 

yang tak terpisahkan dari sistem religi, budaya, ekonomi, sosial, 

pertahanan dan keamanan yang berada dalam satu pakem 

tradisi yang sedemikian kompleks. Sinergi elemen-elemen 

budaya ini menyebabkan pasr tradisional Bali mampu bertahan 

di era milenial.  

Kasali19 menuliskan fenomena shifting yang terjadi dalam 

kebudayaan Bali. Ia mencontohkan pemesanan bahan-bahan 

upacara yang kini bisa dipesan secara daring. Walaupun 

demikian, tetap saja bahan-bahan upacara tersebut tersedia di 

pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional adalah muara dari 

sumber daya alam Bali yang berbasis religi dan budaya, 

sehingga keberadaannya patut dilestarikan. 

                                                           
18Rangkaian bunga-bunga dalam wadah janur untuk persembahan. 
19

Ibid p.266-276. 
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Melalui peraturan daerah yang diperkuat oleh aturan-

aturan desa (yang disebut awig-awig), masyarakat Bali telah 

melaksanakan tindakan preventif maupun represif terhadap 

berkembangnya ritel modern di berbagai pelosok. Beberapa 

desa adat bahkan melarang ritel beroperasi di wilayah desa adat 

untuk mencegah matinya pasar tradisional. Beberapa desa 

memberlakukan pungutan yang tinggi untuk membantu me-

nyokong kehidupan warga desa, sementara di desa-desa lain 

ritel masih boleh didirikan dengan sistem zonasi dan kuota 

jumlah gerai. 

Penggerak mobilitas dan demografi 
Ada satu pepatah kapitalis yang berbunyi, ―Uang adalah 

energi. Untuk bergerak, Anda memerlukan energi, dan dengan 
energi itu Anda mengambil lebih banyak lagi energi.‖ Waralaba 
beroperasi dengan prinsip ini. Ia mengumpulkan energi berupa 
simpul-simpul franchisee di banyak tempat, lalu menghimpun 
energi itu dan berkembang lagi. Sebagai tangan kanan 
kapitalisme, waralaba adalah generator energi dalam bentuk 
income yang besar dan ekspansi yang juga cepat. Bagaikan 
sumber energi yang besar, waralaba berperan dalam 
menggerakkan sektor-sektor kehidupan manusia, misalnya dari 
sisi mobilitas, demografi, dan urbanisasi. 

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, waralaba bisa membuka 
lapangan pekerjaan yang jauh lebih luas daripada toko 
konvensioal, terutama dalam sektor ritel. Sebagai bayangan, 
apabila satu toko waralaba ritel 24 jam memiliki 3 shift setiap 
hari dengan delapan pegawai per shift, maka mereka akan 
menyerap 24 pegawai per toko. Apabila ada seratus toko, maka 
ada 2.400 tenaga kerja yang bisa diserap. Menurut data WALI 
(Asosiasi Waralaba dan Lisensi Indonesia) tahun 2019, porsi 
pemasukan minimarket waralaba adalah sebesar Rp 50 triliyun 
per tahun, atau sekitar 40% dari total semua jenis waralaba di 
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negeri ini. Menurut data tersebut, kemampuan waralaba ritel 
untuk menyerap tenaga kerja sangatlah tinggi. Jadi, dari sisi 
tenaga kerja, tentu saja waralaba amat membantu memperbaiki 
kesejahteraan masyarakat. 

Lebih lanjut lagi, waralaba juga berperan besar dalam 
mendorong urbanisasi dan meningkatkan persentase penglaju 
per hari. Mari kita lihat contoh data di kota Denpasar. Jumlah 
penduduk migran di kota Denpasar adalah sejumlah 415.417 
jiwa20. Sebagian bekerja di sektor swasta, dan sisanya di sektor 
pariwisata dan memiliki usaha sendiri. Sektor waralaba ritel 
menjadi mata pencaharian banyak penduduk pendatang.Yang 
mengejutkan adalah, jumlah penduduk migran mencakup 60% 
dari total jumlah penduduk Kota Denpasar,—lebih banyak 
daripada penduduk asli. Tak heran jika setiap hari raya 
Galungan dan Kuningan, jalanan Denpasar jadi lenggang karena 
penduduknya sebagian pulang kampung. 

Urbanisasi yang besar ini juga berdampak pada demografi, 
ketersediaan lahan, perumahan, keamanan dan juga pelayanan 
publik. Dengan arus urbanisasi yang besar, akan terbentuk 
pusat-pusat hunian baik permanen, kontrakan maupun indekos. 
Di pusat-pusat urbanisasi seperti inilah kerap terjadi banyak 
konflik sehingga tingkat keamanan menjadi hal yang sangat 
riskan. 
 

                                                           
20Data sensus 2010 Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 
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Gambar 4.7 | Jumlah penduduk Denpasar tahun 2018, berdasarkan data BPS 
Denpasar. Wilayah Denpasar Selatan menjadi wilayah urban paling padat, 
dengan persentase pendatang paling banyak. 

 
 
Keuntungan lain yang didapatkan masyarakat dengan 

hadirnya waralaba adalah dipermudahnya akses bahan 
kebutuhan sehari-hari bagi penduduk di daerah penggiran kota. 
Dengan sistem waralaba yang ‗sama di mana saja‘, distribusi 
barang menjadi lebih mudah. Penduduk pinggiran tidak perlu 
lagi datang ke pusat kota untuk membeli barang-barang ber-
kualitas. Semuanya telah didistribusikan oleh pemberi waralaba 
dengan sistem dan patokan harga yang nyaris tidak berbeda. 
Tak hanya itu, sistem waralaba (terutama ritel) memiliki jaringan 
distribusi yang cepat sehingga akses ke tempat-tempat yang 
jauh pun bisa dilayani dengan baik. 

Dari sisi positifnya, waralaba memiliki sisi praktikal yang 
menguntungkan. Yang buruk dari sebuah waralaba adalah 
hanya ketika ia menjadi besar sendiri dan melakukan monopoli. 
Sebuah kasus yang terjadi beberapa tahun silam di sebuah desa 
adat di Badung, Bali, menjadi contohnya. Sebuah toko ritel 
waralaba dibangun tepat di depan pasar tradisional. Penerima 
waralabanya adalah seorang penduduk desa. Beberapa bulan 
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setelah ritel itu dibuka, pengunjungnya kian bertambah. Pem-
beli yang biasanya berbelanja ke warung-warung konvensional 
mulai berpindah ke toko ritel itu sebab harganya lebih murah 
dan cara berbelanjanya lebih mudah.  

Kemudian terjadilah protes dari pedagang yang kehilangan 
pembeli. Toko ritel itu pun ditutup atas permintaan aparat desa 
karena berpotensi menurunkan pendapatan pedagang. Setelah 
kasus itu, desa adat memberlakukan larangan bagi waralaba 
untuk membuka ritel di wilayah desa tersebut. Toko bekas ritel 
tersebut kini menjadi toko buah konvensional. 

Kejadian ditutupnya toko ritel ini terjadi sebelum pemerin-
tah Provinsi Bali memberlakukan perda mengenai zonasi toko 
ritel. Padahal, telah ada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 
2007 kala itu, namun tampaknya beberapa aspek dari peraturan 
itu belum benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Barulah 
kemudian tatkala perda diberlakukan, ada keseimbangan antara 
ruang gerak pasar tradisional dan toko-toko modern.  

Agen perubahan sosial budaya 

Sisi lain yang dipengaruhi oleh waralaba ada dalam ranah 

sosial dan budaya. Yang signifikan adalah penggunaan media 

sosial dalam interaksi dan membangun hubungan dengan 

pelanggan atau penerima waralaba. Sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Kacker dan Perrigot21 mengungkap bahwa dari 

500 usaha waralaba di Amerika Serikat, hampir semuanya 

menggunakan media sosial dalam mempromosikan waralaba 

mereka. Yang mengejutkan adalah, para konsumen dan calon 

penerima waralaba tidak tertarik dengan berapa lama suatu 

pemberi waralaba telah berdiri. Yang mereka perhatikan adalah 

kelengkapan informasi dan besarnya merek yang ditawarkan 

oleh pemberi waralaba. Ini menandakan bahwa bahkan 
                                                           
21Kacker, M., & Perrigot, R. (2016). Retailer Use of a Professional Social Media Network: 
Insights from Franchising. Journal of Retailing and Consumer Services, 30, 222–233. 



E L E M E N ,  S I N E R G I  D A N  R I V A L  W A R A L A B A  

223 
 

>>>>>>>>>> 

waralaba-waralaba yang baru berkembang pun (waralaba yang 

tidak memiliki label ‗berdiri sejak tahun sekian‘ untuk 
menunjukkan betapa tangguhnya mereka) memiliki potensi 

pasar yang bisa jauh lebih besar daripada waralaba-waralaba 

‗tua‘. Faktor-faktor penyebabnya adalah kesanggupan mereka 

menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat modern 

yang telah dimasuki paham esteem economy.  

Secara sosial, waralaba berpengaruh pada pemerataan 

masyarakat. Di tahun 90-an, masih bisa kita lihat perbedaan 

menonjol antara penduduk perdesaan dan perkotaan. Pendu-

duk kota berbelanja ke supermarket, sementara penduduk desa 

berbelanja ke toko-toko kecil, atau paling tidak ke swalayan 

kelas menengah di wilayah sub-urban yang jumlahnya tak 

seberapa. Setelah waralaba menjamur, seolah-olah tidak ada 

lagi perbedaan antara orang desa dan kota. Semua bisa 

berbelanja di minimarket, memesan ojek daring, mengirim 

barang dengan Go-Send atau mengirim paket dengan harga 

standar lewat JNE atau JNT. Asalkan mereka punya ponsel, 

setiap orang,—entah dari desa atau kota—bisa berbelanja 

daring dan mendapatkan barang dambaan mereka dengan 

mudah. Kini kita bisa melihat sebuah mobil Fortuner setengah 

milyar parkir di depan minimarket di tepi desa, atau anak-anak 

remaja desa yang mengenakan jam tangan bagus hasil 

pembelian di internet. Semua itu berkat jaringan waralaba yang 

merambah wilayah yang luas dan menghapus kesenjangan 

masyarakat dalam opsi konsumsi mereka. 

Yang patut pula diperhatikan dari perkembangan waralaba 

adalah dominasi budaya. Kita tentu mengingat prinsip utama 

waralaba, yakni ‗sama di mana-mana‘. Secara tidak langsung, 
sebuah jaringan waralaba juga membawa budaya yang 

perlahan-lahan masuk ke dalam lingkungan sosial-budaya 
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masyarakat lain. McDonalds dan KFC, misalnya, dengan budaya 

drive thru dan cara makan simpel gaya Amerika, terbawa oleh 

jaringan waralabanya di seluruh dunia. Dulu, budaya menyapa 

seseorang dengan panggilan ‗kak‘ hanya dikenal di Jakarta dan 

sekitarnya. Namun sejak sektor waralaba dan gerai digital 

berkembang, kata sapaan ‗kak‘ kini menjadi lumrah buat para 

admin toko yang tidak tahu sedang chatting dengan konsumen 

dari usia berapa dan jenis kelamin yang mana. 

Di samping dominasi budaya, waralaba juga berpotensi 

mendorong heterogenitas penduduk. Ketika sebuah waralaba 

membuka jaringan dan membutuhkan tenaga kerja, maka 

tenaga kerja bisa datang dari mana saja, bahkan dari luar 

daerah. Mereka tentunya membawa serta budaya dan kebia-

saan masing-masing daerah. Heterogenitas penduduk ini 

memiliki berbagai dampak lain, seperti masalah keamanan, 

ketertiban dan juga pertukaran budaya. Para pendatang yang 

berasal dari daerah yang sama biasanya berkumpul bersama di 

suatu lokasi. Konflik bisa terjadi apabila terjadi ketersinggungan 

yang bisa melibatkan seluruh komunitas pendatang. Tatkala 

heterogenitas penduduk menjadi sedemikian tinggi, akan 

sangat sulit membedakan kebudayaan lokal dan kebudayaan 

dari luar, sehingga heterogenitas yang tidak diatur juga dapat 

menimbulkan lenyapnya suatu budaya yang tidak mampu 

bertahan. Probabilitas lain adalah adanya campuran unsur-

unsur budaya yang melahirkan jenis budaya baru, misalnya 

kewajiban anak-anak sekolah dari berbagai latar belakang untuk 

memakai pakaian adat Bali setiap Kamis. Bagi anak-anak pen-

datang dari luar Bali, perbedaan kebudayaan ini tentu menim-

bulkan rona baru dalam keseharian mereka. 

Dampak yang lumrah dari sebuah jaringan waralaba adalah 

instanisasi. Dari sisi pengusaha, waralaba memberikan keun-
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tungan besar dalam waktu singkat. Tak hanya dari sisi pengu-

saha, keuntungan instan juga dirasakan para pekerja di sektor 

waralaba. Dengan berkembangnya sebuah jaringan waralaba, 

mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang tidak menuntut 

keahlian tinggi dan bisa cepat dipelajari. Dengan demikian, jenis 

pekerjaan di sektor waralaba sangat cocok bagi para pekerja 

paruh waktu, mereka yang memerlukan pekerjaan cepat tanpa 

melalui pelatihan yang melelahkan, serta para perantau yang 

kesulitan mendapatkan pekerjaan. 
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asa depan tidak bisa dilihat, begitu kata orang tua. 

Bahkan tukang ramal pun bisa salah. Di zaman 

digital ini, hebatnya, Google Trends dan Google 

Analytics nyaris tidak pernah keliru. Keduanya 

adalah platform pengolah Big Data andalan Google dan 

digunakan jutaan orang untuk memprediksi tren inquiry dari 

setiap individu, kelompok masyarakat, bahkan negara-negara di 

dunia. Dengan algoritmanya, Google Trends dan Google 

Analytics bisa memprediksi dengan akurat apa kecenderungan 

inquiry pencarian di Google, dan apa mood suatu negara atau 

suatu bangsa dalam periode waktu tertentu. Dengan prediksi 

itu, Google membuat analisis kebutuhan konsumen yang akurat 

dan bisa diakses gratis oleh siapa saja. 

Dalam dunia bisnis dan ekonomi, seseorang harus pandai 

meramal dan berani tanggung risiko jika ramalannya meleset. 

Walaupun suatu prediksi tak pernah selalu tepat, minimal keru-

gian dapat diminimalisir. Anda mungkin mengenal Netflix, atau 

malah sudah berlangganan paket nontonnya. Netflix ternyata 

menggunakan Google Analytics untuk menentukan acara kesu-

kaan para pelanggannya. Berdasarkan data itu, Netflix menen-

tukan topik konten selanjutnya dan berhasil meningkatkan 

followers-nya hingga dua kali lipat. 

Dalam bab ini kita akan membahas lebih banyak tentang 

salah satu dari tiga sektor utama yang menjadi primadona 

investasi di tahun 2019 versi kementerian ekonomi, yakni sektor 

e-commerce (termasuk di dalamnya startup dan segala jenis 

online shops dan pasar digital), sektor smelting atau pengolahan 

logam (terutama nikel dan tembaga), dan pariwisata. Ketiga 

sektor ini mengalami kenaikan tajam dalam investasi sehingga 

pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat di atas 5% hingga 

pertengahan tahun 2019. 

M 
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Gambar 5.1 | Netflix, entitas digital baru yang mengubah cara orang 
menonton TV. Popularitasnya mulai tersudut akibat banyaknya pesaing di 
dunia maya.  

 

Dari sisi e-commerce, kita akan lebih banyak membahas 

waralaba perfilman dan dunia hiburan. Di Amerika, berdasarkan 

data PAW tahun 2018 silam, waralaba perfilman dan dunia 

hiburan adalah yang paling sukses mereguk keuntungan, diikuti 

franchise makanan. Tahun 2019 ini, Amerika Serikat sedang 

dilanda demam videostreaming dan ribuan franchisee yang 

berlomba-lomba untuk melepaskan diri dari induknya dan 

berdiri sebagai perusahaan independen yang juga mampu 

menjual merek dan lisensi sendiri. Karena itu, berdasarkan 

Kacker dan Perrigot1 dalam bab sebelumnya, waralaba ‗tua‘ tak 
menjamin ketangguhannya melawan arus internet. Sebutan ‗tua‘ 
tidak lagi menunjuk pada merek waralaba yang sudah berdiri 

sejak tahun seribu delapan ratusan. Kata ‗tua‘ kiranya lebih 
gamblang disebut sebagai ‗suhu‘ oleh generasi milenial kini,—
semuda apa pun dia dari segi usia. Sebuah usaha yang ‗tua‘ kini 

dilihat dari jumlah pengikutnya, keunikan penawarannya, 

                                                           
1Kacker, M., & Perrigot, R., op. cit. 
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strategi marketingnya yang sesuai dengan kebutuhan pasar, 

dan yang tidak kalah penting—kecepatannya ‗berubah wujud‘ 
sesuai kemauan konsumen. 

Menurut Asosiasi Waralaba Indonesia, kunci-kunci dasar 

dalam menjalankan bisnis waralaba di era milenial ada pada 

komunikasi yang lancar antara pemberi dan penerima waralaba, 

serta penerima waralaba dengan konsumen. Studi yang 

dilakukan oleh Griessmair et. al di Jerman membuktikan bahwa 

kebanyakan waralaba sangat mementingkan isu trust, rasa 

saling percaya antara pemberi dan penerima waralaba2. Trust ini 

dibangun dengan dukungan informasi yang cepat dan selalu 

dimutakhirkan. Bahkan, Griessmar dan kawan-kawan penelitinya 

menemukan bahwa pemerima waralaba yang memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi cenderung untuk bertahan dalam 

jaringan waralaba dan bahkan membuka multi-unit franchise.  

Membangun rasa saling percaya antara franchisor dan 

franchisee membutuhkan komunikasi yang intens. Penerima 

waralaba, menurut survei Blut et.al beberapa tahun silam, 

memerlukan pembaharuan kontinyu mengenai SOP, pemeli-

haraan kualitas, pembaharuan merek dan dukungan teknis dan 

mental apabila penerima waralaba mengalami penurunan 

omset3. Selain itu, kerja sama dalam meningkatkan omset juga 

diharapkan oleh penerima waralaba, sebab apabila pemberi 

waralaba gagal dalam meningkatkan reputasi mereknya atau 

strategi marketing yang tidak mengikuti arus tren, semua 

penerima waralaba dalam jaringannya akan terkena dampaknya.  

                                                           
2Griessmair, M., Hussain, D., & Windsperger, J. (2014). Trust and the tendency towards 

multi-unit franchising: A relational governance view. Journal of Business Research, 67(11), 

2337–2345. 
3Blut, M., Backhaus, C., Heussler, T., Woisetschläger, D. M., Evanschitzky, H., & Ahlert, D. 
(2011). What to Expect After the Honeymoon: Testing a Lifecycle Theory of Franchise 

Relationships. Journal of Retailing 87 (3), p.306-319. 
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Kunci terakhir ada pada pemanfaatan teknologi. Yang 

diutamakan tentunya adalah teknologi digital. Seringkali pene-

rima waralaba mengharapkan agar pemberi waralaba 

memberikan sedikit kelonggaran untuk berinovasi dan berkrea-

tivitas bagi penerima waralaba, terutama dalam hal peman-

faataan teknologi. Indomaret dan Alfamart bisa jadi contoh 

yang positif dalam pemanfaatan teknologi. Berkat teknologi, 

kedua waralaba ritel itu kini juga menjual listrik, PDAM, pulsa, 

hingga paket internet rumahan. Padahal, ia adalah sebuah toko 

ritel bahan kebutuhan sehari-hari. Teknologi telah memberi-

kannya peluang untuk berkembang menjadi ritel di mana setiap 

orang bisa membeli apa saja, termasuk membeli akses jalan tol 

dan belanja daring lewat isi ulang e-money. 

Sejak perkembangannya pada masa awal, waralaba telah 

mengalami banyak evolusi. Dalam bab ini, ada sekelumit 

tentang beberapa bentuk baru waralaba yang pernah dipakai, 

sedang tren, atau malah bersiap ditinggalkan. Waralaba single-

unit yang seolah tak lekang oleh waktu adalah sistem waralaba 

paling simpel yang pernah dipraktikkan. Kini berkembang pula 

conversion franchise dan takeover. Alfamart telah mempraktik-

kan ketiga jenis franchise ini sejak beberapa tahun lalu. 

Waralaba single-unit memang masih jadi pilihan nomor satu 

karena permodalannya yang tidak terlampau besar dan sistem-

nya yang tidak begitu ribet. Meskipun grafik keuntungannya 

masih kalah dibandingkan dengan multi-unit franchise, single-

unit franchise tak kalah pamor karena simplisitasnya baik dari 

segi hirarki hegemoni maupun manajemen. 

Dalam single-unit franchise package, misalnya, Alfamart 

menawarkan kerja sama bisnis waralaba satu unit. Dalam 

waralaba jenis ini, Alfamart menawarkan pembukaan gerai baru 

dengan sistem waralaba. Belakangan, sistem ini mengalami 
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hambatan karena kebijakan pemerintah daerah maupun pakem 

masyarakat lokal yang membatasi ruang gerak waralaba, teru-

tama ritel, agar tidak melahap arus modal dan merugikan pasar 

tradisional.  

Alfamart juga menawarkan sistem conversion franchise, di 

mana seseorang yang telah memiliki toko atau gerai ‗disulap‘ 
menjadi toko Alfamart namun masih menggunakan nama toko 

yang lama. Dalam sistem ini, Alfamart mengakui barang 

dagangan milik toko lama sebagai barang stok pembukaan 

gerai Alfamart sistem conversion franchise. 

 

 
Gambar 5.2 | Salah satu unit konversi Alfamart di wilayah urban Jakarta 

(sumber: franchiseglobal.com).  

 

Sistem ketiga yang ditawarkan Alfamart adalah sistem 

takeover, yakni membeli waralaba yang telah beroperasi atau 

membeli satu cabang Alfamart yang telah berkembang untuk 

diwaralabakan. Harga waralaba jenis ini adalah yang paling 

tinggi, sebab jaminan kesuksesannya lebih besar. Sistem ini juga 

dinamakan sistem resale. Istilah lain untuk waralaba jenis ini 
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adalah waralaba second. Berbeda dengan barang second yang 

harganya rendah, waralaba second justru memiliki harga yang 

lebih tinggi,—terutama jika waralaba second tersebut telah 

terbukti menghasilkan keuntungan yang besar dengan pasar 

yang luas. 

Tirto.id baru-baru ini merilis data4 bahwa jumlah gerai 

Alfamart di Indonesia mencapai 9.302 gerai pada tahun 2013, 

sementara Indomaret 8.834 gerai. Pada tahun 2017 silam, 

jumlah itu disalip Indomaret dengan mencapai 15.335 gerai. 

Menurut riset Nielsen, pangsa pasar kedua ritel ini mencapai 

87%. Ekspansi yang masif ini adalah hasil dari waralaba. 

Sebanyak 40% gerai Indomaret sendiri adalah gerai waralaba. 

Sisanya adalah cabang-cabang yang dikelola perusahaan pusat. 

Fenomena lain yang mesti disoroti adalah kecenderungan 

penerima waralaba untuk memilih menjadi independen. 

Persaingan yang makin ketat membuat kecenderungan 

beberapa waralaba memilihberdiri sendiri dan mengadu merek 

mereka sendiri di gelombang pasar digital yang semakin ganas. 

Kecenderungan ini terjadi pada waralaba digital berbasis 

platform. Begitu mudahnya membeli lisensi dari sebuah perusa-

haan hiburan dan menghadirkan kontennya dalam platform, 

sehingga banyak perusahaan ingin mencoba mendirikan 

platform independen.  

Dengan perkembangan teknologi dan tren investasi yang 

besar dalam ranah konten digital, banyak perusahaan penerima 

waralaba akhirnya berdiri sendiri dan menciptakan branding 

mereka sendiri. Dengan media sosial dan konten marketing 

yang cetar, sebuah brand bisa melompati fase-fase inkubasi 

awal5 dan melejit menjadi brand baru dengan keunikan dan 

                                                           
4Dilihat dari data internal masing-masing perusahaan. 
5Lihat Bab 4 bagian awal tentang tahapan branding. 
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fleksibilitas tinggi. Fleksibilitas tinggi berarti bahwa ada 

perkembangan dari ‗aku punya apa yang kamu mau‘ menjadi 
‗aku bisa menjadi apa saja yang kamu mau‘. Pada akhirnya, 
segala hal memang tidak kekal, namun yang bertahan adalah 

yang paling adaptif terhadap perubahan. Manusia senantiasa 

mencari akal untuk mendapatkan sesuatu, dan di sanalah seni 

sebuah bisnis. 

Tahap Lanjutan Evolusi Waralaba 

Sebuah waralaba berkembang karena keinginan manusia 

yang terus bertambah untuk menguasai pasar. Sebagai tangan 

kanan kapitalisme yang telah ampuh menjadi agen ekspansi 

ekonomi, waralaba juga memiliki peran dalam imperialisme 

budaya. Namun demikian, sisi positif waralaba akan bisa 

dirasakan apabila ada aturan yang jelas yang membatasi ruang 

gerak waralaba agar tidak merusak sistem ekonomi bangsa. 

Telah kita bahas mengenai sistem waralaba dan hubung-

annya dengan pasar tradisional. Di Indonesia dan negara-

negara Asia, pasar-pasar tradisional terancam karena waralaba. 

Sementara itu, di negara yang lebih maju seperti Amerika 

Serikat, yang terancam oleh waralaba adalah ritel tradisional 

seperti mom & pop stores dan mini market yang dijalankan 

dengan usaha independen. Ritel-ritel tradisional ini berkembang 

di Amerika Serikat karena tipikal demografi dan topografi yang 

berjauhan, selain karena faktor watak masyarakat yang liberal 

dan cukup berbeda dengan masyarakat Indonesia6. 

Kehausan sistem waralaba untuk berekspansi menimbulkan 

ide pengembangan yang terus-menerus diperbaharui. Sistem 

waralaba unit tunggal (single-unit) adalah sistem yang paling 

tua dan sederhana. Seorang pemberi waralaba memberikan hak 
                                                           
6Utmo, Tri Joko (2011). Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional vs Modern, Fokus Ekonomi 6 
(1) p.122-133. 



P E R G E R A K A N  W A R A L A B A  M A S A  D E P A N  

235 
 

>>>>>>>>>> 

kepada seorang penerima waralaba yang mendirikan usaha 

waralaba itu di suatu lokasi. Apabila ia ingin berekspansi di 

tempat lain, ia akan mengundang penerima waralaba lain. 

Sistem unit tunggal ini memang sederhana, namun agak kurang 

efisien sebab masing-masing penerima waralaba harus 

diberikan bimbingan, pelatihan, atau dukungan sendiri-sendiri. 

Karena itu, waralaba unit tunggal (single-unit franchise) akhirnya 

berkembang menjadi multi-unit franchise.  

Dalam multi-unit franchise ‗waralaba unit jamak‘, satu 
pemberi waralaba memberikan lisensi kepada satu orang 

penerima waralaba. Lisensi tersebut tertuang dalam dua jenis 

perjanjian, yakni franchise agreement dan development agree-

ment. Jadi, si penerima waralaba terikat perjanjian dengan 

pemberi waralaba bahwa ia akan mengembangkan sejumlah 

unit lain sesuai dengan target (biasanya 3-5 tahun). Jadi, si 

penerima waralaba juga berfungsi sebagai pewaralaba dalam 

wilayah tertentu dan diikat oleh perjanjian development itu. 

Apabila si penerima waralaba gagal memenuhi kuota pengem-

bangan unit yang dijanjikan, maka pemberi warlaba tidak 

memperpanjang kontraknya. 

Waralaba unit jamak ini memiliki sistem yang lebih stabil, di 

mana terjadi hegemoni ganda yang bertingkat. Pertama, 

pemberi waralaba memiliki hegemoni tertinggi. Ia menghege-

moni franchisee dengan dua jenis perjanjian. Franchisee ini 

kemudian berfungsi sebagai pemberi waralaba di tingkat kedua, 

yang memiliki hak juga untuk mencetak franchisee dalam 

jumlah tertentu. Franchisee-franchisee yang berhasil dicetaknya 

akan memiliki hegemoni terhadap konsumen. Jadi, di sini ada 

tingkatan hegemoni berjenjang majemuk. Bagi pemberi wara-

laba, ini mempermudah koordinasi sebab jumlah franchisee 
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yang harus dibina tidak terlalu banyak namun ekspansinya di 

tingkat kedua bisa jauh lebih luas daripada single-unit franchise. 

Sistem waralaba yang mirip dengan multi-unit franchise ini 

disebut master franchisee. Dalam sistem ini, pemberi waralaba 

memberi hak waralaba kepada seorang penerima waralaba 

yang kemudian berfungsi sebagai pemberi waralaba khusus di 

area tertentu saja. Jadi, si penerima waralaba ini boleh menjual 

lisensi itu kembali kepada calon penerima waralaba, dengan 

catatan persentase keuntungan yang didapatkan oleh master 

franchisee harus disetorkan kepada pemberi waralaba. Sistem ini 

rumit dalam manajemen keuangannya sehingga kurang begitu 

diminati. 

Yang lebih sederhana dalam pengaturan keuangan dan 

manajemen perjanjian kemitraan adalah area representative. 

Misalnya, ritel P ingin memperluas usaha di kota Denpasar. Ia 

memilih empat agen waralaba untuk empat kecamatan di 

Denpasar, katakanlah A, B, C dan D. Keempat agen ini bertugas 

mempromosikan, mengajak dan menghubungkan calon peneri-

ma waralaba dengan pemberi waralaba. Tidak ada perjanjian 

apa pun antara area representative dan penerima waralaba,—
berbeda dengan sistem master franchisee. Sang area represent-

ative memperoleh persentase keuntungan dari berapa banyak 

penerima waralaba yang bergabung di wilayahnya. 

Jenis waralaba lain yang berekspansi bagaikan berkamo-

flase disebut conversion franchise, atau waralaba konversi. Jenis 

ini sudah dipraktikkan oleh Alfamart dan terbukti mendulang 

sukses. Sebuah toko ritel tradisional di kota Denpasar sudah 

berdiri selama dua puluh tahun. Kemudian, ada perusahaan 

waralaba ritel yang berniat mengkonversi toko tersebut dengan 

branding dan SOP milik si pemberi waralaba. Kesepakatan 

dibuat, dan berubahlah toko itu menjadi waralaba. Barang-
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barang yang sudah ada di toko itu biasanya disepakati sebagai 

barang dagangan bersama yang dihitung pada saat pendirian 

waralaba. Waralaba konversi terjadi biasanya karena pemilik 

toko ritel tradisional tidak mampu lagi mengelola usahanya 

sendiri. Karena itu, ia menginvestasikan modalnya agar ada 

yang meneruskan usahanya tersebut. Sebab lain adalah lantaran 

sebuah toko mengalami kolaps dari segi manajemen atau 

pemasaran.  

Di Bali sendiri, banyak toko yang kini dikonversi menjadi 

waralaba. Ini bisa menjadi topik riset yang sangat menarik. 

Secara kualitatif, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik toko 

untuk mengkonversi usahanya akan menjadi indikator yang 

sangat berharga untuk mengetahui tren kalangan pengusaha 

Bali di masa depan. Dari ranah kuantitatif, peningkatan atau 

penurunan pendapatan suatu usaha setelah dikonversi akan 

menentukan apakah waralaba konversi memang bisa diterapkan 

secara positif atau tidak. 

Kadangkala ketika pameran, konser atau pertandingan bola, 

kita melihat stand-stand merek terkenal berdiri di lokasi kera-

maian. Setelah acara selesai, stand itu pun ikut bubar. Di Inggris, 

jenis waralaba ini disebut pop-up store franchise, atau waralaba 

lapak. Jenis waralaba ini berpindah-pindah mengikuti perge-

rakan keramaian konsumen. Biasanya, waralaba yang member-

lakukan sistem pop-up store adalah waralaba makanan dan 

minuman. Bagi masyarakat yang memiliki modal kecil, waralaba 

jenis ini boleh jadi menggiurkan dan mudah. Yang menjadi 

kerugiannya adalah tempat usaha yang berpindah-pindah dan 

‗bermusim‘ sehingga memerlukan tenaga dan waktu yang 
lumayan merepotkan untuk memindahkan sebuah stand dari 

waktu ke waktu.  
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Langkah yang lebih straight to the target adalah dengan 

cara membeli waralaba second atau franchise resale. Sebagai-

mana yang telah dijabarkan dalam bagian sebelumnya, 

waralaba ‗bekas‘ memiliki harga yang lebih tinggi. Alfamart, 
contohnya, mematok harga hingga 600 juta rupiah untuk satu 

unit waralaba second,—hampir empat kali lipat harga franchise 

baru7. Sebuah waralaba yang telah berjalan dan berkembang 

akan memiliki reputasi yang baik, sehingga apabila dibeli, 

harganya juga melambung tinggi.  

Waralaba dalam dunia hiburan, terutama perfilman juga 

mengalami evolusi yang signifikan. Dunia perfilman di era ini 

mulai merambah pada transmedia sehingga diperlukan suatu 

sistem licensing yang lebih kompleks daripada lisensi franchise 

perfilman biasa. Karena transmedia memerlukan kreativitas dan 

perspektif yang baru dari plot utama, maka setiap lisensi 

franchise dalam media-media yang berbeda membutuhkan 

spesifikasi berbeda. Misalnya, sebuah rumah produksi merilis 

film Star Wars dengan plot utamanya. Kemudian, tatkala 

branding Star Wars menjadi terkenal, sebuah perusahaan game 

berniat membeli lisensi franchise film tersebut. Namun karena 

perusahaan game ini akan membuat sebuah versi Star Wars 

yang mengisahkan petualangan sebelum terjadinya plot utama 

pada versi filmnya, maka baik perusahaan game ini maupun 

pihak produser Star Wars harus memiliki perjanjian yang benar-

benar jelas mengenai sejauh mana plot dan karakter Star Wars 

akan dikembangkan dalam game tersebut. Apabila 

pengembangan plot ini tidak dijabarkan secara detail dalam 

perjanjian kerja sama franchise, maka pihak produser game 

dapat dikenai sanksi pelanggaran hak cipta dan hak merek8.  

                                                           
7Data dari website resmi Alfamart, September 2019. 
8Lebih lanjut dijelaskan dalam Banks & Wasserman (2019). 
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Transmedia telah secara langsung membuat sistem 

waralaba menjadi lebih kompleks dan kuat, terutama mengenai 

isu-isu konten dan originalitasnya. Ranah digital membuat 

konten begitu rentan penggandaan, sebab menyalin isi konten 

digital tidak memerlukan usaha yang besar. Karena itu, isu dan 

tren yang mencuat mengenai konten digital pada masa kini 

adalah bagaimana proses licensing terkait erat dengan proses 

monetizing. Maksudnya adalah, sebuah lisensi atau patokan 

bahwa konten itu benar diciptakan oleh seseorang ditentukan 

oleh monetisasinya di ranah digital. Apabila dua orang memiliki 

konten yang sama, namun orang pertama memonetisasi 

kontennya terlebih dahulu, maka ia menjadi pemegang lisensi 

di ranah konten digital. 

Di negara-negara yang kesadaran hukumnya telah maju, 

masyarakat cenderung telah memiliki kesadaran bahwa konten 

original adalah hasil kreativitas yang bernilai tinggi. Karena itu, 

mereka rela membayar lebih mahal untuk sebuah konten 

original daripada konten bajakan sebagai bentuk penghargaan 

pada hak kekayaan intelektual penciptanya. Kenyataannya 

cukup berbeda di negara-negara berkembang yang kesadaran 

hukumnya belum tinggi. Di negara-negara berkembang, konten 

bajakan menjadi populer, sebab orientasi mereka masih dalam 

motif ekonomi daripada motif sekuritas dan prestise. Di Jepang, 

misalnya, orang-orang membeli konten manga digital yang asli, 

walaupun konten bajakannya bertebaran di mana-mana. Ini 

menimbulkan sakit kepala berat bagi produsen manga di 

Jepang. Situs pembajakan manga terkenal Jepang, Mangamura, 

adalah salah satu biang keladinya. Situs ini populer di luar 

Jepang, memberikan akses download gratis untuk konten 
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manga. Akhirnya, berkar kebijakan pemerintah Jepang, situs ini 

ditutup pada tahun 2018 lalu9. 

Dengan berkembangnya teknologi dalam bidang media 

digital, keaslian suatu konten semakin sulit dibedakan. Karena 

itu, yang menentukan originalitas suatu konten adalah proses 

monetisasi. Apabila suatu konten telah dimonetisasi, maka pada 

saat yang bersamaan monetisasi berarti sebuah lisensi. Jadi, 

pihak lain tidak dapat mengklaim konten yang telah dimone-

tisasi tersebut. Singkatnya, semakin cepat sebuah konten 

dimonetisasi, maka kemungkinan konten itu digunakan pihak 

lain akan semakin kecil. Toh pun jika pihak lain menggunakan 

konten tersebut, hak monetisasi tetap ada pada pihak yang 

memonetisasinya. Misalnya, Anda mengunggah sebuah konten 

di YouTube dan memonetisasinya. YouTube akan menganggap 

bahwa Andalah pemegang lisensi konten tersebut. Apabila 

orang lain mengambil konten video Anda dan mengunggahnya, 

maka segala keuntungan finansial adSense yang dihasilkan dari 

viewing konten itu tetap jatuh ke tangan Anda. 

Mulai 2016, Google, Bing dan mesin pencari lainnya telah 

bekerja keras untuk mengurangi konten bajakan di hasil 

pencarian mereka. Ini menjadi satu langkah besar dalam 

penghargaan atas hak kekayaan intelektual10. Isu hak kekayaan 

intelektual dan lisensi konten digital bisa menjadi topik riset 

yang sangat menarik di tahun-tahun ke depan. Di Indonesia 

sendiri, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual 

sudah mengalami evolusi yang signifikan. Namun demikian, 

tindakan hukum bagi para pelanggar hak kekayaan intelektual 
                                                           
9 Itakura Kimie (2019). Manga Library Z: Fighting Piracy in the Digital Age, 

https://www.nippon.com/en/japan-topics/g00710/manga-library-z-fighting-piracy-in-
the-digital-age.html, September 2019. 
10 Deliusno (2016). Film dan Siftware Bajakan Makin Sulit di-Googling, 

https://tekno.kompas.com/read/2016/11/29/16215337/film.dan.software.bajakan.makin.
sulit.di-googling., diakses pada September 2019. 
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belum dilakukan secara nyata dan tegas. Apabila undang-

undang hak kekayaan intelektual benar-benar diterapkan di 

Indonesia, maka akan terjadi penurunan omset yang sangat 

drastis di kalangan pengusaha fotokopi dan digital printing. 

Imbasnya juga berujung pada pada kenaikan PHK dan mele-

mahnya ekonomi rakyat. Dilema ini juga layak dikaji baik dari 

perspektif hukum maupun ekonomi. 

Sektor pendukung waralaba milenial 

Berdirinya sebuah waralaba dan bagaimana ia berkembang 

tidak bisa dilepaskan dari peranan sektor-sektor lain. Mari kita 

sebut sektor-sektor ini sebagai sektor pendukung. Tanpa ada-

nya sektor pendukung, waralaba di era milenial ini nyaris tidak 

dapat berkembang. Dalam ranah licensing digital, keberadaan 

sektor-sektor pendukung, mulai dari penyedia platform, deve-

loper, programmer hingga konten kreator bagaikan sebuah 

ekosistem digital yang tidak bisa diputus. Jadi, dunia digital saat 

ini bukan hanya kumpulan data, namun juga kumpulan 

kreativitas. Semua elemen tersebut telah membentuk sebuah 

ekosisitem digital yang sekompleks ekosistem dalam food chain 

di dunia nyata.  

Sektor e-commerce, misalnya, menjadi sedemikian penting 

dalam kelancaran waralaba di era digital. Investasi untuk e-

commerce di Indonesia mencapai 950 juta dolar AS di awal 

tahun 201911, menjadi yang terbesar daripada sektor-sektor 

lainnya. Besarnya investasi pada sektor e-commerce ini ber-

potensi menimbulkan e-commerce boom. Menurut Lieu, ada tiga 

komponen yang menimbulkan potensi ‗ledakan e-commerce‘ 

                                                           
11 Versi Kementerian Perdagangan RI. 
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mulai tahun 201912. Ketiga komponen tersebut adalah personal-

isasi, keterlibatan AI/ML (Artificial Intelligence/Machine Learning) 

dan semakin canggihnya perangkat gawai.  

Semakin canggihnya fitur-fitur belanja online membuat 

setiap orang kini bisa menikmati tokonya sendiri. Para calon 

pembeli bisa mengelompokkan barang-barang yang sering 

mereka beli dalam kustomisasi toko. Dengan sistem login dan 

logout, kini siapa pun dapat menstok barang di toko online dan 

membelinya kapan saja. Personalisasi ini memudahkan setiap 

orang dalam berbelanja tanpa perlu mengingat-ingat lagi 

barang yang ingin dibelinya dan di toko mana.  

Kemudahan makin terasa dengan disematkannya fitur 

kecerdasan buatan dan robotisasi. Kecerdasan buatan, yang be-

rupa algoritma berpikir, disematkan ke dalam web e-commerce 

untuk mengetahui impresi pelanggan terhadap barang dan jasa 

yang dipilih. Kecenderungan seseorang untuk memilih barang 

dan jasa akan direkam oleh AI, dan digunakan untuk 

menentukan jenis barang dalam periode promo selanjutnya.  

Sektor copywriting menjadi satu lagi yang paling menen-

tukan berkembangnya sebuah franchise di era digital. Sektor ini 

sebenarnya dibagi menjadi dua, yakni copywriting dan content 

writing dengan spesifikasi berbeda. Ketika Anda membuat 

sebuah konten promosi dengan mengaitkan produk atau jasa 

dengan keadaan konsumen, maka Anda sedang melakukan 

aktivitas copywriting. Di sisi lain, saat Anda menulis topik yang 

relevan dengan sebuah produk atau web, maka Anda sedang 

melakukan content writing. Kedua jenis keterampilan ini sangat 

diperlukan dalam digital marketing. Apabila Anda mengikuti 

seminar Google Gapura Digital secara teratur, Anda akan 
                                                           
12 Lieu, Hansen (2019). E-commerce continues to boom: Digital commerce trends for 2019, 

https://www.the-future-of-commerce.com/2019/01/15/digital-commerce-trends-for-
2019/, September 2019. 
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disuguhi banyak materi e-commerce yang sangat bermanfaat, 

termasuk mengenai content writing dan copywriting. Sangat 

baik jika Anda meluangkan waktu Anda untuk mendaftar gratis 

di Google Gapura Digital di kota Anda dan mengikuti pelatihan 

ringkas mengenai konten digital dan digital marketing dari 

narasumber yang telah berpengalaman. 

Menurut survei Tirto.id, copywriting dan content writing 

melesat menjadi dua bidang pekerjaan yang paling menjanjikan 

di ranah digital saat ini13. Bidang pekerjaan tersebut sangat 

terkait dengan sistem waktu yang fleksibel dan tidak terikat,—
yang menjadi dambaan hampir setiap generasi masa kini. 

Waktu kerja yang fleksibel memungkinkan kreativitas yang lebih 

baik dan pengaturan waktu dengan lebih efisien. Dengan 

pengaturan jam kerja yang fleksibel, seseorang bisa menen-

tukan saat-saat yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Digempurnya sistem kerja 9-5 oleh kemajuan teknologi 

membuat sistem kerja konvensional itu mulai tenggelam dalam 

berbagai kecaman, terutama terkait dengan manajemen stres 

dan kesehatan para pekerja.  

Bidang pekerjaan yang juga sangat membantu waralaba di 

era digital ini adalah application developing dan social media 

strategy, atau pengembangan aplikasi dan strategi media sosial. 

Saat ini telah banyak pakar media sosial yang bekerja mem-

bantu perusahaan untuk mendapatkan rating tinggi dalam 

marketing dan promosi. Para app. developer bekerja untuk 

membangun sistem aplikasi yang mempererat kedekatan kon-

sumen dengan produsen. Perusahaan-perusahaan platform 

menghubungkan berbagai kebutuhan produsen dan kebutuhan 

                                                           
13 Adam, Aulia (2016). Saat Jam Kantor 9-5 Mulai Dipertanyakan, https://tirto.id/saat-
jam-kantor-9-5-mulai-dipertanyakan-bPC8, Agustus 2019. 
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konsumen. Semua bidang itu adalah simpul-simpul penting 

dalam ekosistem digital. 

Yang juga berpotensi besar sebagai ladang perluasan wara-

laba adalah sektor transportasi dan pariwisata. Tahun 2019, 

investasinya di Indonesia saja mencapai 275,4 juta dolar AS, 

menempati posisi ketiga daftar investasi terbesar di Indonesia 

setelah e-commerce dan smelting logam.  

Dari Waralaba ke Independensi 

Migrasi sistem waralaba ke perusahaan independen 

sebenarnya sudah banyak terjadi sejak waralaba itu ada. Tatkala 

suatu branding mencapai tahap tertentu, maka branding 

tersebut memiliki kecenderungan untuk menjadi independen 

dengan tidak lagi mengadakan perpanjangan kerja sama 

kemitraan waralaba14. Berakhirnya suatu waralaba tidak hanya 

disebabkan oleh karena hal yang negatif atau merugikan, na-

mun dalam banyak kasus,—seperti kasus Netflix dan Spotify 

yang akan kita bahas kini—menjadi entitas independen karena 

alasan keuangan dan originalitas. Bidang-bidang usaha kreatif 

dan menekankan kepada konten original seperti perusahaan 

film, musik, dan hiburan lainnya cenderung mengalami evolusi 

begitu cepat dan kini lebih memilih menjadi perusahaan 

independen yang bergantung sepenuhnya dari konten asli 

ciptaan mereka. 

Contoh menarik terjadi pada Netflix, perusahaan streaming 

acara TV, show dan film paling menonjol saat ini. Sebelum 

bertransformasi sebagai provider khusus video streaming dan TV 

di internet, Netflix adalah sebuah perusahaan rental DVD di 

tahun 1990-an akhir hingga 2000-an awal. Kemudian, medianya 

berubah menjadi streaming karena DVD mulai ditinggalkan saat 

                                                           
14Lihat Bab 2 tentang teori-teori waralaba. 
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ponsel pintar mewabah. Kini, pelanggan Netflix mencapai 139 

juta orang di seluruh dunia kecuali Tiongkok, Korea Utara, 

Suriah, dan beberapa daerah lain. Indonesia pada awalnya 

menolak Netflix karena berpotensi meruntuhkan industri 

pertelevisian, namun kini Netflix sudah bisa Anda unduh di Play 

Store berkat izin yang diberikan pemerintah.  

Untuk menonton video-video Netflix, Anda harus mem-

bayar paket nonton per bulan yang tergolong murah meriah. 

Netflix berani keluar dari konsensus lama yang bergantung 

pada iklan daring atau promo-promo paket yang berjenjang. 

Dengan penuh percaya diri, ia memungut bayaran atas 

langganan konten-konten video streaming-nya sehingga setap 

orang yang berlangganan bisa menonton apa pun yang mereka 

sukai dan memilih tontonan yang mereka inginkan. Kebebasan 

memilih tontonan adalah kekuatan utama Netflix yang tidak 

bisa dilakukan oleh stasiun TV komersil konvensional. 

Pada awalnya, Netflix mendapat kecaman dari perusahaan 

pertelevisian karena menjadi entitas OTT (Over The Top) yang 

‗berbahaya‘ bagi kelangsungan hidup stasiun TV. Over The Top 

adalah sistem broadcasting konten video dengan cara streaming 

secara langsung kepada penonton lewat jaringan internet. 

Sistem OTT mengalahkan jaringan TV satelit biasa dan TV kabel, 

sehingga apabila media streaming OTT berkembang, industri TV 

konvensional dan TV berlangganan terancam gulung kabel. 

Namun konsumen adalah pihak terakhir yang menentukan 

bagus atau tidaknya suatu inovasi. Terbukti, streaming via 

jaringan OTT lebih diminati, terutama buat para pengguna 

internet yang kebanyakan memiliki perangkat mobile. Yang 

paling diminati oleh konsumen adalah kebebasan mereka untuk 

memilih apa yang ingin mereka tonton kapan saja. Ini adalah 

hal yang tidak bisa dilakukan dengan TV biasa.  
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Sistem kerja Netflix adalah membeli franchise berupa lisensi 

dari provider konten. Para provider konten ini bisa berupa 

produser film, rumah produksi atau studio, stasiun televisi, dan 

penyedia konten original lain. Netflix membeli lisensi film dan 

TV show dari waktu ke waktu sehingga tayangannya senantiasa 

terupdate, terutama menyangkut konten show. Untuk memper-

baharui konten, ia harus terus bernegosiasi dengan berbagai 

jenis jaringan hiburan dan produsen film. Bentuk kerja sama 

Netflix dengan para provider konten ini dikenal dengan nama 

licensing process, di mana Netflix bertindak sebagai penerima 

waralaba konten. 

Investopedia.com memberikan definisi sederhana untuk 

licensing. Istilah ini dipakai secara khusus dalam franchise dunia 

hiburan, terutama film dan konten audio-visual. Jadi, dalam 

ranah streaming daring, licensing berarti proses memperoleh 

izin dari pemilik TV show atau film agar konten mereka bisa 

ditayangkan lagi dalam versi streaming di jasa layanan 

streaming. Jadi, posisi Netflix adalah sebagai penerima waralaba 

dari berbagai jenis pemberi waralaba. Dalam pembahasan 

sebelumnya tentang waralaba digital, kita telah membahas 

mengenai crossmedia dan transmedia. Dalam hal ini, Netflix 

adalah penerima waralaba crossmedia berbayar.  

Jadi, ada sebuah keunikan di sini. Satu entitas penerima 

waralaba dapat menerima lisensi dari banyak pemberi waralaba, 

yang hampir mustahil dilakukan dengan cara konvensional 

dalam brick-and-stone franchise tanpa keterlibatan teknologi 

informasi. Bayangkan jika Anda mengelola sebuah minimarket 

dan di saat yang sama mengelola waralaba tukang pangkas 

rambut. Namun untuk konten digital, semua itu mungkin. 

Sebagaimana yang disurvei oleh kementerian perdagangan 

pada awal tahun 2019 lalu, sektor e-commerce, termasuk 
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startup, online shops dan perdagangan digital memiliki nilai 

investasi terbesar di Indonesia. Ledakan investasi dalam sektor 

e-commerce ini akan memunculkan fenomena yang dikenal 

sebagai e-commerce boom.  

Sebagaimana waralaba memiliki pihak franchisor dan 

franchisee, dalam ranah konten digital dikenal istilah licensor 

dan licensee. Fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sama 

dengan franchisor dan franchisee. Istilah ini lazim digunakan 

dalam franchise digital karena sistem franchise ini kebanyakan 

melibatkan penggunaan konten dan hak kekayaan intelektual. 

Dalam kasus Netflix, bahkan ada konten eksklusif yang hanya 

bisa ditonton di Netflix saja. Maksudnya, konten-konten 

eksklusif ini dibuat oleh penyedia konten (stasiun TV atau 

rumah produksi) dan dijual kepada Netflix degan harga 

eksklusif. Untuk mendapatkan lisensi konten-konten ini, Netflix 

harus merogoh saku lebih banyak.Imbasnya juga signifikan. 

Berkat konten eksklusif ini, pelanggan Netflix meningkat drastis 

hingga mencapai hampir 140 pelanggan di sleuruh dunia di 

kuartal awal 2019. Netflix menggunakan prediksi rating untuk 

menentukan konten selanjutnya. Dengan mengkalibrasi impresi 

penonton dan jenis video apa yang banyak ditonton, Netflix 

bisa menentukan konten-konten pilihan selanjutnya. 

Walaupun Netflix mencuat dari penyewaan DVD 

konvensional menjadi raksasa dunia konten digital berbayar, 

bukan berarti Netflix tak punya ancaman. Sebenarnya, Netflix 

tidak punya konten yang dibuat sendiri (disebut konten 

original), melainkan bergantung pada perjanjian lisensi dengan 

berbagai pihak. Karena pelanggan Netflix naik drastis, pihak 

pemberi lisensi cenderung menaikkan royalti lisensinya. Di 

tahun 2018 saja, biaya licensing yang harus dibayar oleh Netflix 
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mencapai 13 milyar dolar AS, terbesar dalam sejarah waralaba 

crossmedia digital. 

Ini membuat Netflix berpikir keras. Pengeluaran sebanyak 

itu untuk membeli lisensi akan berdampak kurang sehat untuk 

keuangan perusahaan. Untuk menjaga stabilitas keuangannya, 

Netflix akhirnya menciptakan konten originalnya sendiri mulai 

tahun 2013. Film-film originalnya antara lain House of Cards, 

Orange Is a New Black, dan the Crown. Ia bahkan mengangkat 

kisah dari banyak novel menjadi konten film original yang 

kemudian terus bertambah jumlahnya hingga kini.  
Netflix kini berada di ambang desruptif, meskipun ia sudah 

bertransformasi berkali-kali dalam modus waralaba konten 

digital.Yang terjadi sekarang adalah, banyak studio film telah 

membuka platform layanan konten sendiri. Baru-baru ini, Disney 

mengikuti jejak Netflix dengan membuat streaming berbayar 

Disney Plus.Tak mau ketinggalan, Fox, Warner Bros. dan banyak 

rumah produksi lainnya berbalapan meluncurkan platform 

streaming. Apabila perkembangan ini terus tejadi, maka jalan 

satu-satunya bagi Netflix adalah menjadi produsen film sendiri, 

bukan lagi membeli lisensi franchise dari penyedia konten. 

Rupanya, Netflix memang serius dalam mengembangkan 

konten original. Perusahaan raksasa itu telah mengeluarkan 15,7 

milyar dolar AS untuk mengembangkan konten-konten 

originalnya dari tahun 2018.  
Dari kasus ini, dapat kita amati bahwa terdapat 

kecenderungan independensi baik dari pihak pemberi maupun 

penerima waralaba dalam ranah digital. Pemberi warlabaa tidak 

lagi memberikan lisensi produk dan jasanya karena dia dapat 

berekspansi sendiri berkat semakin luasnya jangkauan media 

digital dan platform. Menyusul Netflix, Fox mengeluarkan Hulu 

dan Hulu Plus yang menjaring enam juta pelanggan. Amazon 
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mengeluarkan platform streaming bernama Amazon Prime 

Video. Apple Inc. tak mau ketinggalan. Ia mengeluarkan Apple 

TV yang siap menjadi raksasa dan menelan platform mana saja 

yang tidak berevolusi. 
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TENTANG PENULIS 

Sebagai akademisi di bidang bisnis dan ekonomi, N. S. Subawa 
dan N. W. Widhiasthini telah banyak menghasilkan karya tulis 
baik yang dimuat di media massa maupun elektronik. Waralaba 
menjadi fokus kajian keduanya sebab bidang usaha ini adalah 
salah satu yang paling pesat perkembangannya di dunia dan 
yang paling banyak menghasilkan keuntungan dari ekspansi 
yang luas. Buku ‗Waralaba 4.0‘ ini adalah rangkuman hasil kajian 
pustaka dan studi terhadap tren waralaba yang tengah 
berkembang saat ini, terutama dalam menyambut revolusi 
industri 4.0 yang mengharuskan siapa pun belajar dan berubah 
dengan cepat.  
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