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Sekilas Tentang “The Automatic Customer”

     “The Automatic Customer” membahas tentang bisnis berbasis langganan 
dan pemikiran John Warrillow tentang bisnis tersebut. Bisnis berbasis 
langganan yang dimaksud misalnya seperti, Microsoft yang menawarkan paket 
langganan bulanan “Office360” sehingga pelanggan dapat menikmati aplikasi 
Microsoft Office Suite (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Outlook, dan 
OneNote) dengan harga yang relatif lebih murah.

     John Warrillow yakin bahwa bisnis berbasis langganan ini dapat diterapkan 
ke dalam berbagai macam bidang bisnis dan memberikan keuntungan yang 
menjanjikan, tentunya dengan strategi yang tepat. Apa yang menjadi “wajib” 
dalam bisnis berbasis langganan? Mari simak ringkasan ini lebih lanjut.



Pelajaran Pertama:
Penuhilah kebutuhan pelanggan



     Salah satu risiko dalam menjalankan bisnis berbasis langganan adalah client 
atau pelanggan hanya berlangganan untuk waktu yang singkat. Cara yang 
dapat dilakukan untuk menanggulangi risiko ini adalah dengan menyediakan 
suatu paket langganan yang menjadi kebutuhan dasar target pasar. 

     John Warrillow menyebutkan, keuntungan menjadi pemasok kebutuhan 
dasar adalah terjalinnya hubungan jangka panjang antara si pelanggan dan si 
pemasok tersebut. Kenapa demikian? Karena si pelanggan akan bergantung 
pada si pemasok demi menghasilkan uang. Tanpa adanya si pemasok, si 
pelanggan akan mengalami kesulitan dalam menghasilkan uang.



Pelajaran Kedua:
Biarkan calon pelanggan mencoba paket 

layanan yang ada.



     Memberikan akses gratis paket berlangganan kepada orang-orang yang 
berpotensi menjadi pelanggan setia adalah salah satu teknik pemasaran yang 
dapat dilakukan. Lama waktu yang disarankan oleh John Warrillow untuk 
memberikan akses gratis tersebut adalah selama 90 hari.

     Kenapa 90 hari? Karena dalam waktu selama itu, calon pelanggan 
kemungkinan sudah memiliki rasa ketergantungan pada paket berlangganan 
yang mereka coba secara gratis. Apabila mereka ingin tetap dapat mengakses 
paket tersebut, mereka harus membayar sesuai harga yang telah ditentukan.



Tentang John Warrillow
Beliau merupakan penulis dari “Built to Sell”, “Drilling for Gold”, dan “The Automatic Customer”. 

Karyanya yang berjudul “Drilling for Gold” membuatnya dikenal oleh “B2B Magazines” dan 
dianggap sebagai salah satu pemasar business to business Amerika yang paling berpengaruh.



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

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



Sumber:
● The Automatic Customer (John Warrillow)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/the-automatic-customer/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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Najma Az Zahra, yang akrab disapa Najma, adalah seorang 
mahasiswi MICE di salah satu perguruan tinggi Jakarta. Tertarik 
pada literatur dan seni, Najma memutuskan untuk berpartisipasi 
sebagai relawan dalam acara “LEAD THE FEST 2020” dengan 
harapan dapat membantu kebangkitan literasi di Indonesia. 
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