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PENGANTAR 

  

 Buku ini adalah kumpulan tulisan populer mengenai pemahaman konsep pemasaran 

dan perilaku konsumen secara praktis. Ide-ide penulisan berasal dari pengalaman dalam 

mengajar mata kuliah Marketing Manajemen dan Perilaku Konsumen. Representasi ide 

merupakan hasil sharing dengan mahasiswa, membaca buku, jurnal, observasi dari lingkungan 

sendiri, keluarga, bahkan pengalaman pribadi.  Konsep pemasaran dan perilaku konsumen  

yang menjadi pengamatan dan minat sehari-hari menjadi dasar untuk memahami realita yang 

terjadi dan perkembangan bisnis saat ini. Ada relevansi kuat antara teori dan praktis dengan 

demikian, menguatkan sinergi mengenai dua hal tersebut.  Namun, ada juga tulisan yang 

mengetengahkan bahwa realita yang dihadapi dapat menambah pemahaman teori. 

 Tulisan paling awal menjelaskan mengenai Universitas Paramadina. Tulisan mengenai 

Universitas Paramadina menginisiasi saya untuk memulai menulis karena menurut saya 

Universitas Paramadina memiliki sejumlah perubahan meskipun belum sepenuhnya sempurna. 

Keberadaan saya sejak  2001 di Universitas Paramadina telah memberikan peluang banyak 

bagi saya pribadi untuk berkarya. Selanjutnya, konsep-konsep Psikologi banyak digunakan 

untuk menjelaskan fenomena dalam perilaku konsumen. 

 Buku ini jauh dari sempurna, karena mengingat keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati untuk mendapatkan masukan 

dan kritikan agar menjadi perbaikan dalam rangka meningkatkan proses belajar bersama. Tidak 

lupa, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada Allah 

SWT; orang tua Sayono dan Soeparto, keluarga tercinta Hendrawan Krisna Adi, Andhila 

Sasadara Krisnanda, Andhita Dredamaya Krisnanda.   

Untuk Bapak Wijayanto, penulis mengucapkan banyak terima kasih tiada terhingga, 

karena motivasi bapak yang luar biasa dalam menghargai niat baik seseorang, patut menjadi 

suri tauladan bagi semua penulis; untuk rekan kerja di Program Studi Manajemen Universitas 

Paramadina Jakarta, Iyus Wiadi,  Anita Maharani, Prima Naomi, terima kasih atas dukungan 

dan kekompakannya selama ini.   

Untuk rekan kerja, Fatchiah Kertamuda, terima kasih banyak atas dukungan moril dalam 

menuangkan ide konseptual menjadi sesuatu yang praktis dan mudah dipahami oleh 

semuanya.  Untuk Ayu Dwi Nindyati, terima kasih atas dukungannya untuk membantu menarik 

“bar” lebih atas’; untuk Alfikalia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya 

untuk eksplorasi Ilmu Psikologi dalam mempelajari Perilaku Konsumen. Untuk Tia Rahmania, 



5 
 

terima kasih atas motivasi selama ini.  Untuk Bisnis Indonesia, Marketing, dan Indonesian 

Industry, terima kasih banyak telah menjadi media yang apresiatif dalam menampung ide-ide 

tulisan.  

 

 

 

Jakarta,  31 Mei 2013 

 

 

 

Iin Mayasari 
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Buku Yang Inspiratif & Relevan 

 

Beberapa waktu yang lalu, saya melakukan survei sederhana. Saya kirim email kepada 

para mahasiswa dan staf/dosen universitas tempat saya bekerja. Pertanyaan dalam email itu 

singkat saja “Sebutkan 4 tokoh idola anda”. Ternyata, jawaban dari pertanyaan sederhana 

tersebut sangat menarik. Ada dua kecenderungan penting. Daftar nama yang disebutkan oleh 

mahasiswa dan staff terlihat sangat berbeda, tidak terdapat irisan yang lebar. Selain itu, para 

dosen dan staff cenderung menyebutkan nama yang sama, tidak muncul banyak variasi 

jawaban. Ini kontras dengan para mahasiswa yang menyebutkan lebih banyak nama; sangat 

bervariasi dan tidak ada nama dominan.  

Apabila idola diyakini merupakan representasi gaya hidup dan cara berpikir, survei 

sederhana tersebut sedikit banyak menggambarkan keberadaan gap antara para mahasiswa 

dan staff dalam cara berpikir dan gaya hidup; bisa jadi faktor perbedaan usia berperan penting 

di sini. Selain itu, ada kecenderungan generasi muda mempunyai pilihan-pilihan yang lebih 

spesifik yang sesuai dengan dirinya. Generasi muda adalah generasi yang hidup dalam lautan 

informasi. Mereka adalah penduduk asli dunia maya, di mana Facebook, Twitter, Youtube, 

Instagram dan Google++ merupakan santapan keseharian.  

Fenomena di atas hanyalah bagian kecil dari begitu banyak kejadian yang 

menggambarkan bahwa manusia selalu berubah. Dalam satu dekade terakhir perubahan terjadi 

begitu pesat, dan dalam tahun-tahun mendatang tingkat kecepatan perubahan pasti akan 

berlipat. Kemampuan mengikuti dan mengantisipasi perubahan sangatlah penting bagi dunia 

bisnis untuk tetap relevan dan bertahan, apalagi untuk berkembang. Hal tersebut tersebut 

semakin kental jika kita berbicara tentang marketing, yang pada hakikatnya adalah ilmu tentang 

cara manusia berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak.  

Dalam konteks ini, pembelajaran ilmu marketing tidak cukup hanya mengandalkan buku-

buku textbook dan jurnal ilmiah, tetapi harus ditopang oleh berbagai sumber yang didasarkan 

pada pengalaman dan pengamatan langsung di lapangan, sehingga marketing sebagai ilmu 

tidak kehilangan relevansi dan konteks. Kehadiran berbagai buku marketing kontekstual, seperti 

karya Iin Mayasari bejudul “Pemasaran dan Perilaku Konsumen dalam Konteks Praktis”, adalah 

tepat waktu. Ia tidak saja akan berperan sebagai jangkar penghubung antara teori marketing 

dan praktik marketing di lapangan, tetapi juga sebagai sumber inspirasi penting.    
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Apresiasi yang tinggi bagi Iin Mayasari, seorang pemerhati marketing yang tidak saja 

produktif berkarya, tetapi juga sangat memahami dalam menggabungkan teori dan praktik, 

mengkombinasikan berbagai fenomena dan kasus marketing baik di dalam dan luar negeri, di 

masa lalu maupun saat ini. Bagi banyak pihak, beliau adalah sumber ide, a fountain of ideas.    

Sebagai pembaca tulisan-tulisan Iin Mayasari yang banyak dipublikasikan di berbagai media 

nasional, saya yakin bahwa kumpulan tulisan ini akan menjadi referensi penting bagi para 

mahasiswa yang sedang mendalami ilmu marketing di bangku kuliah, maupun mereka yang 

ingin mempraktikkan konsep dan ide-ide segar marketing dalam aktivitas bisnis. Selamat 

membaca, dan bersiaplah terinspirasi! 

 

 

 

 

Jakarta, 12 Juni, 2013 

Wijayanto Samirin 
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Paramadina dari Perspektif Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Sejumlah aspek marketing bisa digunakan untuk menjelaskan perubahan maupun aplikasi yang 
bagus, terlepas masih banyak hal dalam proses perbaikan. 
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 Membicarakan tentang Paramadina, bisa dilakukan dari berbagai macam perspektif atau 

cara pandang. Berhubung, saya adalah pengajar Marketing, saya berusaha untuk mengaitkan 

apa saja yang sudah saya rasakan, alami dan kerjakan dan lalui di Paramadina berdasarkan 

aspek marketing. Marketing jangan selalu dikaitkan dengan strategi 4P yaitu product, price, 

place, dan promotion. Hal ini berkaitan dengan aspek operasional dan taktis saja. Bahkan yang 

lebih sempit, marketing selalu berkaitan dengan aspek penjualan. Menurut Peter Drucker, 

marketing is not necessarily as selling. Marketing is beyond it. Marketing bisa dipandang dari 

aspek stratejik, artinya marketing bisa dijadikan sebagai arahan bagi perusahaan untuk 

mengembangkan strategi-strategi yang bersifat konseptual, jangka panjang, memperhatikan 

aspek lingkungan internal, dan tantangan eksternal. 

 Sejak bergabung dengan Paramadina pada tahun 2001, Paramadina sudah mulai 

mengalami perjalanan yang luar biasa indahnya. Indah dilihat dari sisi objektif karena inilah 

yang bisa diukur dan dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder Paramadina, yaitu 

Yayasan, karyawan, dosen, pemerintah, dan tentu saja para mahasiswa sebagai konsumen. 

Sejumlah aspek pemasaran bisa digunakan untuk menjelaskan perubahan maupun aplikasi 

yang bagus, terlepas masih banyak hal dalam proses perbaikan.  Aspek pemasaran yang 

bersifat stratejik tersebut adalah penerapan  holistic marketing, external marketing, internal 

marketing dan interactive marketing.  

 Aspek holistic marketing merupakan aspek marketing yang memiliki orientasi lebih luas 

dan ideal karena sudah mencakup aspek relationship marketing, social marketing dan 

integrative marketing. Aspek relationship marketing bisa dilihat dari penerapan strategi 

Universitas Paramadina untuk selalu mengedepankan hubungan baik dengan mahasiswa, 

rekan bisnis Paramadina, orang tua mahasiswa dengan baik. Relationship marketing selalu 

diutamakan karena mengingat keberadaan Paramadina sebagai entitas bisnis harus 

memperhatikan para stakeholdernya. Stakeholder inilah yang mendukung keberlangsungan 

hidup Paramadina. Aspek social marketing merupakan orientasi Paramadina yang sudah 

mengedepankan pelaksanaan bisnis dengan memfokuskan pada aspek sosial dan etika. 

Paramadina Fellowship dan Paramadina Social Responsibility merupakan aspek penerapan 

social marketing karena memperhatikan bahwa dalam menjalankan bisnisnya, Paramadina 

tidak hanya berorientasi untuk mencapai peningkatan profit, paling tidak, ada kemauan untuk 

berbagi kepada orang lain sebagai bentuk kepedulian pada yang lain. Aspek integrative 

marketing diimplementasi dengan bentuk koordinasi yang baik antar departemen atau bagian. 

Di Paramadina, selalu diadakan rapat koordinasi antar program studi setiap hari Jumat dalam 
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dua minggu sekali. Koordinasi ini juga dilakukan dengan melibatkan bagian keuangan, sumber 

daya manusia, fasilitas dan umum, serta humas.  

 Aspek external marketing telah dilakukan dengan baik oleh Paramadina. External 

marketing berkaitan dengan aktivitas Paramadina agar bisa menginformasikan setiap 

kegiatannya dengan pihak luar. Beberapa hal yang sudah dilakukan adalah publikasi dalam 

bentuk Duta Paramadina, company profile, dan website. 

 Aspek external marketing juga dikuatkan dengan adanya perubahan logo Paramadina. 

Logo juga menjadi cerminan perubahan Paramadina. Saya sangat setuju dengan pendapat ini 

karena perubahan logo tidak hanya sekedar perubahan desain atau warna. Ada landasan 

filosofi yang mendasari perubahan ini. Lambang Universitas Paramadina adalah kaligrafi 

kutipan Al-Qur’ân surat Al-Nisâ ayat 113 yang berarti: ”Allah menurunkan kepadamu Kitâb dan 

Hikmah dan mengajarkan kepadamu sesuatu yang kamu belum tahu,” dalam bentuk huruf Kâf 

(Kitâb) dan Hâ (Hikmah). Substansinya adalah bahwa ilmu dapat kita peroleh melalui dua cara, 

yaitu kitab (Al-Qur’an) dan alam semesta, yang semuanya bersumber pada Iman 

(www.paramadina.ac.id). Perubahan logo Paramadina terletak pada posisi lambang 

Paramadina dan nama Paramadina. Posisi lambang ada di sisi kanan atas dan sedikit 

menempel pada nama Universitas Paramadina. Hal ini mencerminkan adanya pemikiran bahwa 

nilai-nilai yang terkandung dalam lambang ini bisa dikomunikasikan bahwa nilai tersebut 

universal dan bisa diaplikasikan pada setiap aktivitas dan menjadi pedoman dalam kegiatan 

pendidikan di Paramadina, dan Paramadina menginginkan menjadi maju dan terdepan dalam 

pendidikan. Ini memang cita-cita luhur dan patut sangat dihargai.  

 Aspek internal marketing berkaitan dengan perhatian perusahaan kepada para 

karyawan yang di dalamnya ada dosen dan staf. Dua komponen ini penting untuk diperhatikan 

karena merupakan konsumen internal. Karyawan ini harus diperhatikan karena merekalah yang 

berhadapan secara langsung dengan mahasiswa sebagai konsumen eksternal Paramadina. 

Karyawan memang sebagai bagian stakeholder perusahaan dan Paramadina sudah berusaha 

untuk selalu meningkatkan kepuasan karyawan. Memang diakui masih jauh dari ekspektasi 

karyawan, namun semua karyawan menyadari akan adanya kemampuan atau sumber daya 

perusahaan dalam mengelola dana untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Untuk 

membangun keeratan antar karyawan dan memberikan ruang bagi karyawan untuk 

berinteraksi, tiap bulan diadakan  coffee morning. Pihak rektorat relatif cukup memberikan 

ruang untuk berdiskusi. 

 Berkaitan dengan menjalin hubungan baik dengan mahasiswa, Paramadina telah 

menjalankan interactive marketing dengan baik kepada mahasiswa sebagai konsumen utama 

http://www.paramadina.ac.id/
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Paramadina serta alumni dan pengguna alumni. Mahasiswa sebagai konsumen telah 

mendapatkan sejumlah perbaikan pelayanan. Hubungan antara dosen dan mahasiswa cukup 

intensif mengingat banyak prodi memiliki kelas kecil, sehingga permasalahan menjadi bisa 

diselesaikan dengan cepat. Mahasiswa juga diberikan kesempatan lebih besar saat ini untuk 

berpartisipasi dan berkarya. Kesempatan-kesempatan ini melahirkan banyak mahasiswa yang 

bisa berprestasi untuk mengikuti perlombaan di luar Paramadina. Kegiatan Himpunan 

Mahasiswa juga digalakkan karena ada dana dari masing-masing Prodi, meskipun tidak begitu 

besar dan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Yang menarik dari hal ini adalah, 

terkadang mahasiswa masih saja mengeluhkan tentang minimnya dukungan prodi atau 

universitas dalam kegiatan. Ini memang menjadi hal yang wajar saja, karena tidak semua bisa 

dipenuhi tergantung pada prioritas kepentingan dan sumber keuangan perusahaan. 

 Terlepas dari uraian optimis dan positif mengenai implementasi perspektif marketing di 

Paramadina, masih banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. 

Penilaian-penilaian kuantitatif dari pihak luar masih digunakan untuk menilai kinerja universitas, 

yang terkadang, penilaian-penilaian tersebut tidak cocok dengan kondisi Paramadina. Namun, 

sebagai entitas lembaga pendidikan yang berusaha untuk mematuhi segala peraturan, 

penilaian kuantitatif tetap harus diperhatikan karena akan memengaruhi eksistensi Universitas 

Paramadina ke depan. Salah satu penilaian kuantitatif tersebut merupakan aspek dari 

pemerintah yang dianggap sebagai stakeholder Paramadina.  

 Pekerjaan rumah lain yang penting adalah membangun kompetensi utama Paramadina 

dengan menguatkan mutu dosen dan fasilitas sesuai dengan turunan visi dan misi Paramadina. 

Hal ini penting sekali bahwa kompetensi utama menjadi penentu mati hidupnya Paramadina. 

Memang ada kritik yang cukup sinis mengenai Paramadina. Kebesaran Paramadina bukan 

berasal dari kompetensi yang dimiliki namun berasal dari kebesaran pemimpinnya. Bila 

pemimpin itu digantikan, maka kompetensi Paramadina akan dipertanyakan. Selama ini ada 

asosiasi umum dari masyarakat yang cukup disadari bersama bahwa Paramadina adalah 

almarhum Nurcholish Madjid dan juga saat ini Paramadina diasosiasikan Pak Anies Baswedan. 

Ini merupakan brand resonance positif, namun cukup perlu menjadi perhatian. Pak Anies tidak 

mungkin akan menjabat menjadi rektor selamanya di Paramadina. Hal ini perlu disadari,  

Paramadina harus membangun kompetensi yang terus-menerus agar eksistensi secara 

struktural tetap kokoh siapapun yang menjadi pemimpinnya. Menurut Selznick (1957), 

meskipun referensi yang sangat tua, pendapatnya akan selalu digunakan sepanjang masa. 

Menurutnya, kompetensi inti dan distinctive harus dimiliki oleh entitas bisnis bila menginginkan 
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keberlangsungan jangka panjang. Jadi ini merupakan pekerjaan rumah kita bersama, untuk 

selalu membangun kompetensi agar Paramadina selalu Jaya dan Maju.  
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Terus Berubah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan adaptasi untuk berubah memang membutuhkan perubahan pikiran dan mengeluarkan 

banyak energi, biaya serta waktu. Namun apabila perubahan ini diantisipasi, kita diharapkan untuk 

menikmatinya dengan baik, karena ada suatu hasil yang jauh lebih baik daripada yang kita terima 

selama ini. 
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Membaca buku Who Moved My Cheese (Johnson, 1999)  menjelaskan bahwa 

kehidupan bukan sesuatu yang bersifat lurus, “adem ayem”, namun terdapat gejolak-gejolak 

yang harus dilalui. Gejolak-gejolak ini bukan sesuatu yang bersifat negatif namun berdasarkan 

keyakinan yang kita miliki bahwa gejolak-gejolak tersebut akan membuka mata hati bahwa ada 

kesempatan baru  untuk meraih kehidupan yang lebih baik.  

Cheese (keju) memiliki metafor sebagai sesuatu yang kita ingin raih dalam kehidupan 

ini, bisa berupa pekerjaan, jabatan, uang, rumah, hubungan dengan orang lain, kesehatan, 

kebebasan, dan pengakuan orang lain. Keju ini selalu kita usahakan dapat diraih dengan baik 

dan berusaha dipertahankan. Fenomena dalam kehidupan kita menunjukkan bahwa ketika 

seseorang sudah mendapatkan pekerjaan atau jabatan yang dianggap sebagai keju, ia tidak 

mau melepaskan atau tidak mau mengalami perubahan. Ketika ada suatu perubahan, 

seseorang mengalami rasa takut akan perubahan itu. Ketakutan ini berkaitan dengan 

ketidakmampuan mengikuti perubahan karena harus ada aspek pembelajaran dan kerja keras 

agar bisa melakukan adaptasi dengan lingkungan kerja. Proporsi orang mau berubah dengan 

tidak berubah jauh lebih sedikit karena kenyamanan dan stabilitas pada posisi kerja yang lama 

jauh lebih menyenangkan tanpa adanya kerja keras lagi. Orang menjadi terjebak dalam kondisi 

complacency atau kenyamanan yang tidak mau ditinggalkan. Kenyamanan ini menurut orang 

yang sulit berubah adalah indikator kesuksesan. Ada juga kondisi yang menunjukkan bahwa 

orang cenderung menyalahkan perubahan itu sendiri, daripada melakukan instropeksi diri.  

Sejumlah filosofi yang diutarakan oleh Johnson memberikan pemahaman mengenai 

kebahagiaan, kesuksesan, dan kekhawatiran. Pertama, memiliki keju atau sesuatu yang stabil 

akan membuat kehidupan menjadi bahagia dan berkeinginan untuk selalu 

mempertahankannya, dan hal ini dianggap sebagai suatu kesuksesan. Padahal, kesuksesan 

tidak bersifat stabil namun lebih dinamis. Kesuksesan memiliki parameter yang sifatnya adaptif 

dengan perubahan lingkungan yang ada. Kesuksesan dalam suatu pekerjaan saat ini belum 

tentu dikatakan sukses untuk lima atau sepuluh tahun mendatang. Kalau dikaitkan dengan sisi 

individu, pekerjaan yang kita lakukan saat ini mungkin bisa memberikan kesuksesan dalam 

kehidupan kita. Ada rasa nyaman dalam mengerjakan tugas sehari-hari tanpa perlu adanya 

suatu ancaman. Namun, bisa jadi, lingkungan sudah berubah, kita harus mengubah pola pikir 

kita dengan belajar, misalnya adanya metode kerja baru yang menuntut kita untuk belajar 

dengan lebih baik. Kadang-kadang kita merasa malas dan takut akan keberhasilan penerapan 

metode kerja baru. Kemungkinan besar yang terjadi bila mengabaikan perubahan yang ada, 

kita akan tertinggal. Kalau dikaitkan dengan sisi praktis perusahaan, misalnya saat ini 
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perusahaan Nokia tidak bisa menganggap dirinya sebagai perusahaan yang sukses sendirian. 

Kesuksesan yang diraih sebagai keju tidak bisa dinikmati selamanya. Fenomena BlackBerry 

hingga 2010 sungguh luar biasa. BlackBerry memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan 

merek telpon seluler lainnya khususnya  pada fasilitas PIN bersama dengan BBM yang 

membuat komunikasi menjadi gratis tanpa perlu memperhatikan untuk mendapatkan layanan 

SMS murah karena on net atau sesama operator. Nokia harus mengubah paradigma berpikir 

kalau ingin mempertahankan dan mendapatkan keju yang lebih baik.  

Kedua, semakin kita merasakan keju yang kita miliki penting, semakin kuat kita ingin 

mempertahankannya. Keinginan untuk mempertahankan merupakan sesuatu yang alami 

karena kita tidak mau melepaskan apa yang sudah kita usahakan. Namun, kalau kita menyadari 

bahwa sesuatu itu pasti akan berubah, kita juga akan mengalami perubahan. Perubahan 

terkadang akan menguras banyak energi, namun perubahan akan memberikan kesuksesan 

yang jauh lebih besar. Ketiga, kalau kita tidak mau berubah, kita akan punah. Artinya, ketika kita 

dituntut untuk berubah, namun kita tidak mau maka kita akan ketinggalan. Apabila individu 

dituntut untuk memiliki kemampuan soft-skill, namun kita tidak memilikinya, kita tidak akan 

memiliki nilai plus untuk kompetensi yang dimiliki. Konsekuensinya, mungkin kita tidak bisa 

direkrut oleh perusahaan bagus.  

Keempat, terkadang ketika kita melihat adanya perubahan, ada rasa takut untuk 

mengikutinya. Ketakutan ini merupakan sesuatu yang sifatnya negatif karena takut akan 

kegagalan untuk mengikuti perubahan. Selain itu, dalam mengikuti perubahan seseorang harus 

berusaha untuk meninggalkan kebiasaan lama dan membutuhkan energi untuk mengikutinya. 

Menciptakan kebiasaan baru akan perubahan menuntut kita mau membuka diri terhadap hal 

baru dan mau menerima pendapat orang lain. Kelima, perubahan yang kita hadapi akan 

memberikan kita keju yang lebih baik. Terkadang kita menutupi pikiran kita bahwa sesuatu yang 

baru akan memberikan hal yang lebih baik. Pikiran-pikiran yang tertutup ini disebabkan oleh 

keyakinan lama yang ada dalam otak kita. Keyakinan lama ini susah ditinggalkan karena 

dianggap yang terbaik dalam memberikan kehidupan kita.  Selain itu, kita jarang bisa menyadari 

dengan cepat mengenai perubahan baru. Keju yang kita dapatkan tentu saja akan jauh lebih 

baik apabila perubahan itu bisa kita ikuti dengan baik pula. Keenam, apabila kita sudah bisa 

melakukan perubahan, maka kita diharapkan bisa menikmati perubahan itu. Melakukan 

adaptasi untuk berubah memang membutuhkan perubahan pikiran dan mengeluarkan banyak 

energi, biaya serta waktu. Namun apabila perubahan ini diantisipasi, kita diharapkan untuk 

menikmatinya dengan baik, karena ada suatu hasil yang jauh lebih baik daripada yang kita 

terima selama ini. Ketujuh, perubahan tidaklah selalu berangkat dari sesuatu yang besar, 
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namun bisa berangkat dari hal yang kecil. Terakhir, yang bisa kita pelajari dalam hidup kita 

adalah kalau perubahan itu datang begitu cepat dan itu menentukan peraihan keju, maka kita 

harus bergerak cepat karena bisa saja keju yang sudah kita peroleh akan diambil orang lain. 

Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita mau membuka diri, bersedia menerima usulan orang 

lain bahkan dari orang yang berada di bawah kita. Open your mind.  
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Aspek Consideration Set Konsumen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Aspek rasionalitas mendasari perilaku konsumen dalam memutuskan untuk melakukan suatu 

tindakan. Aspek rasionalitas ini menunjukkan bahwa, individu sebenarnya memiliki persepsi terhadap 

suatu risiko yang bersifat relatif. 
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Dalam diri seorang konsumen, aspek rasionalitas dan non-rasionalitas memengaruhi 

dalam setiap pembuatan keputusan membeli. Seringkali aspek rasionalitas diabaikan karena 

sejumlah hal misalnya ketidakmampuan seseorang untuk mengolah informasi lebih lanjut, 

ketidakmampuan diri untuk menahan diri untuk menunda pembelian, tidak adanya informasi 

lebih lanjut, dan kuatnya pengaruh dari pihak eksternal. Namun, pada titik tertentu, aspek 

rasionalitas sangat penting dilakukan.  Aspek rasionalitas mendasari perilaku konsumen dalam 

memutuskan untuk melakukan suatu tindakan. Aspek rasionalitas ini menunjukkan bahwa, 

individu sebenarnya memiliki persepsi terhadap suatu risiko yang bersifat relatif. Aspek 

rasionalitas berawal dari pemikiran epistemik dengan pendekatan ekonomi. Pendekatan 

ekonomi mengasumsikan bahwa, (1) manusia adalah makhluk rasional dalam setiap 

perilakunya; (2) manusia mengutamakan asas manfaat; (3) manusia berupaya memaksimalkan 

kepuasannya; dan (4) manusia mempunyai informasi yang lengkap.  

Consideration set merupakan dasar pertimbangan rasionalitas konsumen. Consideration 

set berkaitan dengan memori yang juga merupakan faktor internal untuk mengolah sebuah 

informasi dan memutuskan beli. Consideration set menunjukkan merek-merek tertentu yang 

diterima dan dipertimbangkan dalam keputusan pembelian pada suatu kategori produk. 

Consideration set juga menunjukkan bahwa, consideration set dibentuk karena pengalaman 

yang terdahulu, pengetahuan produk, dan kepuasan.  

Berkaitan dengan kredibilitas merek,  makin tinggi tingkat kepercayaan dan  

kemampuan merek  memberikan sesuai dengan yang dijanjikan, makin tinggi kemungkinan 

merek tersebut dijadikan pertimbangan untuk dipilih. Teori Sherif-Social Judgment yang 

menjelaskan keterlibatan produk yang tinggi pada konsumen membatasi merek-merek tertentu 

dalam consideration set. Konsumen menggunakan standar tinggi untuk memastikan merek-

merek yang cocok dalam consideration set. Konsumen memiliki keyakinan atas konsekuensi 

penggunaan merek yang memiliki kredibilitas. Konsumen tidak melakukan pemilihan merek lain 

di luar consideration set. Jika meringankan standar penerimaan terhadap merek lain, maka 

konsumen membutuhkan pengolahan informasi. Konsumen harus melakukan pembelajaran 

lebih lanjut. Jika seorang konsumen menerima informasi baru dengan mudah, maka konsumen 

mengalami suatu kelelahan untuk memahaminya. Konsumen memiliki rasionalitas terbatas 

untuk mencerna hal-hal baru. Oleh karena itu, konsumen merasa sulit untuk mencoba merek-

merek lain. Konsumen hanya mencari  desain atau atribut baru dari merek-merek yang dikenal 

dengan baik. Berdasarkan perspektif ekonomi, kredibilitas merek merupakan suatu strategi 

heuristik dalam menilai kualitas produk. Kredibilitas merek yang sudah dianggap baik oleh 
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konsumen dapat digunakan untuk mengurangi persepsi risiko. Merek yang memiliki kualitas 

secara konsisten mudah diingat dalam memori. Nama merek dapat berfungsi sebagai simbol 

bagi  konsumen dalam mengidentifikasi merek yang sesuai dengan ekspektasinya. Nama 

merek juga menunjukkan suatu kredibilitas. Ada  asosiasi yang terbentuk antar dua konsep, 

yaitu merek dan kredibilitas tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa, merek-merek unggulan pada 

suatu kategori produk memiliki tingkat kredibilitas. Nama merek membantu konsumen 

memahami posisi produk dan situasi penggunaan dengan baik.  

Aspek aksesibilitas merek sebagai bagian dari consideration set, menunjukkan bahwa, 

informasi mengenai merek-merek produk mudah  diperoleh oleh konsumen. Makin tinggi 

aksesibilitas merek, makin mudah bagi konsumen memahami informasi mengenai merek. 

Konsumen mendapatkan informasi produk dari berbagai sumber, yaitu media cetak, iklan 

televisi, pameran, bahkan media online. Munculnya media online yang berupa Facebook, 

Twitter dan blogging lainnya. Makin tinggi tingkat aksesibilitas konsumen pada suatu merek, 

makin tinggi kemampuan konsumen dalam mengolah informasi merek tersebut.  Dengan 

demikian, aksesibilitas suatu informasi merek yang ada dalam memori menguatkan sikap 

konsumen terhadap merek yang dipromosikan.   

 Terakhir, keakraban merek yang merupakan bagian dari consideration set, menunjukkan 

tingkat pengetahuan dan pengalaman seorang konsumen dengan suatu merek tertentu. Makin 

tinggi tingkat keakraban, makin tinggi kemungkinan merek tersebut dipahami oleh konsumen.  

Keakraban merek yang ada dalam memori konsumen dipahami dengan teori pembelajaran 

kognitif. Hal ini merupakan proses yang dialami oleh individu untuk memperoleh pengetahuan 

pembelian dan konsumsi, serta pengalaman yang diterapkan pada perilaku di masa yang akan 

datang. Konsep keakraban merek yang merupakan bagian consideration set terlihat jelas dalam 

teori pembuatan keputusan. Konsumen yang memiliki keakraban merek sudah berada pada 

tahap pembuatan keputusan rutin. Dalam perilaku pembelian rutin, konsumen memiliki 

pemahaman konsep produk dan sejumlah merek alternatif secara baik. Pemahaman ini tidak 

berarti konsumen memahami secara utuh semua aspek produk. Konsumen cukup memahami 

untuk melakukan sejumlah pembelian produk tertentu tanpa harus mencari secara intensif 

penjelasan produk tersebut. Oleh karena itu, konsumen mudah untuk melakukan pergantian 

dari satu merek ke merek lain. Pergantian dari satu merek ke merek lain hanya dilakukan pada 

merek-merek yang memiliki tingkat keakraban tertentu. Merek-merek yang dipilih oleh 

konsumen menunjukkan bahwa, konsumen memiliki pengetahuan yang cukup mengenai suatu 

produk secara lebih superior. Pengetahuan merek menyebabkan individu memiliki kemampuan 
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untuk menerima informasi baru mengenai merek yang sama dan mampu melakukan 

diskriminasi antara informasi mengenai merek yang relevan dan tidak relevan.  

Aspek rasionalitas ini juga memiliki implikasi manajerial. Pemasar dengan merek-merek 

unggulan memiliki kelebihan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh kemudahan seorang konsumen 

untuk mengingat kembali pengalaman penggunaan dengan merek unggulan. Di samping itu, 

perusahaan dengan merek-merek unggulan secara terus-menerus membuat suatu inovasi 

produk yang tidak berhenti pada satu fitur saja, tetapi juga desain. Bagi pemasar, 

mengembangkan merek unggulan memiliki keuntungan untuk bisa diposisikan dalam 

consideration set konsumen, yaitu memiliki kredibilitas, melakukan promosi dengan pemberian 

informasi terus-menerus dan mendekatkan diri dengan konsumen. Oleh karena itu, menjadi 

inovator merupakan sesuatu yang penting. Merek-merek unggulan yang ada dalam 

consideration set memudahkan konsumen memilih merek produk tersebut pada saat pembelian 

di masa yang akan datang karena memudahkan pengolahan informasi dan mengurangi biaya 

pencarian informasi merek lain. Merek-merek yang memiliki top brand index pada setiap 

kategorinya bisa menjadi merek-merek yang ada dalam consideration set konsumen.  
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 Banyak perusahaan yang memiliki posisi sebagai market leader sudah menerapkan pengembangan 

produk yang menekankan ramah lingkungan bahkan perbankan sudah mula menerapkan “asas-asas 

hijau” dalam setiap penawaran produknya. 
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Konsep nilai ekologi atau intelijensi ekologi relevan untuk dibahas dalam bidang 

marketing karena orientasi perusahaan maupun konsumen saat ini sudah mulai diarahkan pada 

aspek kesadaran lingkungan. Banyak perusahaan yang memiliki posisi sebagai market leader 

sudah menerapkan pengembangan produk yang menekankan ramah lingkungan bahkan 

perbankan sudah mulai menerapkan “asas-asas hijau” dalam setiap penawaran produknya. 

Perusahaan menerapkan hal ini karena kesadaran diri dari para pemimpinnya untuk 

memperhatikan keadaan lingkungan bumi ini dari segala konsekuensi kegiatan bisnisnya. Dari 

sisi konsumen, banyak konsumen yang sudah sadar diri dan memiliki pengetahuan kognitif 

maupun emosional yang cukup untuk bisa melakukan konsumsi produk yang ramah 

lingkungan. Produk-produk dari Body Shop maupun produk organik menjadi trend saat ini. 

Tentu saja, konsumen melakukan ini semua juga berdasarkan kemampuan dan memahami 

segala risikonya.  

Kesadaran akan pentingnya mengenai penciptaan produk yang ramah lingkungan oleh 

perusahaan dan kesadaran diri dari konsumen untuk mempertimbangkan pilihan produk, hanya 

bisa dilakukan dengan baik dan optimal, apabila individu dan perusahaan sama-sama memiliki 

intelijensi ekologi. Goleman melalui bukunya Ecological Intelligence (2009) menjelaskan 

mengenai intelijensi ekologi manusia untuk digunakan dalam mempertimbangkan dampak 

setiap barang yang dibeli dan dikonsumsi bagi dirinya sendiri, orang luar lain maupun keluarga. 

Ecological Intelligence merupakan karya Goleman (2009). Barang yang kita beli sehari-hari 

secara tidak sadar akan membawa dampak khususnya negatif pada diri kita sendiri, lingkungan 

tempat tinggal, dan lebih parah keberlangsungan hidup di dunia ini. Kemampuan individu untuk 

memahami pembelian produk yang dibeli tidak terpaku pada label “hijau” yang ditempelkan 

pada produk. Produk dijelaskan secara konkrit dan elaboratif mengenai komponen-komponen 

yang membentuknya. Hanya individu yang memiliki intelijensi ekologi yang mampu menelaah 

sisi negatif produk yang dibeli. Goleman juga menekankan bahwa individu yang memiliki 

intelijensi ekologi juga memiliki kombinasi kemampuan sosial dan emosi.  

Berkaitan dengan konteks organisasi, intelijensi ekologi merupakan intelijensi yang 

sifatnya harus dibagi dan didistribusikan sehingga menjadi intelijensi yang kolektif dan bersama. 

Organisasi yang besar terdiri atas individu-individu yang memiliki intelijensi. Intelijensi yang 

tersebar ini menjadi sinergi dengan intelijensi sosial yang memberikan kapasitas untuk 

mengkoordinasi dan melakukan harmonisasi satu sama lain. Seni untuk bekerja sama secara 



23 
 

efektif dan dikombinasi dengan kemampuan seperti empati dan perspektif membantu (helping 

perspective) akan menciptakan intelijensi kolaboratif terhadap tujuan pemahaman ekologi.  

Berkaitan dengan konteks individu sebagai konsumen, kalau dikaitkan dengan 

pembelian secara individual dalam konteks keluarga, memiliki anak menjadi pendorong 

konsumen untuk memperhatikan tampilan informasi secara lebih lengkap. Konteks keluarga 

menjelaskan bahwa intelijensi ekologi berperan di sini. Intelijensi ekologi merupakan gabungan 

dari intelijensi emosi dan sosial. Intelijensi emosi menunjukkan kepekaan seorang ibu untuk 

menentukan produk yang tidak mengandung sesuatu yang membahayakan bagi kesehatan 

keluarga. Dengan demikian, seorang ibu akan merasa khawatir apabila membeli produk yang 

mengandung zat pewarna, banyak bahan pengawet, pembuatannya tidak memperhatikan 

standar kesehatan, atau produk tidak memiliki sertifikasi. Trend akan eco-mom sedang terjadi. 

Ibu sebagai konsumen perempuan lebih emosional dalam memilih produk karena 

memperhatikan segala dampaknya bagi anak dan keluarga mereka. Namun ada kalanya, 

belanja merupakan kegiatan rutin bagi seorang ibu, sehingga seringkali tidak memperhatikan 

dengan detail setiap informasi yang tertera dalam produk. Rutinitas pembelian menyebabkan 

ibu tidak bersedia pindah ke merek lain yang mungkin sebenarnya jauh lebih memiliki aspek 

nutrisi, dampak lingkungan dan sosial yang lebih baik. Mungkin saja, perpindahan ke merek lain 

susah dilakukan karena harus diawali dengan proses pembelajaran yang lebih lama dan 

memulai dengan hal baru. Tidak ada salahnya, ibu rumah tangga sebagai seorang konsumen 

mulai memerhatikan aktivitas pembelian meskipun sudah menjadi rutinitas. 

Konsekuensi intelijensi ekologi mempertimbangkan segala bentuk yang berakibat pada 

(Goleman, 2009).  

1) Geosphere meliputi tanah, air, udara, iklim. Penggunaan carbon footprint dalam semua 

produk dari manufacturing, transport, penggunaan, sampai disposal produk bahkan paling 

sederhana pada botol shampo akan berdampak pada lingkungan. Konsep eutrophication 

merupakan konsep untuk mengukur dampak pada air. Ketika nitrogen dan fosfor masuk 

ke air, penyubur kimia ini menciptakan pertumbuhan ganggang secara eksplosif yang 

akhirnya dapat mengurangi oksigen dalam air. 

2) Biosphere meliputi tubuh manusia maupun hewan lain serta kehidupan tanaman. Sistem 

bumi memiliki keterbatasan dalam menopang kehidupan, begitu pula sistem yang terjadi 

dalam tubuh manusia. Ekosistem yang ada dalam tubuh kita berinteraksi dengan indera 

kita. Dampak negatif lainnya adalah kanker, DALY-disability adjusted life years, 

kehilangan biodiversitas. 
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3) Sociosphere meliputi perhatian terhadap manusia termasuk kondisi kerja. Hal ini berkaitan 

dengan produk yang dibuat oleh perusahaan. Pertimbangan yang diajukan adalah produk 

yang dibuat memperhatikan komunitas lokal, meningkatkan derajat wanita, 

mempertimbangkan upah minimum, memberi perhatian pada kondisi kerja yang positif, 

dan tidak menggunakan anak di bawah umum.  

 

Kita semua sebagai pengguna barang setiap hari tanpa menyadari akan melakukan pembelian 

tanpa melakukan pertimbangan seksama mengenai komposisi barang atau produk yang dibeli. 

Penggunaan bahan kimia yang terkandung di dalamnya misalnya tanpa disadari dapat 

mempengaruhi dampak selanjutnya pada tubuh maupun lingkungan di sekitar. Komposisi 

produk atau produk yang dibeli seringnya tidak dicantumkan secara eksplisit. Apabila konsumen 

mengetahui dan memiliki nilai-nilai ekologi, maka tentu saja akan berpikir sebelum membeli. 

Ada aspek rasionalitas mendasari pembuatan keputusan konsumen. Transparansi  radikal 

menunjukkan bahwa sebuah produk berkaitan dengan sejumlah dampak penggunaan produk 

antara lain mengenai jejak karbon, bahan kimia, perlakuan pada para pekerja yang membuat 

produk, serta dampak pada limbahnya.  

 Kegiatan dalam  perilaku konsumen untuk memutuskan pembelian produk secara rutin 

setiap harinya, menuntut agar produk dijual dengan harga terjangkau dengan mengabaikan 

dampak negatif penggunaan produk. Harga murah merupakan faktor pendorong utama. 

Informasi mengenai tambahan konsekuensi produk menjadi terabaikan karena penyediaan 

informasi tersebut akan menambah biaya. Meskipun perusahaan sudah menempelkan label 

ecolabeling pada produk, informasi ini belum menguraikan secara garis besar mengenai 

dampak tersembunyi terhadap produk yang nampaknya ramah lingkungan. Sedikit perusahaan 

berkeinginan untuk melakukan sharing informasi. Sistem informasi yang tidak simetris antara 

perusahaan dan konsumen menyebabkan terciptanya kesenjangan data. Informasi memiliki 

suatu nilai yaitu pengetahuan yang dapat ditransfer ke konsumen misalnya No CFCs-(the 

ozone depleting chlorofluorocarbon). Ketika sebuah produk tertera informasi, konsumen tidak 

akan melakukan komparasi informasi. Terlebih kalau konsumen memiliki loyalitas merek, maka 

konsumen akan mempercayai informasi yang diberikan oleh merek tanpa mengolah informasi 

lebih lanjut karena konsumen sudah memilik kepercayaan akan kualitas produk.  

  Perusahaan dalam menjalankan bisnis harus segera mengubah paradigmanya dengan 

menerapkan transparansi radikal. Perusahaan harus progresif dalam mengembangkan suatu 

sistem promosi produk yang bisa memberikan informasi semua aktivitas bisnisnya. Ini bisa 
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dijadikan sebagai keunggulan kompetitif. Perusahaan juga harus memberi informasi yang jelas 

mengenai alasan konsumen harus memiliki perhatian dan rasa sayang terhadap lingkungan.  

Dari sisi konsumen, aspek  perilaku ekologis meliputi empat topik utama yaitu sampah 

rumah tangga, konsumsi produk ekologis, konsumsi energi, dan sarana transportasi. Berkaitan 

dengan sampah rumah tangga, konsumen menunjukkan perilaku ekologis dengan cara 

memilah sampah yang bisa didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang.  Perilaku berkaitan 

dengan pengelolaan sampah, saat ini mulai muncul trend pembuatan lubang resapan biopori. 

Ibu rumah tangga bisa membuat lubang resapan biopori, kemudian sampah-sampah sisa 

makanan bisa dibuang ke dalam lubang tersebut. Perilaku ekologis dengan konsumsi produk 

ekologis berkaitan dengan membeli produk-produk yang didaur ulang, mengurangi penggunaan 

tisu, tidak menggunakan klorin, mengkonsumsi produk organik. Konsumsi energi juga 

merupakan bagian perilaku ekologis dengan, penggunaan sepeda, mengurangi penggunaan air 

conditioner, menghemat penggunaan air dan listrik, membeli produk yang hemat energi. 

Pemilihan sarana transportasi juga menunjukkan perilaku ekologis yaitu mengurangi 

penggunaan bahan bakar dalam sarana transportasi, dan memilih mobil yang menggunakan 

bahan bakar hibrida. 
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 Pemasaran internal merupakan kunci penerapan CSR yang baik dalam perusahaan.  

Perusahaan memberikan sejumlah benefit berkaitan dengan memberikan kemudahan dan 

kenyamanan karyawan bekerja. 
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 Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep pembangunan yang 

berkelanjutan dan hampir semua perusahaan saat ini memiliki orientasi untuk menerapkannya 

tidak hanya pada pengembangan produk yang ramah lingkungan, mengembangkan green 

office, menjalankan perilaku ekologis misalnya menghemat kertas, melakukan daur ulang 

produk, membeli produk organik, dan menghemat listrik. CSR memiliki perspektif stakeholder. 

Stakeholder ini bisa berupa konsumen, karyawan, pemasok, masyarakat, pemerintah, dan 

pemegang saham. Elemen perspektif stakeholder dalam CSR lebih banyak dibahas pada 

bagaimana perusahaan memberikan perhatian pada konsumen dan masyarakat. Elemen 

karyawan internal perusahaan juga perlu mendapat perhatian yang jauh lebih besar karena ini 

merupakan pelaksanaan pemasaran internal perusahaan terhadap karyawan sebagai 

konsumen internal perusahaan.  

CSR ditujukan untuk memberikan konverjensi antara benefit sosial dan bisnis. 

Perkembangan CSR berkaitan dengan nilai-inti yang bisa diterima secara global khususnya 

berkaitan dengan karyawan perusahaan yaitu perhatian terhadap praktik kerja yang 

diskriminatif, penghargaan terhadap hak asasi manusia, petunjuk kerja yang baik, tuntutan 

konsumen terhadap perusahaan yang memiliki reputasi bagus terhadap pengelolaan sumber 

daya manusia. International Labour Organization telah melegalkan peraturan yang sifatnya 

wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Perhatian ini bermuara pada meningkatnya kesadaran 

sosial pada skala global dan penerapan CSR dalam perusahaan khususnya untuk karyawan 

bertujuan bisa menciptakan nilai strategis. Apabila perusahaan menerapkan CSR yang baik 

terhadap karyawannya, perusahaan akan memperoleh kinerja yang tinggi. Kinerja yang tinggi 

ditunjukkan sejumlah indikator antara lain profitabilitas, loyalitas konsumen, pangsa pasar 

meningkat. Konsep Gronroos yang menjelaskan tiga hal yaitu pemasaran internal dan 

pemasaran eksternal maupun pemasaran interaktif  relevan memahami perlunya penerapan 

CSR untuk karyawan perusahaan. Pemasaran internal merupakan kunci penerapan CSR yang 

baik dalam perusahaan. Perusahaan memberikan sejumlah benefit berkaitan dengan 

memberikan kemudahan dan kenyamanan karyawan bekerja. Apabila pemasaran internal 

melalui CSR diterapkan dengan baik, perusahaan dapat menerapkan pemasaran interaktif 

dengan konsumennya secara lebih baik. Selain itu, pemasaran eksternal dengan cara 

perusahaan berinteraksi dengan konsumen eksternal akan mendapatkan kemudahan dan 

mendapatkan reputasi bagus.  

 Garcia, Tabales dan Herradon (2007) dalam artikelnya “Applicability of Corporate Social 
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Responsibility to Human Resources Management: Perspective from Spain” dalam Journal of 

Business Ethics,  berkaitan dengan penerapan CSR di perusahaan Spanyol, menunjukkan 

bahwa ada empat level penerapan CSR dalam perusahaan.  Pertama, zero level menunjukkan 

bahwa perusahaan tidak mematuhi persyaratan yang diwajibkan berkaitan dengan 

menghormati hak asasi manusia. Kedua, first level menunjukkan bahwa perusahaan sudah 

melaksanakan sejumlah kegiatan, namun tidak melakukan modifikasi dalam aplikasi strategi 

bagi kesejahteraan karyawan. Ketiga, second level menunjukkan perusahaan sudah mengikuti 

penerapan CSR pada karyawan di perusahaan, namun tidak mengadakan perubahan yang 

signifikan. Keempat, third level menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pendekatan aktif 

yang berusaha mengintegrasikan CSR dalam setiap kegiatan perusahaan.  

Bila dikaitkan dengan pemasaran internal, maka third level ini merupakan penerapan 

CSR yang bisa membuat kesejahteraan karyawan mendekati titik optimal. Indikator nyata dalam 

penerapan third level ini yaitu tingkat produktivitas meningkat, tingkat absensi menurun, iklim 

kerja positif, tingkat stress kerja menurun dan kesejahteraan karyawan meningkat. Penerapan 

pemasaran internal melalui CSR sebagai bagian level three perusahaan adalah sebagai berikut.  

Pertama, ketika perusahaan  melakukan perekrutan pertama kali kepada para 

karyawannya, perusahaan melakukan dengan prosedur yang baik. Prosedur yang baik 

didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati oleh para pimpinan atas 

perusahaan. Dalam merekrut, juga dihindarkan dari aspek ancaman yang dapat merugikan 

karyawan.  

Kedua, CSR dapat diterapkan melalui perhatian pada kesehatan dan keamanan kerja. 

Kondisi kerja yang aman dengan memenuhi prosedur-prosedur yang disepakati oleh ILO 

seharusnya diterapkan untuk para karyawan. Aspek kesehatan berupa asuransi, tunjangan-

tunjangan yang menguntungkan diberikan sesuai dengan kedudukan dalam organisasi. 

Tunjangan-tunjangan yang diberikan seharusnya menganut asas pemerataan dan manusiawi. 

Pemberian kesehatan kerja lainnya adalah kondisi lingkungan kerja yang baik, ada tempat yang 

dikhususkan untuk merokok, ruang ibu menyusui atau laktasi, kantin sehat, klinik dan konsultasi 

rujukan, konseling psikologi, tempat beristirahat, toilet bersih, dan mushola. Berkaitan dengan 

aspek keamanan, perusahaan yang bergerak di bidang industri yang memiliki risiko 

keselamatan kerja yang lebih besar misalnya pabrik kimia dan otomotif harus menerapkan 

pelatihan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja yang baik.  

Ketiga, optimalisasi serikat kerja. Menurut perspektif stakeholder dalam memahami 

penerapan CSR, serikat kerja merupakan salah satu mekanisme untuk menerapkan CSR 

dengan baik. Hubungan antara manajemen dan serikat kerja menjadi penting dalam 



29 
 

menjalankan kegiatan sehari-hari organisasi. Pemogokan kerja merupakan alat tawar bagi 

serikat kerja pada organisasi yang dapat membebani biaya perusahaan. Perusahaan bisa 

kehilangan tingkat penjualan pada skala tertentu. Serikat adalah organisasi pekerja dalam 

rerangka hubungan pekerja dengan manajer. Pekerja mengorganisasi dirinya untuk 

memperkuat posisinya dalam perjuangan untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan 

ekonominya. Sebuah serikat adalah satu organisasi yang senantiasa mewakili pekerja secara 

permanen dan ditujukan untuk memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan pekerja sepanjang 

waktu. Serikat kerja dapat menjadi dewan pengawas untuk mengantisipasi adanya 

penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan. 

Keempat, aspek eliminasi diskriminasi. Diskriminasi penting diperhatikan dalam 

melaksanakan pemasaran internal. Setiap karyawan dalam perusahaan memiliki hak untuk 

diperlakukan sama dengan karyawan lain tanpa memperhatikan perbedaan yang berkaitan 

dengan ras, agama, gender, suku kecuali perbedaan kompetensi yang dimiliki. Diskriminasi 

dalam perusahaan bisa terjadi dalam setiap aspek fungsi sumber daya manusia mulai dari 

perekrutan, seleksi, pelatihan, penempatan, kompensasi, promosi, pengembangan karir, 

bahkan masalah terminasi karyawan (pensiun). Diskriminasi merupakan hal yang sangat 

merugikan. Memang tidak dipungkiri, bahwa diskriminasi pasti terjadi pada setiap aspek di 

perusahaan, namun apabila perusahaan memperhatikan bahwa karyawan adalah bagian dari 

perspektif stakeholder yang harus diutamakan, maka aspek diskriminasi akan mampu 

dieliminasi sedikit demi sedikit.                             

 Kelima, aspek gaji. Gaji merupakan komponen sensitif dalam reward kepada karyawan. 

Gaji ditetapkan secara objektif bila menyesuaikan level industri pada jenis pekerjaan dan level 

yang sebanding. Gaji juga harus disesuaikan paling tidak dengan upah minimum regional suatu 

negara. Pemberian gaji juga harus diberikan secara adil sesuai dengan hak karyawan. 

 Kelima aspek ini merupakan hal umum yang biasa dialami oleh karyawan dalam bekerja 

sehari-hari di suatu perusahaan. Pemasaran internal yang ideal menerapkan kelima hal ini 

secara optimal dan memenuhi segala hak-hak karyawan dengan baik. Dengan memberikan 

pelayanan optimal kepada karyawan terlebih dahulu, diharapkan karyawan dapat 

melaksanakan sesuai dengan deskripsi kerja yang sudah diberikan. Imbasnya, perusahaan 

mampu memperoleh karyawan yang bisa menghasilkan produk inovatif, kinerja unggul, dan 

proses kerja yang berkualitas. Perusahaan jangan sampai terjebak pada first level atau second 

level, yang menerapkan CSR tidak dengan tulus sepenuhnya, hanya karena ingin dianggap 

sebagai perusahaan yang mengikuti trend CSR dan mengikuti peraturan agar tetap 
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mendapatkan persepsi positif dari publik. Padahal, perusahaan sendiri saja belum bisa 

menerapkan CSR yang baik dalam perusahaannya sendiri. Ini merupakan ironi. 

 Oleh karena itu, pemasaran internal dengan menerapkan CSR harus menjadi komitmen 

bersama bagi perusahaan yang bisa tertuang dalam agenda kerja bahkan visi misi yang 

menjadi arahan dalam melaksanakan aktivitas bisnis. Ini semua hanya bisa dilakukan secara 

menyeluruh dari manajemen atas dan didukung oleh individu dalam perusahaan sehingga 

perusahaan bisa mencapai third level, artinya, perusahaan senantiasa proaktif dan tulus 

menerapkan CSR.  
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Menunggu atau melakukan antrian panjang untuk sebuah produk tidak selalu membawa 

dampak negatif bagi seseorang karena  seseorang mengharapkan produk yang sifatnya 

hedonis. 
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Acara Crocs Gives Back 2010 pada 15 Maret 2010 di Senayan City Jakarta yang lalu 

merupakan suatu fenomena menarik yang bisa dianalisis lebih lanjut. Untuk orang normal, 

berdiri dalam antrian sampai lebih dari empat jam bahkan dengan membawa bayi beserta 

kereta dorong untuk mendapatkan produk-produk Crocs dengan potongan harga superbesar 

dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka rela harus melakukan itu semua. 

Namun, untuk orang-orang tersebut, menunggu dalam antrian panjang untuk mendapatkan 

suatu produk merupakan sesuatu yang rasional dan normal saja.  

Perilaku konsumen tersebut mungkin dianggap sebagai sesuatu yang tidak rasional atau 

tidak masuk akal. Pada kenyataannya, yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan antrian 

merupakan sesuatu yang masuk akal dan masih dalam batas rasionalitas. Mereka memiliki 

suatu keyakinan bahwa akan mendapatkan kesenangan meskipun agak tertunda  atau delay 

enjoyment. Menurut Nowlis, Mandel, Mccabe (2004) dalam artikel Journal of Consumer 

Research yang berjudul “The Effect of a Delay between Choice and Consumption Enjoyment”, 

orang mau menunggu dalam waktu yang lama hanya mendapatkan sebuah produk karena 

mendapatkan sebuah kesenangan yang jauh lebih besar daripada mendapatkannya dengan 

mudah. 

Menunggu atau melakukan antrian panjang untuk sebuah produk tidak selalu membawa 

dampak negatif bagi seseorang karena  seseorang mengharapkan produk yang sifatnya 

hedonis. Artinya produk-produk yang bisa memberikan kesenangan diri, prestige, mengikuti 

gaya hidup masa kini, dan meningkatkan percaya diri. Produk Crocs sebenarnya hanya 

merupakan produk sandal atau sepatu plastik. Kalau berkaitan dengan sandal, maka bisa 

dikatakan sebagai sandal jepit biasa. Namun, desain dan warna Crocs yang menarik dan bagus 

serta sudah memiliki merek yang dipersepsi menarik oleh konsumen menyebabkan produk 

tersebut menjadi mahal, lebih bergengsi, dan memiliki kualitas jauh lebih baik daripada sekedar 

sandal jepit biasa. Konsumen mau mendapatkan itu semua. Tampil memakai Crocs akan jauh 

membuat orang lebih percaya diri dan keren daripada memakai sandal jepit biasa. Kemauan 

menunggu lama didorong adanya keinginan untuk merasakan senangnya memiliki produk 

Crocs. 

 Kepastian hasil dari proses menunggu menyebabkan individu bersedia menunggu 

dalam waktu yang lama. Ada aspek certainty atau kepastian untuk mendapatkan barang. Ketika 

individu menunggu mengenai sesuatu yang pasti, individu bersedia untuk meluangkan waktu. 

Berbeda dengan sebaliknya, apabila individu tidak mendapatkan kepastian akan sesuatu, maka 
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individu tidak dapat menikmati dalam menunggu. Kepastian dapat meningkatkan optimisme 

seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu menunggu untuk mendapatkan produk Crocs 

dengan semangat. Dalam kepastian menunggu, individu bisa melakukan suatu imajinasi. 

Imajinasi merupakan sesuatu yang mengandung aspek menyenangkan dan “menggairahkan”. 

Imajinasi ini berkaitan dengan sesuatu “bagaimana penampilan seseorang apabila memakai 

Crocs, bagaimana kemampuan kita bisa menceritakan kepada teman atas perjuangan dalam 

menunggu produk Crocs dengan membawa anak”.  

 Kesediaan menunggu terhadap produk dalam waktu lama juga disebabkan individu 

melihat produk yang diminati ada di sekitarnya. Produk-produk Crocs didesain dan ditata 

menarik sehingga orang lain bisa melihat produk itu secara langsung. Penataan produk tersebut 

menyebabkan individu bisa melihat produk yang akan dibeli. Dengan melihat produk di depan 

mata, membuat kondisi psikologis seseorang merasa positif dan yakin akan produk yang 

diinginkannya.  Produk Crocs memiliki durabilitas produk yang cukup panjang artinya produk ini 

tidak habis ketika sekali pakai. Berkaitan dengan Crocs, apabila bisa didapatkan dengan harga 

murah dan durabilitas tinggi, maka tidak menjadi masalah individu harus menunggu. Produk 

dapat digunakan pada waktu dan kesempatan berbeda.  

 Kalau dikaitkan dengan strategi pemasaran, Crocs menggunakan momentum ini karena 

berdasarkan pengalaman tahun lalu juga berhasil mendapatkan keuntungan yang luar biasa 

besar. Di samping itu, penetapan harga dengan memberikan aspek framing 70% menyebabkan 

seseorang berpikir bahwa akan mendapatkan harga yang murah untuk produk dari harga awal 

yang mahal. Potongan itu memengaruhi konsumen untuk memutuskan membeli, tanpa harus 

membuat keputusan lebih lanjut. Artinya konsumen tidak perlu berencana untuk memutuskan 

membeli produk dengan mempertimbangkan informasi dari berbagai macam sumber. Individu 

yang mempersepsikan produk Crocs mahal dan berkualitas akan merasa mendapat manfaat 

jauh lebih besar dengan hanya membayar murah. Individu merasa rela dan ikhlas untuk 

menunggu karena akan mendapatkan kesenangan meskipun kesenangan tersebut ditunda 

untuk dinikmati. Penundaan ini disebabkan harus menunggu lebih dari empat jam.  

 Tidak semua produk bisa disikapi oleh konsumen seperti Crocs. Hanya merek atau 

produk yang memiliki keunikan atau diferensiasi tinggi yang dapat membuat konsumen rela 

berkorban untuk mendapatkannya. Crocs memiliki keunggulan dan dianggap fenomenal 

menurut persepsi konsumen, oleh karena itu Crocs memperoleh keuntungan yang cukup besar 

dari aspek strategi pemasaran tersebut.  
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Perilaku prososial merupakan suatu perilaku cerminan dari aspek kognitif yang melandasi individu 

dalam mengolah informasi dan membuat suatu keputusan. 
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 Konsep sustanaibility merupakan konsep penting dengan memfokuskan jangka panjang 

melalui strategi perusahaan yang memperhatikan  perspektif stakeholder yaitu memahami 

karyawan, masyarakat, konsumen, pemerintah, pemasok, dan lingkungan dalam jangka 

panjang.  Konsep sustainaibility akan berjalan dengan baik dan optimal apabila didukung oleh 

perilaku prososial yang tidak hanya dari sisi perusahaan, namun juga dari sisi konsumen 

sebagai salah satu bagian dari perspektif stakeholder. Perilaku prososial dari perusahaan dapat 

diwujudkan oleh perusahaan dalam bentuk corporate social responsibility antara lain 

pengelolaan lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan produk organis atau ekologis; sedangkan 

perilaku prososial konsumen adalah perilaku ekologis konsumen antara lain memperhatikan 

dampak produk yang dikonsumsi, melakukan penghematan energi, melakukan daur ulang, 

membeli produk organik dan membeli produk serta memanfaatkan secara bijaksana. Tulisan ini 

memfokuskan perilaku prososial dari sisi konsumen yang memfokuskan pada  kesadaran 

penuh dan menyadari manfaat kegiatan sustainability perusahaan dan menjelaskan latar 

belakang terbentuk perilaku prososial tersebut.  

 Perilaku prososial merupakan suatu perilaku cerminan dari aspek kognitif yang 

melandasi individu dalam mengolah informasi dan membuat suatu keputusan. Perilaku 

prososial merupakan perilaku yang dipertimbangkan dengan memperhatikan segara sesuatu 

risiko dan konsekuensinya. Tidak semua individu bisa menerapkannya dalam kegiatan sehari-

hari. Perilaku ini tidak bisa tumbuh begitu saja, namun merupakan sesuatu yang dipahami oleh 

individu dalam jangka waktu yang lama. Terjadinya perilaku sosial ini memerlukan proses yang 

dinamakan akulturasi pemikiran sejak kecil. Perilaku prososial ini dijelaskan dari dua aspek  

yaitu aspek internal dan eksternal. Aspek internal tersebut yaitu norma personal, keyakinan 

terhadap konsekuensi tindakan, kepercayaan terhadap perusahaan, intelijensi emosi; 

sedangkan aspek eksternal yaitu norma sosial dan edukasi pasar.  

Norma personal merupakan sesuatu yang diyakini baik dan harus dilakukan oleh setiap 

individu dalam kegiatan seharinya. Norma personal ini memengaruhi tindakan yang ada dalam 

diri seseorang dan menjadi pedoman hidup. Norma personal bisa ditumbuhkan melalui aspek 

sosialisasi baik oleh keluarga, lingkungan, dan media. Perilaku prososial merupakan perilaku 

yang ideal dan dianggap bisa menciptakan suatu tatanan hidup bermasyarakat yang bersih, 

langgeng dan sehat. Keluarga bisa mengajarkan anak sebagai konsumen yang bijaksana sejak 

kecil. Orang tua bisa menjadi panutan anak dalam bertindak. Lingkungan sekitar yaitu teman, 

sekolah, dan masyarakat bisa memengaruhi terbentuknya normal personal dalam diri individu. 

Membuang sampah pada tempatnya misalnya apabila ini ditanamkan sejak kecil oleh keluarga, 
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maka individu akan tumbuh menjadi konsumen yang menyakini bahwa membuang sampah 

sembarang merupakan tindakan yang melanggar norma. 

Keyakinan terhadap konsekuensi tindakan merupakan lanjutan dari adanya norma 

personal dalam diri seseorang. Keyakinan terhadap konsekuensi merupakan salah satu bentuk 

aplikasi dari tindakan rasionalitas seseorang dalam memutuskan suatu tindakan tertentu. 

Tindakan rasionalitas didasarkan pada pertimbangan sejumlah risiko yaitu risiko biaya, psikis, 

fisik dan sosial. Setiap individu mempertimbangkan risiko dengan cara mencari informasi lebih 

lanjut, menanyakan kepada teman atau keluarga. Dengan demikian, tindakan yang diambil 

akan memperkecil risiko. Misalnya, individu mempersepsikan bahwa produk dari perusahaan 

akan memberikan rasa aman bagi diri dan keluarganya, akan mudah menerima suatu produk 

yang mendukung keyakinannya. Keyakinan ini mendorong munculnya perilaku prososial. 

Perilaku prososial juga bisa muncul dalam diri seseorang kalau individu memilliki 

kepercayaan terhadap perusahaan. Kepercayaan ini merupakan aspek yang bisa menjadi 

senjata ampuh individu untuk menyakini bahwa perusahaan merupakan aktor bisnis yang tidak 

merugikan lingkungan, memerhatikan kepentingan konsumen, dan tidak hanya mengutamakan 

profitabilitas, serta memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat sekitar secara jangka 

panjang. Kepercayaan merupakan bentuk sikap konsumen yang tidak bisa tumbuh seketika. 

Perusahaan bisa menumbuhkan secara konsisten dari waktu ke waktu. Butuh waktu yang 

cukup lama dari perusahaan untuk memiliki citra positif agar mendapatkan kepercayaan dari 

konsumen. Perilaku sosial juga bisa diciptakan apabila individu memiliki intelijensi emosi. 

Intelijensi emosi ini berkaitan dengan aspek empati baik bagi diri sendiri maupun orang lain. 

Intelijensi emosi ini berkaitan dengan kemampuan individu untuk mengontrol aspek diri. Setiap 

tindakan individu memperhatikan apa dampaknya terhadap penggunaan produk.  

Faktor eksternal yaitu norma sosial dan edukasi pasar. Norma sosial merupakan aspek 

penting karena dengan adanya pengaruh lingkungan masyarakat yang mendukung terciptanya 

hidup sehat, ini akan memengaruhi individu yang tinggal dalam lingkungan masyarakat 

tersebut. Penciptaan norma sosial juga membutuhkan seorang figur yang bisa menjadi contoh 

perilaku prososial. Selain norma sosial, edukasi pasar juga merupakan faktor penting dalam 

membentuk perilaku prososial individu sebagai konsumen. Edukasi pasar berupa pembelajaran 

konsumen oleh perusahaan mengenai cara memperhatikan kehidupan lebih baik di masa yang 

akan datang. Perusahaan bisa memberikan promosi melalui media pembelajaran agar 

konsumen mendapatkan pemahaman yang lebih jelas bagaimana menjalankan hidup sehari-

hari dengan memperhatikan segala konsekuensinya.  
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Kesuksesan perusahaan dalam menerapkan aspek sustanaibility harus didukung 

dengan perilaku prososial. Perilaku prososial harus mulai ditanamkan oleh individu bahkan 

kepada anak kita sekalipun yang masih kecil, karena mereka dianggap sebagai konsumen 

pasar depan.   
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Hal ini menunjukkan rasionalitas yang optimum artinya konsumen menunjukkan keterbatasan daya pikir 

yang dimiliki. Konsumen sebagai individu yang normal memiliki keterbatasan dalam menerima setiap 

informasi. 
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  Informasi yang  diterima oleh konsumen saat ini bisa berasal dari berbagai sumber yaitu 

media elektronik dan media non-elektronik. Media elektronik  saat ini menjadi sumber yang 

paling berpengaruh melalui internet. Fenomena internet membuat orang bisa memperoleh  atau 

mengakses informasi tanpa dibatasi waktu dan ruang. Setiap detik konsumen bisa menerima 

informasi dengan cepat dan banyak. Selain itu, penyajian informasi bisa berganti seketika dan 

tanpa memperhatikan target konsumen yang tepat.  Setiap individu yang membuka detik.com, 

kompas.com atau situs lainnya akan menerima pop-ups atau informasi seketika yang sifatnya 

cepat dan mendadak. Perusahaan dalam mengembangkan strategi komunikasi baik dalam 

situs internet maupun media lain yang sifatnya terus-menerus dan jumlahnya banyak serta 

cepat membuat konsumen memiliki kemungkinan kecil untuk mengolah informasi dengan baik. 

Konsumen tentu saja tidak menerima informasi dari satu perusahaan saja, namun juga dari 

berbagai perusahaan untuk satu produk. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam satu 

industri yang sama mulai berkompetisi untuk memberikan informasi produk baru agar segera 

diketahui oleh konsumen. Produk-produk dalam industri telekomunikasi, rokok, perbankan juga 

tidak mau kehilangan kesempatan untuk dapat mengenalkan produk kepada konsumen. 

Karakteristik informasi ini kadang-kadang dirasa mengganggu dan mengejutkan.  

Simon (1991) dalam  Bounded Rationality and Organizational Learning: Organization 

Science mengemukakan bahwa dalam diri seseorang memiliki bounded rationality. Hal ini 

menunjukkan rasionalitas yang optimum artinya konsumen menunjukkan keterbatasan daya 

pikir yang dimiliki. Konsumen sebagai individu yang normal memiliki keterbatasan dalam 

menerima setiap informasi. Keterbatasan ini juga didukung dengan kemampuan mengolah 

informasi dalam memori manusia hanya pada tujuh aspek untuk satu kategori produk. Apabila 

informasi yang diterima oleh konsumen mengenai satu produk misalnya telepon seluler atau 

tawaran operator, konsumen hanya bisa menerima 7 aspek informasi dari suatu merek produk 

telepon seluler. Lebih dari itu, informasi yang diterima oleh konsumen tidak bisa diolah oleh 

konsumen dengan baik. Selain itu, informasi dari merek telepon seluler lain juga diterima oleh 

konsumen. Dengan demikian, informasi yang diterima oleh konsumen menjadi lebih banyak. 

Informasi dari media melalui internet memiliki sifat yang cepat dan bisa datang seketika, apabila 

sifatnya banyak dan tiba-tiba datang, tentu saja akan membuat konsumen merasa bingung 

untuk mengolahnya. Selain itu, informasi yang diterima oleh konsumen juga berasal dari media 

lain misalnya media non-elektronik yaitu melalui informasi billboard atau iklan di jalan.  

Konsumen mengalami  “tumpahan informasi” mengenai suatu produk. “Tumpahan 

informasi” atau overload information menyebabkan konsumen tidak bisa mencerna informasi 
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dengan baik. Konsumen mengalami stagnasi dalam membuat keputusan, akhirnya konsumen 

mengurungkan niat untuk membeli merek yang ditawarkan. Informasi yang diterima hanya 

sebatas diterima oleh memori jangka pendek. Untuk bisa diterima dengan baik dalam memori 

jangka panjang manusia, informasi tersebut harus mengalami repetisi promosi asalkan 

informasi dari perusahaan lain tidak secara bersamaan masuk ke dalam memori konsumen. 

Dalam memori konsumen terdapat aspek consideration set yang menjadi pertimbangan 

konsumen untuk memutuskan pemilihan produk. Aspek consideration set ini merupakan 

penentu konsumen untuk melakukan pemilihan merek atau produk. Tumpahan informasi yang 

diterima oleh konsumen tidak menjadi masalah selama merek-merek yang dipromosikan adalah 

merek-merek yang sudah masuk dalam memori jangka panjang konsumen. Merek-merek yang 

ada dalam memori jangka panjang ini akan mudah mempromosikan diri di tengah-tengah 

himpitan informasi baru dari merek lain yang memiliki usaha sejenis. Konsumen merasakan 

merek tersebut sebagai merek yang sudah memiliki keakraban dalam diri konsumen.  

Merek Pepsodent, Lux, Lifebuoy misalnya, merek yang sudah ada sejak penulis lahir. 

Dengan demikian, penggunaan merek ini sudah turun temurun atau menjadi merek warisan. 

Pengalaman menggunakan merek dalam  hitungan tahun menyebabkan konsumen memiliki 

pengetahuan produk dengan baik. Apabila ada informasi yang bertubi-tubi dari merek lain 

meskipun lebih menarik, maka tidak menjadi masalah bagi konsumen untuk mengabaikannya. 

Selama konsumen merasa tidak memiliki kemampuan untuk mencernanya dengan baik, 

konsumen cenderung mengabaikannya dan memilih merek yang sudah melekat dalam memori 

jangka panjang mereka. Selain merek yang ada dalam jangka panjang konsumen, tantangan 

lain adalah konsumen hanya menentukan pilihan pada merek yang konsisten untuk 

memberikan kualitas secara konsisten dan bisa dikategorikan sebagai market leader. Dengan 

demikian, kualitas yang ada akan selalu menjadi pertimbangan oleh konsumen. Informasi 

merek lain di luar pertimbangan konsumen, menjadi cenderung tidak perlu diolah lebih lanjut. 

Konsumen merasakan akan membuang waktu lebih banyak untuk mengolah informasi baru. 

Namun, pada kondisi tertentu, konsumen juga berkeinginan untuk mencari variasi penggunaan 

produk. Pencarian variasi produk ini dilakukan kalau konsumen mencari sesuatu yang berbeda 

dari penggunaan produk sebelumnya, bisa saja konsumen mencermati informasi merek produk 

lain. 

 Perusahaan yang berkeinginan sukses untuk mengenalkan produknya, juga menyadari 

aspek perilaku konsumen khususnya sisi internal konsumen yaitu aspek kemampuan dan 

pembelajaran. Kemampuan dan pembelajaran konsumen sangat beragam dalam mengolah 

informasi. Pembelajaran informasi yang baru membutuhkan waktu yang secara normal relatif 
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lama, terlebih untuk pembuatan keputusan yang berisiko. Informasi yang diterima pada awalnya 

memang sekedar untuk menciptakan kesadaran konsumen mengenai keberadaan produk. 

Namun apabila pada awalnya konsumen sudah menolaknya karena keterbatasan dalam 

pengolahan, maka konsumen akan mengabaikan setiap informasi yang diterimanya. Oleh 

karena itu,  perusahaan harus menjadikan mereknya ada dalam memori jangka panjang 

konsumen . Dengan demikian konsumen hanya melakukan retrieval dalam memorinya dengan 

seketika. Berarti, perusahaan harus mengemas informasi secara lebih baik dan menjaga 

kualitas.  
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Kepekaan terhadap hal detail merupakan keunggulan wanita. Wanita memiliki kemampuan untuk 

memahami segala sesuatu lebih terperinci. 
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 Hari Kartini 21 April sudah berlalu. Meskipun sudah berlalu,  semangat untuk 

menuangkan ide-ide yang luar biasa mengenai kekuatan wanita dalam mengelola kehidupan 

keluarga, organisasi, dan masyarakat tidak surut. Wanita tidak bisa lagi menjadi “konco 

wingking”. Brennan (2009) dalam bukunya Why She Buys: The New Strategy For Reaching The 

World’s Most Powerful Consumers menyatakan bahwa wanita merupakan kekuatan yang luar 

biasa dalam memudahkan aliran barang dan jasa dari perusahaan ke konsumen. Wanita 

memiliki peran yang semakin meningkat karena sejumlah faktor. Pertama, munculnya tren 

wanita bekerja. Pergeseran peran wanita yang tidak hanya bekerja di rumah sebagai ibu rumah 

tangga ke sektor formal menjadikan tren sendiri. Wanita memiliki daya beli yang lebih besar 

daripada sebelumnya. Kedua, kecenderungan wanita untuk menunda pernikahan 

menyebabkan pengeluaran tidak ditujukan untuk kebutuhan keluarga, namun lebih ditujukan 

untuk pengeluaran pribadi. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap pemenuhan kebutuhan diri 

sendiri menjadi lebih besar. Ketiga, rendahnya tingkat kelahiran secara global menyebabkan 

jumlah anak semakin sedikit, tetapi jumlah kebutuhan untuk setiap anak menjadi meningkat. Ini 

bisa dilihat dari mulainya kebutuhan makanan, pakaian, pendidikan, asuransi. Setiap kebutuhan 

ini memerlukan peran wanita dalam memilih jasa atau produk yang tepat. Keempat, perceraian 

keluarga. Perceraian menyebabkan tambahan pengeluaran dalam keluarga. Masing-masing 

individu mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perceraian ini didukung 

sebenarnya semakin tinggi tingkat pendidikan wanita sehingga memiliki daya tawar sendiri.  

Wanita bisa memengaruhi perusahaan untuk memperbaiki strategi pemasaran yang 

lebih baik. Meskipun produk yang ditawarkan untuk pria, wanita bisa memengaruhi pria untuk 

membatalkan pembelian produk dan jasa. Pria dianggap sebagai makhluk yang menciptakan 

produk, sedangkan wanita dianggap sebagai pengguna produk. Ada sejumlah aspek penting 

yang menjadikan wanita itu memiliki kekuatan tangguh  yaitu 1) memiliki kepekaan terhadap hal 

detail, 2) bisa menjalankan multitugas, 3) memiliki perhatian emosional pada yang lain.   

Kepekaan terhadap hal detail merupakan keunggulan wanita. Wanita memiliki 

kemampuan untuk memahami segala sesuatu lebih terperinci. Hippocampus dalam otak wanita 

lebih besar sehingga ini bisa menjelaskan kemampuan wanita untuk mengekspresikan emosi 

dan memperhatikan lebih detail pada setiap aspek. Terperinci ini bisa berkaitan dengan 

pemilihan sebuah produk yang tidak hanya dilihat dari secara kasat mata yaitu warna, bentuk, 

harga, produk dan kegunaan. Namun bisa jadi pasca pembelian produk, akan banyak hal yang 

dipertanyakan oleh wanita misalnya apakah penggunaan produk tidak bisa membahayakan 
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keluarga; apakah penggunaan produk memerlukan perawatan khusus; apakah penggunaan 

produk tidak mengandung zat berbahaya.  

Otak wanita memiliki komponen yang mendukung agar bisa bekerja secara simultan 

untuk dua atau tiga pekerjaan sekaligus. Dengan demikian, wanita bisa dianggap sebagai 

komponen yang strategis mengelola aktivitas dalam organisasi. Apabila wanita menjadi 

pemimpin perusahaan akan memiliki kemampuan untuk bisa menuntaskan pekerjaan secara 

simultan. 

Wanita juga memiliki perhatian emosional pada yang lain. Wanita dalam memutuskan 

suatu pembelian produk tidak hanya mementingkan untuk dirinya sendiri, namun produk yang 

dibeli juga bisa memberi manfaat bagi orang lain. Dalam membuat keputusan, akan melihat 

konsekuensinya pada orang lain. Hormon oxytocin memengaruhi wanita untuk memberikan 

perhatian lebih kepada orang lain. Penggunaan story telling merupakan salah satu teknik untuk 

menciptakan keterkaitan emosi dengan wanita. 

Wanita dijadikan pertimbangan penting dalam strategi pemasaran. Pesan dan citra 

produk akan berbeda dalam bentuk pemilihan tema, gaya komunikasi, motivasi. Begitu juga 

dengan sex appeal, pilihan kata, imajinasi, akan menunjukkan perbedaan. Wanita akan 

memfokuskan pada pilihan untuk mengembangkan hubungan dengan orang lain melalui pola 

harmonis sedangkan pria memikirkan hubungan kekuasaan, penaklukan atau hal-hal yang 

berhubungan sportif. Perilaku wanita dalam melakukan pembelian bersifat snowballing. Ketika 

sedang berbelanja, wanita sering tertarik untuk membeli produk lain tanpa membuat 

perencanaan sebelumnya apakah produk tersebut dibutuhkan.  

Secara umum, wanita tertarik pada produk atau jasa yang membuatnya menjadi individu 

yang bisa memperbaiki dunia di sekitar mereka lebih baik. Kampanye pemasaran hijau menjadi 

perhatian utama oleh wanita. Wanita juga mulai menghendaki kecantikan dalam diri bisa 

melekat pada dirinya. Perusahaan Unilever dengan Dove-nya melakukan kampanye untuk 

menunjukkan bahwa kecantikan dapat dimiliki oleh semua wanita. Wanita merupakan 

konsumen yang bisa dikategorikan “shrewd shopper”. Artinya konsumen cenderung pandai dan 

mempertimbangkan secara detail dalam pemilihan produk. Dengan kata lain wanita cenderung 

“rewel”.  Fenomena penggunaan media online bisa mempromosikan produk kepada wanita 

dengan lebih karena ada aspek interaksi yang kuat antara pembeli dan penjual. Blogger bisa 

dijadikan sebagai sarana ekspresi wanita.  Wanita memiliki blogger untuk bisa mengemukakan 

aspirasi informasi. Media ini bagus untuk bisa menceritakan kehidupan sehari-hari. Wanita juga 

memiliki tuntutan lebih tinggi pada pelayanan yang diberikan oleh pemasar. Kebijakan 

pelayanan konsumen merupakan refleksi dari merek perusahaan. Dengan memahami aspek 
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kekuatan wanita, perusahaan  tetap  selalu mempertimbangkan wanita sebagai aspek strategis 

dalam pembuatan keputusan bisnis.  
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Perhatian dalam setiap detailnya memang membutuhkan suatu usaha yang lebih besar berkaitan 

dengan pemikiran, ketelitian, sikap hati-hati dan  evaluatif. 
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Sesuatu yang kecil tidak bisa diremehkan begitu saja. Kejadian sehari-hari dapat 

disebabkan oleh hal-hal yang kecil yang tidak disadari oleh kita sendiri. Kita cenderung 

memperhatikan hal-hal besar untuk dijadikan fokus. Hal-hal yang kecil cenderung diabaikan. 

Perhatian dalam setiap detailnya memang membutuhkan suatu usaha yang lebih besar 

berkaitan dengan pemikiran, ketelitian, sikap hati-hati dan  evaluatif. Rincian hal yang kecil-kecil 

cenderung dipersepsikan oleh kita sebagai sesuatu yang “ribet”. Selain itu, hal-hal yang kecil 

dianggap sebagai sesuatu yang tidak memberikan dampak signifikan dalam kehidupan kita, 

padahal menurut Thaler dan Koval dalam bukunya The Power of Small (2009), sesuatu yang 

kecil dapat memberikan dampak luar biasa dalam kehidupan kita semua.  

Dalam menjalankan bisnis, sesuatu yang nampak besar dipandang sebagai sesuatu 

yang dapat memberikan hasil yang besar. Keputusan dalam mengembangkan suatu strategi 

sering kali berasal dari manajemen atas karena ada anggapan bahwa setiap keputusan dari 

manajemen atas jauh lebih penting daripada keputusan bawahan. Suara dari karyawan, pihak 

pemasok, distributor, bahkan satpam pun tidak boleh diabaikan begitu saja. Perusahaan-

perusahaan besar juga sudah ada yang memfokuskan perhatian pada hal-hal yang kecil 

dengan memperhatikan masukan dari karyawan misal 3 M. Begitu juga dengan metode kreatif 

Google yaitu aplikasi metode kerja yang menerapkan 80% dan 20% waktunya untuk berkarya 

kreatif. Penciptaan ide-ide kreatif tidak perlu melalui usaha dengan riset besar dan 

membutuhkan biaya besar. Namun, penemuan ide-ide kreatif bisa dilakukan dari hari ke hari 

dengan memanfaatkan waktu detik demi detik. Cara penciptaan ide ini tidak menjadi suatu 

beban karena dilakukan secara rutin. Metode kerja yang sederhana ini dapat menghasilkan 

karya yang luar biasa pada  Google yang bisa kita nikmati saat ini antara lain Google Earth, 

Google Chrome, Google Sites, dan Google Translates.  

Selain itu, kekuatan internet saat ini luar biasa sekali dan bisa mengubah pandangan 

orang banyak terhadap sesuatu yang tadinya tidak menjadi fokus perhatian menjadi fokus 

perhatian luar biasa. Kekuatan internet memudahkan orang berinteraksi dengan cara 

mengirimkan email ke email orang lain. Pernyataan sederhana seseorang dalam email, 

Facebook, dan Twitter bisa memengaruhi kinerja bisnis perusahaan atau entitas tertentu. Masih 

ingat kasus Prita atau film 3 Idiots. Kasus ini menunjukkan bagaimana sesuatu yang kecil yaitu 

berangkat dari suara konsumen bisa memengaruhi perusahaan untuk memperbaiki strategi 

bisnis. Hanya dari keluhan Prita sebagai konsumen melalui internet, semua orang menjadi 

mendukungnya dan menuntut Rumah Sakit Omni Internasional harus mengubah kebijakan dan 
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memperbaiki strategi. Film 3 Idiots menjadi melonjak pengagumnya karena ada seseorang 

berkomentar melalui Twitter yang akhirnya menjadi trending topic beberapa waktu lalu. Tentu 

saja ini menguntungkan Blitzmegaplex yang sebelum menjadi trending topic, tayangan film 

tersebut sepi penonton. Suara konsumen yang sederhana dan nampaknya tidak ada artinya ini 

ternyata bisa mengubah banyak pemikiran perusahaan.  

 Internet memang di satu sisi memberikan banyak keuntungan, namun ada juga sisi 

negatifnya. Proporsi seseorang untuk menggunakan internet setiap harinya bisa memakan 

waktu hampir 2-3 jam, bahkan bisa lebih. Fenomenda BlackBerry, iPods yang melanda saat ini 

menyebabkan terciptanya sindrom Attention Deficit Disorder. Goleman mengacu fenomena ini 

sebagai interaksi I-it, artinya interaksi dengan benda mati dan tidak ada sentuhan manusiawi. 

Ini juga melanda dalam perusahaan. Keadaan ini bisa menyebabkan karyawan menjadi 

terisolasi dalam kerja. Memang diakui, interaksi dengan internet memudahkan orang untuk 

mengirim pesan tanpa batas waktu dan tempat. Namun, hal ini menciptakan suatu halangan 

bagi orang untuk membangun relasi sosial dengan sentuhan manusiawi. Aspek ini merupakan 

hal sepele namun memberi makna besar. Hubungan sosial yang baik sebenarnya 

membutuhkan adanya kontak fisik dengan dimulai hanya menyapa, menanyakan keadaan 

keluarga, keadaan pekerjaan, bahkan pencapaian kerja. Usaha ini memang sederhana sekali, 

namun apabila yang melakukan atasan sendiri untuk turun langsung ke bawah dengan 

menanyai karyawan dan memulai menanyakan hal yang sangat sederhana, ini bisa 

menciptakan kondisi psikologis karyawan yang berbeda. Karyawan menjadi seseorang yang 

diperhatikan, sehingga secara mental ini bisa membentuk persepsi, sikap dan akhirnya tindakan 

karyawan untuk bisa meningkatkan pengabdian kerja dengan baik.  

 Perhatian pada hal yang kecil juga berkaitan dengan metode kerja. Metode kerja Jepang 

Kaizen merupakan metode kerja yang menerapkan perbaikan secara teratur dari hal yang kecil. 

Penciptaan bisnis yang baik tidak berasal dari suatu perubahan yang besar, namun bisa 

dilakukan pada setiap harinya dari memulai hal kecil dalam pekerjaan sehari-hari serta 

melakukan pencatatan perubahan setiap harinya. Metode kerja ini bisa membuat banyak 

perubahan dan penciptaan ide briliant pada perusahaan Jepang.  

 Kita juga bisa mulai memperhatikan yang kecil melalui tahapan demi tahapan. Ada 

pepatah ‘sedikit demi sedikit lama lama menjadi bukit’. Sesuatu yang kita usahakan baik dalam 

kehidupan, pekerjaan, dan usaha bisnis sebaiknya tidak berangkat dari sesuatu yang besar, 

langsung jadi atau instan. Semua membutuhkan pengorbanan dari waktu ke waktu dengan 

memperhatikan setiap proses sederhana secara detail, dengan demikian kita bisa mengetahui 

kekuatan dan kelemahan dalam diri kita dan bisa dijadikan perbaikan di masa yang akan 
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datang. Hal-hal kecil harus kita pelajari karena dari sana banyak memberikan makna bagi kita 

untuk mendapatkan kesuksesan lebih baik dan besar. Small but giant. 
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Merek yang menawarkan kemewahan berkaitan dengan kecantikan,  

kesempurnaan, kualitas, dan abadi. 
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 Luxury brands (LB) diterjemahkan sebagai  merek yang memiliki kemewahan. Namun 

tidak hanya itu saja. Kemewahan menjadikan merek tidak hanya memiliki nilai material suatu 

produk, tetapi merek tersebut bisa membangkitkan adanya dunia mimpi, citra, tanda, dan motif. 

Merek yang menawarkan kemewahan tidak bisa ditujukan untuk segmen yang sama. Masing-

masing merek ditawarkan untuk target pasar yang berbeda-beda. LB  menurut Berthon et al. 

(2009)  dalam artikel “Aesthetics and Ephemerality: Observing and Preserving the Luxury 

Brand” yang diterbitkan California Management Review, berkaitan dengan kegiatan individu 

untuk melakukan konsumsi yang menunjukkan kekayaan atau prestige seseorang. Kemewahan 

bisa berarti memiliki aspek negatif dan positif. Aspek negatif artinya mengumbar hawa nafsu, 

mengikuti kemauan diri untuk bersenang-senang sedangkan kemewahan juga memiliki aspek 

positif yaitu berkaitan dengan keinginan diri untuk melepaskan dari sesuatu yang umum dan 

rutin dan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dan nyaman. Merek yang mewah 

juga berkaitan dengan kualitas, sensualitas, eksklusif, sejarah, harga mahal, dan keunikan.  

 LB memiliki tiga komponen yaitu objektif (materi), subjektif (individu), dan kolektif 

(sosial). Hal ini berkaitan dengan aspek fungsional, experiential, dan simbolis. Dimensi 

fungsional berkaitan dengan LB yang terdiri atas perwujudan materi secara fisik. Baik produk 

maupun jasa memiliki manifestasi fisik. Louis Vuitton memiliki fungsi fisik yaitu sebagai tas 

untuk memfasilitasi orang berpergian.  Dimensi experiential dari LV adalah realisme  nilai 

subjektif individu. Ada argumen yaitu de gustibus non est disputandum. Tidak ada sesuatu yang 

bisa menghalangi  kepemilikan produk berkaitan dengan personal, nilai hedonis, dalam suatu 

merek. Pengalaman merek berkaitan dengan sesuatu yang sensasional,  perasaan, pikiran, dan 

perilaku. Dimensi simbolisme berkaitan dengan realisme kolektivisme sosial.  Sifat simbolis dari 

merek kemewahan ini menunjukkan bahwa simbol berkaitan dengan dengan sesuatu yang 

naratif, mitos atau dunia impian. Merek memiliki signal untuk orang lain dan nilai untuk dirinya 

sendiri. Intinya, dimensi nilai merek kemewahan yaitu 1) nilai experiential-apa arti merek untuk 

seseorang; 2) nilai simbolis-apa arti merek untuk orang lain?; dan 3) nilai fungsional-apa atribut 

fisik yang dimiliki oleh merek? apa yang dilakukan oleh merek? 

 Masih menurut Berthon et al. (2009), terdapat tipologi mengenai merek mewah  yang 

dibagi menjadi empat yaitu modern, klasik, postmodern, dan wabi sabi. Pertama, merek modern  

menekankan pada sesuatu yang abadi dan cenderung tahan lama. Ini merupakan realisme 

kemewahan yang komersial. Kemewahan ini berkaitan dengan vulgar dan tidak berkaitan 

dengan eksklusivitas, identitas, dan kehilangan akan kualitas karena sebagai aspek produksi 
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masa. Kemewahan berkaitan dengan status. Kedua, merek klasik  menekankan pada sesuatu 

yang tahan lama. Kemewahan dianggap sebagai suatu tradisi, monumental. Secara ideal, 

kemewahan berkaitan dengan kecantikan, kesempurnaan, dan abadi.  Kemewahan bukan 

berkaitan dengan konsumerisme. Hal ini mendidik terhadap kualitas.  Merek ini lebih 

menekankan pada estetika. Ketiga, merek post modernism.  Merek ini dikaitkan dengan dunia 

kemewahan yaitu  glamor dan gemerlap. Dunia dianggap sebagai sesuatu kemasan dan 

tampilan. Aspek keempat, merek The Wabi Sabi. Merek hanya dikaitkan dengan kemewahan 

yang menonjolkan  citra sesaat.  

 Implikasi manajerial secara umum adalah manajer harus memahami bahwa merek 

memiliki keragaman karakteristik.  Memang pada umumnya merek mewah menawarkan status, 

khususnya pada sekelompok orang yang dikatakan OKB. Barang-barang mewah harus menjadi 

sesuatu yang kelihatan nyata. Tantangan pemasar adalah untuk mengelola keberadaan merek 

dan memfokuskan pada eksklusivitas. Solusi utama adalah one stand alone retail environment. 

Stabilitas harga harus dipertahankan dan upaya yang giat untuk melindungi dari aspek 

pembajakan. Permasalahan utama yang dialami oleh merek-merek mewah adalah 

mempertahankan eksklusivitas dan profitabilitas produk. Ketika sebuah produk dipertahankan 

eksklusivitasnya, maka profitabilitas produk menurun. Begitu sebaliknya, kalau ditekankan 

penjualan yang gencar dan bisa dijual di segala tempat, maka profitabilitasnya meningkat, 

namun tingkat ekslusivitas menurun.  Hal ini terjadi pada merek Pierre Cardin. Barang-barang 

mewah bisa bertahan lama karena mengadaptasi perubahan selera konsumen. Merek mewah 

juga harus dipromosikan dengan menekankan pendekatan komunitas yang cenderung 

eksklusif, dengan demikian kepemilikan merek terbatas pada kalangan-kalangan tertentu. 

Merek-merek yang dijual di butik di Plaza Indonesia  atau Harvey Nichols jauh lebih eksklusif 

daripada di Matahari karena memang merek tersebut memiliki target pasar yang berbeda.  

 Implikasi manajerial secara khusus, merek mewah yang diklasifikasikan ke dalam 

postmodernisme adalah bisa berupa makanan, pakaian, tujuan liburan, mobil dan sejenisnya.  

Konsumsi merek ini bisa berkaitan dengan selera pasar atau kelompok referensi. Pemasaran 

merek produk ini bisa melalui para selebritis. Barang-barang yang dikategorikan ke dalam post 

modernisme adalah barang-barang yang memiliki putaran cepat dan memiliki harga mahal.   

 Merek yang diklasifikasikan merek mewah menargetkan pada konsumen yang tidak 

memahami merek dengan baik yang membeli dan mengkonsumsi produk hanya bersifat untuk 

memanjakan diri. Pemasar dapat mendistribusikan pada outlet-outlet tertentu misalnya di 

airport. 
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 Merek mewah yang diklasifikasikan klasik di satu sisi adalah merek yang dibangun 

sepanjang waktu. Komitmen pada kualitas, hanya orang-orang yang berpendidikan dan 

berpengetahuanlah yang mengerti merek ini.  Distribusi merek produk ini bersifat terbatas. 

Selain itu, merek klasik ini ditujukan kepada konsumen yang bisa memahami filosofi merek 

sehingga menggunakan merek klasik akan mengetahui sejarah merek itu bisa muncul.  

 Merek Wabi Sabi menekankan pada pengembangan estetika.  Kepemilikan merek yang 

dikategorikan estetika menjadi suatu penting. Merek yang dikategorikan tidak bertahan lama 

tetapi bisa menjadi tren sesaat. Misalnya dikomunikasikan melalui Facebook, atau special 

event.  

 Dengan demikian, pengelolaan merek pada tipologi yang berbeda juga memiliki 

karakteristik berbeda. LB memiliki makna yang berbeda sehingga manajer merek juga 

memperlakukan merek juga berbeda. Hal ini penting dilakukan bahwa segmen pasar boleh 

sama yaitu sama-sama menyasar untuk kelas atas, namun target pasar tentu saja bisa 

berbeda. Hal ini menunjukkan merek memiliki jiwa yang berbeda sehingga ditujukan juga pada 

konsumen yang memiliki psikologi berbeda pula, dengan demikian manajer merek akan 

mendapatkan kesuksesan dalam menjalankan bisnis pemasaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

Menghadapi Persaingan: Orientasi Pesaing Vs Konsumen 

Publikasi di Bisnis Indonesia 18 Juli 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Orientasi kepada pesaing cenderung bersifat menyerang dan menghalangi perusahaan untuk 

membuka diri terhadap peluang yang mungkin bisa diambil.  
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 Persaingan industri dalam setiap kategori produk saat ini tidak bisa dihindari. Hal ini 

dilihat dari banyaknya pemain dalam satu industri. Masing-masing perusahaan berusaha untuk 

menawarkan produk pada konsumen yang sama. Banyaknya perusahaan yang terjun dalam 

satu industri bisa disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, dari sisi perusahaan memiliki 

kompetensi, kekuatan teknologi, kecukupan modal, keahlian dalam melakukan riset, keinginan 

untuk mempertahankan profitabilitas dalam jangka panjang; sedangkan dari sisi konsumen, 

konsumen memiliki preferensi yang berubah karena disebabkan oleh adanya keinginan yang 

beragam. Keinginan yang beragam ini juga dipicu karena meningkatnya penghasilan, 

bertambahnya pengetahuan dan pengalaman, pengaruh kelompok referensi,  dan tuntutan 

kerja. Dengan adanya kekuatan dua sisi mendorong perusahaan mau tidak mau berusaha 

untuk ikut serta dalam persaingan karena apabila perusahaan tidak mengikuti persaingan, 

maka perusahaan akan kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Konsekuensinya, 

perusahaan tidak akan mampu mempertahankan keberadaan bisnisnya, dan akhirnya akan  

membubarkan diri. 

 Dalam mengembangkan strategi untuk ikut serta dalam persaingan, ada dua orientasi 

utama yang bisa dijadikan pertimbangan oleh perusahaan. Orientasi ini bisa berupa yaitu 

orientasi tradisional-orientasi pesaing dan orientasi modern yaitu orientasi konsumen. 

Perusahaan yang memiliki orientasi persaingan pada pesaing akan mengembangkan strategi 

yang sifatnya head to head. Masih ingat, persaingan antar operator seluler beberapa waktu lalu 

antara si Merah dan si Biru. Kita sebagai konsumen bisa tahu perubahan iklan dua perusahaan 

setiap bulan dengan melihat iklan yang selalu baru dan sifatnya saling menimpali dan 

menunjukkan keunggulan masing-masing. Begitu juga dulu,  persaingan antara Pepsi dan Cola 

atau persaingan antar perusahaan yang cenderung menekankan tema iklan komparatif. 

 Strategi yang dikembangkan sifatnya reaktif dan cenderung memata-matai setiap 

gerakan pesaing. Perusahaan menjadi waspada dalam kurun waktu 24 jam. Bisa jadi 

perusahaan mengerahkan karyawannya untuk selalu memonitor perkembangan perusahaan 

lain yang dianggap sebagai pesaing dalam industri yang sama. Perusahaan yang bisa 

melakukan strategi ini tentu saja harus didukung oleh amunisi yang cukup kuat baik amunisi 

dana, teknologi, dan sumber daya manusia yang kreatif. Namun, strategi ini juga memiliki 

kelemahan. Strategi ini cenderung berorientasi jangka pendek. Perusahaan tidak cukup waktu 

untuk memonitor setiap perkembangan yang ada. Keputusan yang diambil semata-mata 

berdasarkan keputusan strategi yang dibuat oleh pesaing. Dengan demikian, strategi yang 

dibuat oleh perusahaan cenderung bisa jadi hanya sekitar komparasi atau memiliki perbedaan 
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strategi yang tidak begitu signifikan karena tinggal melihat apa yang dilakukan oleh pesaing. 

Orientasi kepada pesaing ini cenderung bersifat menyerang dan menghalangi perusahaan 

untuk membuka diri terhadap peluang yang mungkin bisa diambil oleh perusahaan. Fokus 

perusahaan cenderung tertutup terhadap kemungkinan adanya kesempatan untuk berkembang 

karena orientasi persaingan perusahaan terhadap pesaing bersifat secara langsung. Di sisi lain, 

konsumen sebagai pengguna produk akan mempersepsi bahwa persaingan yang ditunjukkan 

adanya komparasi iklan atau komparasi promosi merupakan ajang pertarungan dan mungkin 

membingungkan konsumen untuk memutuskan memilih suatu produk.  

 Memaknai persaingan tidak hanya memandang bahwa semua perusahaan dalam 

industri merupakan sebagai pesaing. Idealnya, dalam mengikuti persaingan agar perusahaan 

bisa selalu bertahan dalam industri dan bisa memenuhi kebutuhan para stakeholdernya, 

setidaknya memiliki orientasi pada konsumen. Orientasi pada konsumen merupakan orientasi 

perusahaan yang tidak menerapkan konsep produk. Orientasi pada konsumen bertujuan untuk 

menghindari agar perusahaan tidak terjebak dalam penerapan marketing myopia. Konsep ini 

sebenarnya bukan konsep baru. Konsep ini pernah diajukan oleh Theodore Levitt  dengan 

konsep “Marketing Myopia”  dalam Harvard Business Review (1966). Marketing myopia 

merupakan konsep yang menunjukkan bahwa perusahaan terjebak dalam memaknai 

pentingnya produk di mata konsumen. Perusahaan memiliki fokus sempit karena hanya 

mengutamakan satu produk yang pasti dianggap bisa memenuhi kebutuhan konsumen dengan 

baik dan bisa memenangkan persaingan.  

Marketing myopia harus dihindari karena tidak mendorong perusahaan untuk memiliki 

perspektif lebih luas dengan hanya sekedar memberikan produk terbaik dan memfokuskan 

pada perusahaan lain yang menawarkan produk sama. Fenomena Google dan Apple 

merupakan sesuatu yang menarik untuk didiskusikan dalam ranah persaingan. Google tidak 

menganggap bahwa Yahoo merupakan saingan utama mereka. Namun, Google berpikir lebih 

dari itu, bahwa bagaimana persaingan itu dihadapi dengan memberikan sejumlah penawaran 

kepada konsumen yaitu tidak hanya sekedar search engine. Google memiliki orientasi bahwa 

pelayanan lebih dari itu yaitu konsumen bisa mendapatkan akses informasi bisa melalui data 

maupun komunikasi dengan menggunakan peranti lunak Android. Google juga mengeluarkan 

ponsel Nexus One. Dalam hal ini Google lebih mempersepsikan bahwa Apple dengan I-Phone 

sebagai kiblat untuk mengembangkan strategi bisnisnya. Sifat pengembangan strategi 

cenderung halus dan tidak head to head karena lebih memfokuskan pada pemenuhan 

kebutuhan konsumen. Begitu juga, I-Phone Apple memiliki sejumlah peranti yang tidak hanya 

untuk berkomunikasi namun juga bisa untuk akses data, musik, dan film. Dengan demikian, 
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masing-masing perusahaan tidak bersifat bersaing secara langsung, namun lebih berorientasi 

pada tuntutan preferensi konsumen yang menginginkan  one stop product offering.  

 Begitu juga, saat ini persaingan antara Coca Cola dan Pepsi tidak lagi hanya head to 

head pada minuman berkarbonasi. Namun, masing-masing perusahaan sudah memikirkan 

orientasi pada konsumen yaitu mereka berorientasi pada industri minuman tidak hanya pada 

minuman berkarbonasi. Oleh karena itu, masing-masing perusahaan melakukan akuisisi pada 

produk water, energy drink, ready to drink tea, juice drink, dairy based drink, ready to drink 

coffee, dan sport drink. Jadi, perusahaan memiliki orientasi persaingan lebih luas dan tidak 

memfokuskan pada satu produk atau satu aspek yang sempit. Dengan memberikan orientasi 

lebih luas, perusahaan dapat mengembangkan berbagai kesempatan untuk menawarkan 

berbagai produk agar bisa memberikan pemenuhan kebutuhan konsumen dengan baik. Tentu 

saja, konsumen akan merasa diuntungkan karena mendapatkan keragaman penawaran produk 

dari perusahaan.  

 Pelajaran yang penting dalam ini adalah perusahaan yang menyikapi persaingan 

dengan orientasi konsumen adalah adanya  kemauan belajar secara terus-menerus dan 

memiliki sumber daya baik modal maupun manusia dengan tingkat kreativitas tinggi. Hanya 

dengan proses belajar, berinovasi dan riset terus menerus, perusahaan akan menciptakan 

produk terbaik dan bisa memberikan pembelajaran bagi perusahaan lain tanpa bermaksud 

menciptakan persaingan yang menimbulkan perang antar perusahaan. Selain itu, persaingan 

yang disiapkan tidak bersifat sks (sistem kebut semalam), namun bersifat stratejik 

membutuhkan perencanaan yang baik, dan bisa mendapatkan keuntungan jangka panjang.  
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Corporate Social Responsibility  dan  Skeptisme 

Publikasi di Bisnis Indonesia 1 Agustus 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Tindakan spontan perusahaan untuk melakukan Corporate Social Responsibility hanyalah sebagai 

self-promotor paradox.  
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 Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan perwujudan kesadaran organisasi 

untuk tidak hanya mementingkan maksimalisasi profit. Namun, ada suatu kesadaran yang 

penuh dan proaktif bagi para shareholder utama perusahaan tidak menggunakan profitabilitas 

perusahaan untuk kepentingan sendiri. Ada aspek berbagi pada sesama di setiap elemen 

stakeholders. Orientasi berbagi ini tidak hanya bersifat reaktif, artinya perusahaan tidak 

melakukan kegiatan CSR karena ada peraturan yang mendesak atau ketika perusahaan 

mengalami suatu krisis. Perusahaan dengan sangat sadar melakukan hal ini tanpa perlu 

didorong oleh suatu peristiwa yang sifatnya mendadak. Perusahaan yang melakukan kegiatan 

CSR ini cenderung tidak ramai dari publikasi, karena mereka benar-benar melakukan secara 

tulus tanpa desakan dari pihak eksternal. 

 Sejumlah perusahaan di Indonesia bahkan tidak hanya yang berskala besar, sudah 

melakukan CSR sejak lama, sebelum gaung CSR begitu menggema di Indonesia. Implikasi 

perusahaan yang melakukan CSR dalam kurun waktu yang lama menyebabkan terciptanya 

suatu persepsi positif di benak masyarakat termasuk konsumen di dalamnya. Ada suatu 

legitimasi dari setiap aktivitas CSR di mata masyarakat, yaitu masyarakat percaya bahwa 

perusahaan ini benar-benar tulus dalam mempromosikan CSR  tanpa adanya suatu pamrih. 

Perusahaan ini memiliki komitmen jangka panjang dan tidak sekedar mencari simpati dari 

masyarakat. Kegiatan CSR ini sudah masuk dalam konsep stratejik perusahaan yang diinisiasi 

oleh  jajaran manajemen atas.  

 Perusahaan yang memiliki sejarah panjang dalam melakukan kegiatan CSR selama 

umur perusahaan itu berdiri, secara tidak langsung telah mengkomunikasikan diri kepada 

masyarakat mengenai komitmen untuk bisa berbagi. Hal ini otomatis bisa menciptakan 

kepercayaan dari masyarakat dan membentuk persepsi positif di benak masyarakat. Lambat 

laun,  masyarakat dalam hal ini konsumen, akhirnya bisa memiliki pengetahuan tentang 

perusahaan tersebut. Pengetahuan konsumen yang terakumulasi positif ini bisa membentuk 

sikap konsumen untuk selalu memiliki empati terhadap perusahaan beserta produk-produk 

yang dihasilkan. Konsumen bersedia dan merasa bangga bila bisa membeli produk dari 

perusahaan yang memiliki kelanggengan aktivitas CSR. Meskipun perusahaan mengalami 

krisis misalnya ada suatu isu negatif yang menerpanya, perusahaan tidak seketika mengalami 

adanya tuntutan atau cercaan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kondisi rasa percaya 

yang dimiliki oleh konsumen akan itikad baik perusahaan untuk bisa memulihkan dari krisis atau 

isu negatif yang menerpanya. 
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 Kegiatan CSR tersebut merupakan public relation yang secara otomatis merupakan obat 

pereda persepsi negatif konsumen terhadap perusahaan. Perusahaan tidak perlu 

mengeluarkan biaya besar untuk memulihkan nama baik perusahaan. Konsumen cenderung 

akan mempersepsikan bahwa perusahaan kebetulan saja sedang mengalami musibah, jadi 

cepat atau lambat akan segera memperbaiki diri. Hal ini disebabkan aktivitas CSR yang sifatnya 

terus menerus dilakukan tanpa adanya motivasi eksternal atau tuntutan dari pihak luar. Menurut 

Vanhamme dan Grobben (2008) dalam artikel “Too Good To Be True: The Effectiveness of 

CSR History in Countering Negative Publicity” pada Journal of Business Ethics menunjukkan 

hasil penelitian bahwa perusahaan yang memiliki sejarah panjang dalam kehidupan 

perusahaan itu untuk selalu terlibat dalam kegiatan CSR tidak akan mengalami kesulitan untuk 

tetap selalu mendapat simpati dari publik meskipun ada pemberitaan negatif yang menimpa 

perusahaan tersebut.  

 Akan tetapi, hal ini berbeda bila aktivitas CSR dikategorikan sebagai aktivitas yang 

sifatnya ikut-ikutan memberikan sumbangan kepada masyarakat atau memberikan dana untuk 

kesehatan kepada masyarakat. Dengan kata lain, perusahaan mengikuti trend CSR yang 

sedang marak gaungnya. Perusahaan dianggap memiliki komitmen jangka pendek. Komitmen 

yang sifatnya reaktif  ini dianggap tidak tulus ketika perusahaan mengalami musibah atau 

mendapatkan pemberitaan negatif berkaitan dengan kegiatan bisnisnya.  Dengan melakukan 

kegiatan CSR secara spontan sudah bisa dianggap bisa meredakan persepsi negatif.  Menurut 

Jones dan Pittman dalam buku Toward a General Theory of Strategic Self-Presentation (1982), 

tindakan spontan perusahaan untuk melakukan CSR hanyalah sebagai self promotor paradox. 

Tindakan tersebut diangap sebagai sekedar gimmick atau self-serving sekaligus obat cepat 

pereda amukan masyarakat. Tindakan ini hanya bersifat jangka pendek karena untuk bisa 

mendapatkan simpati dengan cepat dari masyarakat. Muncul suatu skeptisme dalam benak 

konsumen karena perusahaan diyakini tidak akan tulus dalam memberikan donasi kepada 

masyarakat. Aktivitas CSR hanya dianggap sebagai suatu cara agar masyarakat tidak marah 

terhadap hal negatif yang menimpa perusahaan. Skeptisme ini makin menguat bila perusahaan 

dalam  menghadapi masalah dengan melaksanakan kegiatan CSR  melalui publikasi besar-

besaran sehingga menciptakan persepsi seakan-akan perusahaan memiliki kepedulian yang 

tinggi terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Skeptisme masyarakat menunjukkan adanya 

ketidakpercayaan yang tinggi dari masyarakat karena tindakan CSR tersebut hanya bersifat 

remedial.  

 Sikap skeptisme masyarakat bisa reda, asalkan perusahaan yang tadinya tidak memiliki 

sejarah panjang dalam melakukan aktivitas CSR, meneruskan kegiatan CSR dan 
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menjadikannya sebagai agenda kegiatan utama dan bisa merupakan strategi jangka panjang. 

Dengan demikian, sikap skeptisme masyarakat akan menghilang, sehingga timbul suatu sikap 

optimis akan adanya niat baik perusahaan untuk selalu memiliki empati pada  lingkungan 

sekitar.  
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Labeling menunjukkan keseriusan perusahaan untuk memberikan informasi terbaik mengenai 

komposisi produk yang dipromosikan ke konsumen. 
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Labeling merupakan aspek penting yang bisa memuat merek produk, deskripsi produk, 

dan tingkat kualitas produk. Merek produk dapat berupa gambar atau produsen produk. 

Deskripsi produk berkaitan dengan komposisi produk, kandungan produk, tanggal pembuatan, 

tanggal kadaluarsa. Tingkat kualitas produk berkaitan dengan evaluasi kualitas produk  yang 

tertera. Labeling merupakan strategi produk yang harus diperhatikan oleh produsen karena 

merupakan bagian strategi pemasaran agar produk tersebut diterima baik oleh konsumen. 

Selain itu, labeling dapat dijadikan sebagai strategi diferensiasi produk agar menjadi sesuatu 

yang bisa diperhatikan oleh konsumen di antara produk yang ada di pasar. Labeling 

menunjukkan keseriusan perusahaan untuk memberikan informasi terbaik mengenai komposisi 

produk yang dipromosikan ke konsumen. Paling tidak ini merupakan itikad baik dari perusahaan 

untuk tidak memberikan informasi yang salah kepada konsumen. Memberikan informasi yang 

benar dan sesuai dengan aturan yang ditentukan pemerintah merupakan salah satu bentuk dari 

perlindungan hak-hak konsumen untuk bisa mengkonsumsi produk dengan baik dan sehat. 

Konsumen memiliki hak untuk mengetahui apa yang menjadi kandungan suatu produk.  

Tidak semua konsumen melakukan pembelian bersedia memperhatikan labeling dengan 

seksama. Labeling itu penting bagi konsumen yang memiliki tingkat kognisi tinggi (need for 

cognition). Tingkat kognisi yang tinggi ini didukung oleh pendidikan yang tinggi dan tingkat 

pengetahuan konsumen yang luas. Tingkat pendidikan dan pengetahuan konsumen yang luas 

memang tidak selamanya berkorelasi positif. Tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin 

konsumen memiliki pengetahuan konsumen yang luas, dan tingkat pendidikan yang rendah, 

tidak selalu menunjukkan pengetahuan konsumen yang sempit mengenai pemahaman 

pentingnya memperhatikan komposisi produk yang dikonsumsi. Idealnya, adalah tingkat 

pendidikan dan tingkat pengetahuan yang luas bisa memengaruhi konsumen untuk 

memutuskan pembelian produk terbaik. Tingkat pengetahuan menyebabkan seseorang mau 

mencari informasi lebih lanjut dan mempertimbangkan sejumlah hal untuk melakukan 

pembelian. Tingkat pengetahuan yang tinggi menyebabkan seseorang bersedia untuk berpikir 

lebih lanjut sebelum melakukan pembelian, salah satunya adalah memperhatikan labeling yang 

tertera pada produk. Kognisi konsumen ini lah yang menyebabkan seseorang tidak 

sembarangan melakukan pembelian. Tingkat kognisi ini memengaruhi konsumen untuk 

memperhatikan hal-hal yang hendak dibeli secara detail. Hal ini tidak mungkin terjadi untuk 

barang-barang yang mudah dibeli pada waktu sale, karena kecenderungannya, konsumen yang 

mudah tergoda untuk melakukan pembelian adalah konsumen yang tingkat kognisinya rendah. 
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Artinya, konsumen tidak bersedia berpikir lebih lanjut dengan mencari informasi lain untuk 

memastikan kemungkinan terjadi risiko pembelian.  

Tingkat kognisi ini sebenarnya menunjukkan seberapa besar tingkat kepekaan 

seseorang untuk menghindari risiko. Menurut Yan dan Watchravesringkan (2008) dalam “Use of 

Care Labels: Lingking Need for Cognition with Consumer Confidence and Perceived Risk” pada 

Jurnal of Fashion Marketing and Management, tingkat kognisi ini dapat menyebabkan individu 

sadar bahwa pembelian produk pasti mengandung risiko. Oleh karena itu, hal terbaik yang 

dilakukan sebelum melakukan pembelian adalah mempertimbangkan setiap risiko. Risiko ini 

bisa meliputi sejumlah hal yaitu risiko fisik, psikis, biaya dan sosial. Pembelian produk pakaian 

pun juga perlu memperhatikan labeling karena labeling produk bisa menunjukkan tingkat 

kualitas produk. Labeling merek yang tidak bagus menyebabkan seseorang akan 

mengurungkan niat untuk membelinya karena ada aspek risiko sosial. Label merek bisa 

menunjukkan seberapa bagus merek tersebut dapat meningkatkan citra konsumen yang 

mengenakannya. Terlebih lagi dengan labeling makanan, konsumen dengan tingkat kognisi 

tinggi juga akan memperhatikan aspek risiko fisik yaitu kemungkinan adanya produk yang 

kadaluarsa maupun komposisi pembuatannya. Label halal atau syariah misalnya, merupakan 

indikator kuat yang menjadi perhatian oleh konsumen penganut Agama Islam untuk 

memerhatikan pilihan produk di antara produk yang ada. Kecenderungannya, label halal 

dijadikan petunjuk bagi konsumen untuk membeli produk karena ini sejalan dengan nilai-nilai 

yang dianut. Labeling bisa dijadikan sebagai sarana untuk edukasi konsumen khususnya bagi 

konsumen yang belum tahu cara penggunaan suatu produk dengan baik misalnya labeling SNI 

untuk pemakaian gas yang akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan. Meskipun sudah diberi 

label, ternyata masih membahayakan konsumen. Namun, hal ini di luar dari aspek pentingnya 

labeling karena adanya kecurangan dalam melakukan bisnis.  

Labeling juga menjadikan konsumen memiliki tingkat keyakinan yang tinggi. Tingkat 

keyakinan yang tinggi merupakan suatu aspek dalam perilaku konsumen untuk menentukan 

dan menguatkan sikap konsumen untuk memutuskan pembelian produk. Tingkat keyakinan 

berkaitan dengan aspek untuk mengetahui segala konsekuensi dari pemilihan produk. Bila 

produk tidak memiliki label yang bagus, maka konsumen cenderung tidak memiliki tingkat 

keyakinan yang tinggi. Tingkat keyakinan yang tinggi itu memengaruhi konsumen untuk 

menetapkan pilihan pada produk yang benar. Tingkat keyakinan ini merupakan aspek dalam 

kognisi konsumen  yang relatif tidak mudah diubah, apalagi ketika tingkat keyakinan sudah 

memengaruhi aspek afeksi konsumen. Ketika konsumen sudah menentukan sikap dengan 
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aspek keyakinan dan afeksi, maka konsumen memiliki niat untuk tetap memilih produk yang 

memiliki label bagus. 

Penting untuk dipahami bagi pemasar bahwa konsumen saat ini sudah semakin “pintar”. 

Pintarnya konsumen karena adanya kemudahan informasi yang diberikan oleh orang lain dalam 

bentuk gethok tular lewat offline dan online. Komunikasi informasi ini memudahkan konsumen 

untuk mengetahui produk yang baik dan tidak. Salah satu produk baik adalah mencantumkan 

label dengan informasi yang benar agar tidak menyesatkan. Banyak konsumen saat ini mulai 

melakukan pembelian hati-hati agar tidak terjadi risiko-risiko yang tidak diinginkan. Teliti 

sebelum membeli menjadi aspek penting bagi konsumen sebelum melakukan konsumsi. 

Konsumen juga harus terus belajar dan mencari informasi untuk tetap update informasi agar 

tidak salah mengambil keputusan pembelian.  
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Inovasi Untuk Grass Root 
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Produk inovasi didefinisikan tidak sempit. Produk inovasi bisa ditujukan untuk bisa menyelesaikan 

masalah yang bisa dihadapi oleh konsumen dari berbagai kalangan atau kelas.  
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Inovasi dipersepsikan sebagai produk baru yang berkaitan dengan teknologi canggih 

dan bagus yang ditujukan untuk kalangan yang mampu. Selain itu, inovasi juga berkaitan 

dengan produk mahal dan membutuhkan penjelasan pemakaian yang rumit. Produk inovasi 

didefinisikan tidak sesempit itu, produk inovasi ditujukan untuk bisa menyelesaikan masalah 

yang bisa dihadapi oleh konsumen dari berbagai kalangan baik kalangan orang kaya maupun 

orang tidak mampu. Masih hangat dalam ingatan kita, peristiwa tabung gas meledak yang 

sampai memakan banyak korban dari kalangan tidak mampu. Inisiasi mantan petinggi di 

pemerintahan kita memang patut diacungi jempol, karena bertujuan untuk bisa meringankan 

kehidupan ekonomi kalangan yang tidak mampu agar bisa menjalankan kegiatan perekonomian 

tanpa kendala kesusahan bahan bakar.  

Namun yang menarik hal ini adalah, kalangan mampu adalah konsumen yang 

cenderung tidak memiliki kemampuan untuk mengolah informasi dengan baik karena tidak ada 

kecukupan pengetahuan dengan baik. Pengetahuan yang baik tidak dimiliki karena informasi 

yang diperoleh tidak cukup, edukasi pemerintah mengenai pentingnya penggunaan gas sebagai 

pengganti kayu bakar tidak dijalankan dengan baik. Menurut Rogers (1983) dalam buku 

Diffusion of Innovation, inovasi produk yang baik apabila ada sejumlah unsur yaitu relative 

advantage, compability, trialibility, communicability. Relative advantage ini berkaitan dengan 

apakah tabung gas tersebut memang bisa memberikan aspek manfaat yang lebih besar kepada 

konsumen; compability berkaitan dengan aspek apakah tabung gas tersebut sesuai dengan 

kebutuhan konsumen saat ini; trialibility berkaitan dengan aspek apakah tabung gas tersebut 

dimungkinkan bagi konsumen untuk mencoba penggunaannya sebelum pembelian, namun hal 

ini tentu saja tidak memungkinkan dari sisi retail yang menjual. Communicability berkaitan 

dengan aspek pemberian informasi yang baik mengenai penggunaan tabung gas.  

Aspek communicability ini dianggap paling penting dan lebih relevan dalam menjelaskan 

pengenalan produk baru untuk kalangan orang tidak mampu karena terbatasnya akses diri baik 

akses finansial maupun informasi. Sosialisasi penggunaan  produk gas penting dilakukan 

karena ini berkaitan dengan aspek pendidikan kepada konsumen untuk mengajarkan cara 

penggunaannya, dan  cara menghindari terjadi kebocoran gas. Pertamina dan para 

distributornya  sudah melakukan ini namun belum optimal, karena ini seharusnya diberikan 

jauh-jauh hari sebelum produk gas diluncurkan kepada masyarakat. Dengan demikian, ketika 

konsumen akan membutuhkan bahan bakar untuk keperluan sehari-hari, konsumen ditawari 
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tabung gas yang sebenarnya konsumen belum banyak mendapatkan pengetahuan atau malah 

tidak tahu sama sekali cara menggunakannya.  

Penting untuk dipahami bahwa  kalangan tidak mampu harus bisa juga menikmati 

produk inovatif karena produk inovatif ditujukan agar bisa membantu menyelesaikan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari dan memudahkan konsumen untuk bisa menggunakannya. Dalam 

sebuah studi kasus dari Vachani dan Smith (2008) dengan judul “Socially Responsible 

Distribution: Distribution Strategies for Reaching the Bottom of the Pyramid” dalam Californian 

Management Review menunjukkan peran tiga pilar yaitu pemerintah, pengusaha, dan yayasan 

sosial atau NGO dapat  menyukseskan proses distribusi produk dengan baik dalam kehidupan 

kalangan bawah di India. Mereka membantu menangani kesulitan para kalangan menengah 

bawah untuk mendapatkan akses informasi yang baik, kesehatan maupun pendidikan. Mereka 

membantu untuk membukakan jalan bagi konsumen yang tidak mampu.  

Jadi dalam kasus tabung gas, harus ada tiga kalangan utama yang ikut terlibat yaitu 

pemerintah, pengusaha, dan lembaga sosial. Ketiga peran tersebut  bisa diberdayakan untuk 

dioptimalkan agar adopsi produk inovasi untuk kalangan tidak mampu bisa berjalan dengan 

baik. Pertama, peran pemerintah harus tegas dalam membuat peraturan untuk dipatuhi, tentu 

saja dalam ini sudah dibuat sejumlah kebijakan. Kedua, pengusaha atau perusahaan berperan 

dalam membantu untuk bisa melakukan distribusi dengan baik agar produk inovatif bisa sampai 

ke tangan konsumen dengan baik tanpa berusaha untuk memanipulasi kondisi produk. Kalau 

terjadi manipulasi produk maka akan timbul suatu risiko-risiko khususnya risiko fisik. Kita bisa 

melihat akhir-akhir ini banyak terjadi ledakan gas, karena terjadi manipulasi produk dari 

seharusnya yang berkualitas menjadi berkurang kualitas atau tidak berkualitas sama sekali. Ini 

tentu saja sudah dianggap sebagai suatu tindakan untuk meniadakan hak-hak konsumen. 

Kalangan tidak mampu memang kalangan yang cenderung rentan terhadap hilangnya hak-

haknya. Mereka adalah golongan yang cenderung “nrimo” dan tidak punyai kekuatan untuk 

menuntut.   

Ketiga, lembaga atau yayasan sosial adalah kalangan yang memiliki kemampuan dan 

kekuatan untuk membantu kalangan tidak mampu untuk mampu menikmati produk inovatif. 

Yayasan ini bisa berperan untuk membantu pemerintah dalam memberikan pembelajaran 

kepada konsumen agar konsumen bisa mengetahui kelemahan dan keunggulan produk. 

Dengan demikian, agar bisa terhindar dari risiko penggunaan produk baru, konsumen dididik 

agar bisa mengetahui penggunaan produk sebaik mungkin. Edukasi ini penting karena bisa 

membukakan wacana dan menambah pengetahuan konsumen untuk bisa lebih berhati-hati dan 

bijaksana dalam menggunakan produk. Menanamkan informasi merupakan bagian dari proses 
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pembelajaran dengan demikian akan membentuk suatu sikap dan keyakinan akan pemilihan 

produk yang benar, sehingga dapat mengurangi risiko terjadi kecelakaan dalam menggunakan 

produk. Kalangan tidak mampu tetap menjadi bagian dari target market yang harus diperhatikan 

baik oleh pemerintah, pengusaha, dan lembaga sosial atau NGO karena mereka juga bagian 

dari masyarakat yang menjadi tanggung jawab kita bersama.  
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Perilaku Smartphoneniacs: Sebuah Trend 
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Yang menarik lagi di Amerika sudah bermunculan microtrend-new luddites, yaitu kelompok  yang 

memiliki sikap anti terhadap teknologi.  
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Produk smartphone mulai 2009 didominasi oleh dua pemain yaitu Blackberry dan                  

i-Phone. Namun tahun ini mulai didominasi oleh banyak smartphone lainnya. Munculnya sistem 

opensource Android dari Google yang bekerja sama dengan Indosat dan sejumlah vendor yaitu 

SonnyEricsson, Huawei, Samsung, HTC  LG, dan Motorola makin meramaikan pilihan untuk 

konsumen. Konsumen menjadi tidak terbatas pada dua smartphone tersebut. Produk 

smartphone ini memang perwujudan dari era informasi yang semakin canggih dan 

memengaruhi kehidupan konsumen dari hal yang kecil sampai hal yang besar, bahkan 

sekaligus kehidupan pribadi konsumen. Perkembangan teknologi ini merupakan suatu aspek 

lingkungan eksternal yang selalu menjadi pertimbangan bagi pemasar atau pelaku bisnis untuk 

dijadikan input perumusan strategi. Trend ini penting bagi pemasar untuk melihat apa yang 

sedang terjadi dalam lingkungan bisnis.  

 Ada kelompok konsumen saat ini yang bisa dikategorikan ke dalam social geek artinya 

kecenderungan perilaku sosial yang dipengaruhi oleh teknologi internet. Mark-J.Penn dan E. 

Kinney Zalesne (2007) dalam bukunya Microtrends: Suprising Tales of the Way We Live Today 

menjelaskan bahwa ada sebuah trend yang dijelaskan oleh perilaku individu yang didominasi 

oleh penggunaan teknologi internet. Penggunaan teknologi internet melalui media komputer 

atau handphone telah mengubah individu yang tadinya memiliki suatu kemandirian dalam 

bertindak, menjadi individu yang cenderung mengalami suatu ketergantungan pada media. 

Individu khususnya kaum remaja menganggap smarphone menjadi second-life dalam dirinya. 

Kalau kita jumpai di mall atau di jalan, mereka asyik dengan dunianya sendiri seakan-akan 

lingkungan di sekitar mereka tidak menjadi penting.  

Fenomena ini juga dipengaruhi oleh kepribadian konsumen yang cenderung 

dikategorikan sebagai kepribadian mobile affinity dan technology compability. Kepribadian ini  

menurut Manzane, Mafe dan Blas (2008) dalam Exploring Individual Personality Factors As 

Drivers Of M-Shopping Acceptance pada Journal of Industrial Management & Data System 

penting dipahami. Kepribadian mobile affinity menunjukkan bahwa seseorang merupakan 

individu yang selalu ingin memiliki kontak dengan dunia luar. Individu ini cenderung terbuka dan 

mau menerima segala perubahan dan menginginkan suatu informasi yang selalu terkini. 

Seseorang merasa dirinya sempurna kalau bisa berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian 

technology compability adalah kecenderungan individu yang memiliki nilai-nilai yaitu meyakini 

bahwa teknologi dapat memudahkan kehidupan mereka. Dengan demikian, penggunaan 

smartphone yang merupakan bagian perkembangan teknologi dianggap juga dapat memenuhi 

kebutuhan mereka. Selain itu, pengalaman konsumen terdahulu dalam menggunakan internet 

bisa memberikan suatu pengetahuan bagi konsumen mengenai manfaat internet bagi 
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kehidupan mereka.  Individu-individu ini memang merupakan konsumen yang memiliki melek 

teknologi, menengah atas dan berpendidikan.  

 Memang diakui smartphone memiliki dampak positif dalam kehidupan konsumen. 

Pertama, produk ini menawarkan banyak manfaat dari akses data, hiburan, bahkan komunikasi 

yang instan dan intensif dengan orang lain dapat diperoleh dengan cepat. Kedua, pemasar bisa 

mempromosikan produk bersifat one-to one marketing kepada konsumen. Namun, kehidupan 

konsumen tidaklah hanya bersifat penerimaan informasi dari media tersebut. Penggunaan 

smartphone yang berlebihan bisa menimbulkan smartphoneniac artinya keranjingan pada 

smartphone. Indikator yang ada adalah smartphone selalu dibawa ke mana-mana bahkan 

sampai mau tidur. Kaum wanita dianggap memiliki kecenderungan tinggi dalam menggunakan 

smartphone. Produk ini sudah menjadi pusat bagi kehidupan wanita dan menjadi bagian 

“keluarga”.  

 Implikasi negatif ini adalah secara hubungan sosial, individu mengalami suatu sikap 

yang mengabaikan orang di sekitarnya. Kemampuan untuk berkomunikasi semakin berkurang 

secara verbal. Empati sosial cenderung berkurang. Hal ini terlepas dari penggunaan social 

media untuk networking. Nuansa akan terasa beda kalau dilakukan dalam kehidupan nyata. Di 

Amerika, mulai terjadi peningkatan penyakit hard of hearer atau gangguan pendengaran. 

Gangguan pendengaran ini muncul karena penggunaan teknologi yang berlebihan misalnya 

penggunaan earphone bukan karena faktor umur. Gangguan kesehatan ini merupakan implikasi 

negatif dari gaya hidup dan penggunaan hiburan. Selain itu, juga penggunaan teknologi 

smartphone yang berlebihan bisa menyebabkan kelelahan mata dan jari-jari tangan bisa 

menjadi kaku atau mati rasa. Implikasi negatif tidak selamanya negatif atau tidak membawa 

sesuatu manfaat. Malah, implikasi negatif ini bisa dijadikan potensi bisnis tersendiri untuk 

menyediakan pelayanan kesehatan dan menangani kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. 

Yang menarik lagi, di Amerika sudah bermunculan microtrend-new luddites, yaitu kelompok 

yang sudah memiliki sikap anti terhadap teknologi. Mereka tidak mau dibombardir dengan 

segala informasi dari handphone maupun internet. Keinginan menggunakan buku catatan dan 

media non-internet mulai muncul. Mereka tidak ingin hidupnya dikontrol oleh pemakaian internet 

atau smartphone lainnya karena media tersebut dianggap mengganggu privasi.  

 Produk smartphone memang tidak bisa dihindari keberadaannya. Namun, sebagai 

konsumen kita harus memiliki sikap bijaksana dalam menggunakannya. Terutama, para orang 

tua yang memiliki anak. Pembelian smartphone bagi mereka tidak menjadi masalah selama ada 

suatu sosialisasi nilai-nilai yang berguna atas manfaat produk tersebut. Para pelaku bisnis 

paling tidak juga menyadari aspek negatif smartphone. Kesadaran ini akan mengarahkan bagi 
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pelaku bisnis untuk tetap memperhatikan etika dan memberikan solusi mengenai cara 

penggunaan secara bijaksana. Pelaku bisnis diharapkan jangan berorientasi jangka pendek 

untuk dapat mempromosikan produknya agar laris terjual tetapi juga masih memperhatikan hak-

hak konsumen.  
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Jiwa Produk 
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Ciri lain dari jiwa produk ini adalah memiliki koneksi kuat dengan alam atau bersifat alami.  
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 Jiwa produk menunjukkan bahwa produk mengandung aspek estetika dan spiritual yang 

dicari oleh konsumen saat ini. Jiwa produk tidak merujuk pada benda atau entitas secara fisik 

namun berkaitan dengan kualitas atau dimensi dari kehidupan yang penuh pengalaman dan 

berkaitan dengan kedalaman nilai, hati dan kehidupan spiritual konsumen. Pemenuhan 

kebutuhan tidak hanya pada aspek fungsinya saja, namun konsumen berusaha untuk 

menikmati atau menjiwai dalam penggunaan produk setiap waktunya. Hal ini sejalan dengan 

perkembangan dalam strategi bisnis yang mulai mengarah pada penciptaan jiwa produk. 

Perkembangan perspektif bisnis atau pemasaran telah menuju suatu perubahan. Secara 

praktis, perspektif pemasaran juga menunjukkan adanya suatu evolusi pendekatan yang lebih 

mengarah pada pikiran, hati dan jiwa konsumen. Kotler et al. (2010) dalam bukunya Marketing 

3.0 menunjukkan bahwa perspektif ini adalah perkembangan Marketing 1.0-pemasaran dengan 

berpusat pada produk; Marketing 2.0-pemasaran berorientasi konsumen; sedangkan Marketing 

3.0-pemasaran yang didorong oleh adanya nilai.  Perspektif ini juga menjelaskan bahwa 

pemasaran tidak hanya sekedar produksi dan menjual suatu barang agar bisa diterima oleh 

konsumen, namun pemasaran juga memiliki nilai-nilai atau jiwa yang ingin memberikan 

pelayanan kepada konsumen dengan sesuatu yang berkualitas, tidak merugikan kepentingan 

umum di sekitarnya, memakmurkan masyarakat dan lingkungan sekitar.  

 Ada anggapan bahwa konsumsi di era modernisme menciptakan suatu kondisi 

materialisme, keserakahan, pemborosan, dan cenderung berfokus pada duniawi semata. 

Produk diciptakan hanya ditujukan memuaskan ragawi konsumen semata. Namun, sebenarnya 

era konsumsi saat ini sudah mengarah pada suatu spiritualitas. Konsumen mempersepsikan 

bahwa produk tidak hanya memuat aspek fungsional namun merupakan kombinasi antara 

benefit fungsional, estetika, dan spiritualitas. Produk yang ideal adalah produk yang bisa 

meningkatkan kualitas dalam penggunaan manfaat bagi kehidupan konsumen.  Moore (1996) 

dalam bukunya The Re-Enchantment of Everyday Life menunjukkan bahwa ada suatu 

kontemplasi, ritualitas, enjoyment, dan penghayatan dalam melakukan konsumsi produk 

sebagai bagian aktivitas. Kesadaran dalam menikmati penggunaan produk menjadikan 

konsumen bisa menikmati produk tanpa merasa harus terburu-buru dalam mengkonsumsinya. 

 Jiwa produk memiliki sejumlah ciri khas.  Jiwa produk menuntut konsumen untuk 

memberikan perhatian pada aspek seni, sehingga dalam mengkonsumsinya, konsumen harus 

membutuhkan waktu lama untuk bisa memaknai baik akan manfaat dan nilai unggul suatu 

produk. Jiwa produk ini bisa berkaitan dengan benda-benda seni. Benda-benda seni ini tentu 
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saja bervariasi akan penetapan harganya, dari harga yang rendah sampai kadang-kadang tidak 

masuk akal di pikiran orang awam. Product soul ini memang memiliki aspek kemewahan, 

namun juga memiliki spiritualitas. Konsumen sudah menunjukkan animonya untuk melakukan 

pembelian produk-produk seni. 

 Jiwa produk ini juga memiliki karakteristik yaitu membutuhkan sentuhan tangan. Konsep 

produksi masal menyebabkan produk dibuat berdasarkan produksi pabrik sehingga sentuhan 

tangan menjadi terbatas. Produk dengan sentuhan tangan memiliki aspek estetika tinggi. Ciri 

lain dari jiwa produk ini adalah memiliki koneksi dengan alam atau bersifat alami. Dengan 

demikian, konsumen mampu merasakan lingkungan yang bebas kimia dan polusi.  Konsep 

back to nature sudah menjadi trend yang selalu diusung dalam pengemasan produk maupun 

iklan. Konsep ini menjadikan konsumen sadar bahwa produk yang dikonsumsi saat ini 

cenderung dibuat untuk pemenuhan kebutuhan dengan cepat, mengandung banyak bahan 

pengawet karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan banyak konsumen. 

 Designer yang ulung turut memberi warna spiritualitas produk. Berbeda dari produksi 

massal, yang cenderung hanya menggunakan template produk sehingga sentuhan emosional 

tidak  terasa. Produk batik tulis semakin digemari karena memiliki sentuhan emosi yang tinggi 

dan penjiwaan dalam mendesain batik. Kaitan dengan aspek historis juga cukup tinggi. Produk 

yang memiliki aspek historis bisa memiliki suatu nilai pengetahuan, karakter kuat, dan bisa 

menghargai para kepiawaian leluhur masa lalu yang sudah mampu menuangkannya dalam 

wujud produk yang bisa dinikmati sampai saat ini, misalnya tempat atau benda-benda 

bersejarah. Jiwa produk juga mampu memberikan sentuhan pengaruh pada seseorang dari 

seluruh aspek baik secara fisik maupun psikis individu. Sentuhan ini bisa berupa hal kecil yang 

bisa memberikan banyak makna dalam kehidupan.   

 Implikasi manajerial adalah pemasar memang tidak bisa mengusahakan penciptaan 

produk agar sesuai dengan karakteristik jiwa produk secara ideal. Namun, value of proposition 

yang bisa disampaikan kepada konsumen bisa merupakan gabungan dari aspek estetika, 

fungsional dan spiritualitas dengan memperhatikan karakteristik jiwa produk. Produk-produk 

saat ini sudah mulai memasukkan aspek ‘jiwa’. Hal ini bisa terlihat dalam produk-produk 

elektronik. Nuansa ‘jiwa’ begitu terasa. Designer-designer ulung juga diundang untuk 

memberikan kontribusi dalam penciptaan produk, misalnya perusahaan Samsung. Pemasar 

juga semakin menyadari bahwa konsumen saat ini semakin memiliki sifat kritis dan terlalu 

menuntut. Di samping kesadaran dan peningkatan pengetahuan serta kemampuan konsumen, 

pemasar dituntut agar bisa memenuhi selera konsumen. Mengkonsumsi jiwa produk bisa 

menjadi media untuk mendidik konsumen agar menghargai suatu karya seni, mencintai 
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lingkungan, menghargai kesehatan tubuh, memperhatikan lingkungan alam sekitar, dan 

menjadikan konsumen sebagai individu yang lebih sabar dan peka terhadap kehidupan 

sekelilingnya. What a beautiful everyday life with product soul.  
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Perusahaan yang melihat perusahaan lain mau menyadari kelemahannya, seharusnya dijadikan 

sebagai tempat pembelajaran atau cermin diri untuk belajar.  
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 Konsep Corporate Social Irresponsibility (CSIR) sebenarnya  merupakan konsep yang 

menerangkan sisi gelap aktivitas perusahaan di setiap bidang yang ditekuninya. Konsep CSR 

selama ini hanya menekankan pada aspek positif yaitu Corporate Social Responsbility. 

Indikator yang ditunjukkan adalah aspek positif yang ada dalam perusahaan. Aspek positif ini 

tentu saja akan membawa implikasi yang positif pula pada perusahaan. Perusahaan dengan 

mudah saja melaksanakan CSR karena akan membuat konsumen dan para stakeholder lainnya 

memberikan perhatian. Suatu hal alamiah bagi perusahaan bersedia untuk selalu 

mempromosikan kegiatan yang baik dan menciptakan persepsi positif dari khalayak.  Namun, 

sebaliknya bila kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan bisnis yang negatif, perusahaan 

berusaha untuk menyembunyikan agar khalayak umum tidak mengetahui.  

 Era keterbukaan saat ini menyebabkan setiap stakeholder perusahaan bisa mengakses 

informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan baik yang positif maupun negatif. Corporate 

social irresponsibility merupakan konsep yang dikemukakan oleh Wagner, Bicen dan Hall 

(2007) pada  artikel yang berjudul “The Dark Side of Retailing: Toward a Scale of Corporate 

Social Irresponsibility” dalam  International Journal of Retail & Distribution Management.  

Pemaparan informasi mengenai kegiatan bisnis yang cenderung mengarah pada sisi gelap 

perusahaan sebaiknya memang harus dikemukakan oleh perusahaan dan diketahui oleh 

konsumen. Tujuannya adalah bersikap jujur terhadap publik bisa memengaruhi sikap konsumen 

untuk bisa menjadi positif. Pemaparan ini bisa berupa hasil penelitian yang berupa persepsi 

konsumen terhadap praktik bisnis perusahaan. Hasil penelitian ini bisa dipublikasi dan dijadikan 

sebagai referensi perusahaan untuk memperbaiki strategi bisnis yang lebih baik ke depannya. 

Konsumen adalah individu yang rasional dan semakin dirasakan “pintar”. Kepintaran konsumen 

ini didukung karena meningkatnya pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen untuk 

menentukan pilihan. Konsumen yang pintar bila disuguhkan informasi yang negatif belum tentu 

akan memiliki persepsi negatif terhadap perusahaan. Informasi yang sifatnya tidak memihak 

dan terbuka justru akan membuat konsumen merasa tidak dibohongi dan dihargai. Perusahaan 

dipersepsi memiliki kemauan untuk memberikan informasi terbuka dan menunjukkan itikad 

untuk berbuat baik.  

 CSIR berkaitan dengan sejumlah aktivitas perusahaan yang sifatnya multiperspektif atau 

multidimensi yaitu tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan saja. CSIR bisa meliputi 

lingkungan alam, bisnis lokal, perlakuan pada karyawan internal, aturan sosial, kesejahteraan 

karyawan, kondisi kerja lokal, diskriminasi karyawan, praktik pemasaran, ketidakjujuran, 
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penggunaan bahan baku produk. Indikator-indikator CSIR dijelaskan sebagai berikut. Indikator 

lingkungan alam meliputi penawaran produk yang merusak lingkungan alam, menghasilkan 

limbah perusahaan; indikator bisnis lokal meliputi kegiatan perusahaan yang menyebabkan 

perusahaan kecil lain mengalami kebangkrutan, menawarkan produk yang kadaluarsa; indikator 

perlakuan pada tenaga kerja lokal meliputi penciptaan pengangguran pada masyarakat lokal; 

indikator aturan sosial meliputi penggelapan pajak, pengabaian aturan, melanggar aturan.  

Berkaitan dengan indikator kesejahteraan karyawan meliputi penyediaan manfaat yang terbatas 

pada karyawan, tidak memberikan asuransi kepada karyawan, gaji di bawah UMR; indikator 

kondisi kerja lokal meliputi kondisi kerja yang tidak kondusif, lingkungan kerja tidak aman, 

diskriminasi kerja. Berkaitan dengan praktik pemasaran, indikator meliputi menjual produk yang 

tidak aman, tidak bisa diupayakan oleh konsumen, tidak sehat; indikator ketidakjujuran meliputi 

pemberitaan tidak jujur mengenai manfaat produk dan bahan baku produk.  

 Dimensi-dimensi ini penting untuk dikembangkan oleh perusahaan untuk mengetahui 

persepsi konsumen selama ini terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan bisa melakukan 

survei rutin setiap semesternya. Survei ini juga sekaligus merupakan komponen evaluasi 

perusahaan untuk melihat tingkat kepuasan konsumen terhadap produk atau jasa yang 

digunakan oleh konsumen selama ini. Dengan demikian, hasil survei berkaitan dengan praktik 

CSIR dapat dipublikasi baik internal maupun eksternal perusahaan. Perusahaan menjadi selalu 

“waspada” terhadap kegiatan yang sudah dijalankan. Yang lebih penting lagi, perusahaan harus 

siap menerima kritikan terhadap penyimpangan yang dipersepsi oleh konsumen. Selain 

indikator CSIR dinilai oleh konsumen, orientasi CSIR juga bisa diperoleh dari sisi pesaing. 

Kompetitor perusahaan yang menilai tingkat CSIR perusahaan lain bisa menjadi suatu aspek 

tersendiri. Perusahaan lain bisa memberikan suatu judgment tersendiri bahwa ada perusahaan 

yang bersedia untuk membuka kelemahan sendiri. Tentu sulit sekali bagi perusahaan untuk 

membuka aib sendiri terhadap pesaing. Namun, hal ini sebaiknya ditinjau dari sisi lain. 

Perusahaan yang melihat perusahaan lain mau menyadari kelemahannya, seharusnya 

dijadikan sebagai tempat pembelajaran atau cermin diri untuk belajar. Artinya, ke depan, 

perusahaan berusaha tidak meniru praktik bisnis yang dianggap tidak baik. Intinya, publikasi 

terhadap CSIR itu penting khususnya orientasi pada stakeholder yang di dalamnya ada 

konsumen  dan pesaing perusahaan. Bahkan, pemerintah pun yang menjadi bagian dari 

stakeholder perusahaan juga seharusnya menghargai adanya pemaparan atau publikasi CSIR 

suatu perusahaan. Pemerintah mungkin melakukan suatu kebijakan tertentu untuk 

mengarahkan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan bisnis yang lebih baik, sehingga rapor 

CSIR selalu negatif. Dengan kata lain, CSIR yang negatif = CSR positif.  
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Menyentuh produk menjadikan kita merasa aman akan produk yang akan kita beli. Ada suatu 

keyakinan dan kepastian yang bisa terbentuk dari proses menyentuh.  
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 Keputusan untuk membeli sebuah produk bisa diperoleh dari berbagai sumber. Sumber 

utama yang berupa informasi dapat berupa media personal maupun media non-personal. Media 

tersebut dapat dijadikan sebagai penentu keputusan yang diambil baik dari teman, surat kabar, 

pemasar maupun informasi dari internet. Namun, ada media lain yang dianggap sebagai 

penentu dan sumber informasi dalam memutuskan membeli produk yaitu keinginan untuk 

menyentuh (need for touch). Menurut Peck dan Childer dalam tulisan “Individual Differences in 

Haptic Information Processing: The Need for Touch Scale”, yang diterbitkan dalam Journal of 

Consumer Research, 2003 menyatakan bahwa ada suatu kebutuhan individu untuk dapat 

menyentuh, meraba, dan merasakan produk yang akan dibeli. Keinginan untuk menyentuh ini 

menjadi sumber informasi secara fisik mengenai atribut produk maupun kualitas produk. 

Informasi ini akhirnya dapat memengaruhi persepsi konsumen untuk memutuskan apakah 

konsumen memiliki preferensi untuk membeli atau tidak. 

 Keinginan untuk menyentuh sebuah produk sebenarnya menjelaskan kondisi psikologis 

perilaku konsumen. Kondisi psikologis ini bisa berupa motivasi dan kemampuan individu yang 

berbeda antar individu. Motivasi dalam melakukan pembelian atau belanja produk bisa 

dikategorikan sebagai suatu kebutuhan dan suatu kegiatan belanja untuk bersenang-senang. 

Motivasi untuk melakukan belanja sebagai sebuah kebutuhan lebih didominasi oleh faktor 

logika atau rasional. Konsumen memfokuskan manfaat utama dari suatu produk. Motivasi untuk 

melakukan belanja karena aspek bersenang-senang lebih didorong oleh keinginan konsumen 

karena sebuah variasi saja di sela-sela rutinitas belanja utama. Di samping itu, belanja karena 

bersenang-senang atau hedonis juga didorong oleh aspek personal misalnya belanja karena 

hobi atau memang berkeinginan untuk mencoba hal-hal yang baru.  

Kategori motivasi belanja yang berbeda ini dapat menentukan karakteristik belanja yang 

berbeda pula. Ketika konsumen melakukan belanja berdasarkan motivasi untuk mendapatkan 

kebutuhan, maka konsumen membutuhkan informasi. Berkaitan dengan keinginan untuk 

menyentuh, konsumen memfokuskan pada faktor instrumental. Instrumental ini berupa kualitas 

nyata dari produk yaitu tekstur, berat, bentuk. Komponen-komponen ini dapat dijadikan sebagai 

media informasi untuk menentukan pilihan. Sebaliknya, ketika konsumen melakukan belanja 

untuk bersenang-senang, keinginan untuk menyentuh lebih difokuskan pada faktor autotelic. 

Faktor autotelic ini merupakan faktor aspek sensori yang lebih berorientasi memanjakan indera 

konsumen. Faktor autotelic ini berupa sesuatu yang memberikan suatu stimulasi untuk 

membuat konsumen bisa memiliki aspek kesenangan dalam merasakan sebuah produk. 

Keinginan untuk menyentuh sebuah produk selain sebagai sumber informasi, juga merupakan 
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suatu keinginan untuk memastikan suatu mutu produk memang sesuai dengan apa yang 

dipersepsi oleh konsumen sesuai dengan atribut yang dikomunikasikan oleh pemasar. Hal ini 

penting juga dikaitkan dengan aspek budaya timur konsumen adalah menyentuh sebuah 

produk merupakan suatu media untuk penguat atau pencipta kepercayaan konsumen. Mungkin 

kita sebagai konsumen didominasi oleh rasa tidak percaya kalau tidak melihat sendiri produk 

yang kita beli. Menyentuh produk menjadikan kita merasa aman akan produk yang kita beli. Ada 

suatu keyakinan dan kepastian yang bisa terbentuk dari proses menyentuh. Produk menjadi 

sesuatu yang dianggap tidak memiliki kebohongan publik kepada konsumen. Selain itu, dengan 

menyentuh, konsumen merasa adanya konektivitas dengan produk karena produk yang dibeli 

dianggap sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik.  

Keinginan untuk menyentuh juga dipahami oleh banyak pemasar khususnya 

smartphone. Penggunaan layar sentuh merupakan suatu mekanisme di samping menghindari 

adanya bahaya fisik yaitu kram jari-jari, layar sentuh ini merupakan aplikasi pemahaman 

produsen terhadap keinginan konsumen untuk menyentuh. Dengan melakukan sentuhan pada 

produk menjadikan konsumen merasa “in touch” dan “feel in” terhadap produk yang dibeli. 

Produk permainan atau game player juga menyediakan media kepada konsumen agar bisa 

melakukan sentuhan misalnya melalui joystick.  

Lalu yang menjadi persoalan, adalah meningkatnya pembelian secara online 

menyebabkan konsumen tidak bisa menyentuh produk yang ditawarkan kepada konsumen. 

Pembelian online memang akhir-akhir ini mengalami peningkatan karena didorong oleh 

sejumlah faktor antara lain meningkatnya kemajuan teknologi, kemudahan pembayaran melalui 

kredit card, keinginan konsumen menghindari kemacetan lalu lintas dalam melakukan 

pembelian, serta kemudahan konsumen untuk melakukan komparasi biaya dan produk secara 

visual dengan produk pesaing. Meskipun semua keinginan tersebut sudah dipenuhi oleh 

pemasar yang menawarkan produk secara online, ada sejumlah konsumen yang kalau tidak 

melihat atau meraba produk secara langsung belum merasa puas dan lega. Mereka masih 

membutuhkan kepastian dan keinginan untuk mencoba meraba produk. Pada dasarnya, kita 

sebagai konsumen secara psikologis memiliki aspek perkembangan diri yang selalu 

menginginkan kepastian akan sesuatu, antara lain dari segi menyentuh produk. Sentuhan 

memang secara manusiawi adalah logis. Hal ini menjadi tantangan dari pemasar untuk dapat 

menawarkan produk melalui media agar konsumen bisa memberikan sebuah sentuhan. 

Pemberian sentuhan bisa menjadi keunggulan bagi pemasar.  
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Modal uang tidak cukup untuk memunculkan inovasi, tetapi modal sosial yang berupa kebersamaan, 

bisa menjadi jauh lebih penting dan dikuatkan dengan visi perusahaan yang memberikan suatu 

pencerahan ke depan. 
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 Inovasi merupakan suatu konsep yang menunjukkan adanya produk baru atau proses 

baru dari aktivitas perusahaan. Aktivitas ini dianggap sebagai penunjang keberadaan 

perusahaan dalam jangka panjang. Selain penunjang keberadaan perusahaan, inovasi harus 

diadakan secara terus-menerus karena berusaha untuk meningkatkan arus kas untuk keperluan 

investasi. Tuntutan konsumen yang terus menerus berubah memengaruhi perusahaan untuk 

selalu membuat produk baru. Selain itu, tingkat persaingan yang tinggi dalam suatu industri 

menuntut perusahaan harus bisa menyeimbanginya atau bahkan bisa menunjukkan kinerja 

yang melampaui pesaing.  

 Produk inovatif merupakan suatu kebanggaan bersama yang dirasakan oleh 

perusahaan. Tidak hanya pimpinan atas yang merasa bangga terhadap munculnya produk 

inovatif. Produk inovatif ini bisa muncul oleh sejumlah faktor yang tidak hanya disebabkan oleh 

adanya dana yang besar untuk menciptakan produk. Namun, faktor yang bisa mendukung 

adalah faktor kebersamaan. Faktor kebersamaan ini merupakan suatu modal sosial yang ada 

dalam perusahaan dan diciptakan melalui suatu sistem yang mendukung. Faktor kebersamaan 

ini merupakan suatu sinergi dari semua kalangan individu yang ada dalam perusahaan yang 

bersama-sama berusaha untuk menciptakan suatu produk. Produk ini dimunculkan dari adanya 

sharing ide dari semua individu dalam perusahaan. Jadi, penciptaan produk tidak berasal dari 

satu individu, namun berdasarkan kebersamaan antar individu dalam organisasi. 

 Proses penciptaan ide ditunjukkan apik oleh perusahaan IBM. Menurut Bjelland dan 

Wood dalam artikel “An Inside View of IBM’s Innovation Jam” yang diterbitkan oleh MIT Sloan 

Management Review pada 2008, “Innovation  Jam” merupakan suatu konferensi online secara 

pararel. Hal ini sudah dimulai sejak 2001.  Innovation Jam terdiri atas kelompok yang saling 

terhubung untuk mengelola segala sesuatu berkaitan dengan hal penting untuk penciptaan 

produk-produk maupun proses baru.  Jadi, semua orang bisa berpartisipasi untuk sharing ide 

baru. Dari sejumlah ide yang ada, manajer atau pemimpin bisa memilih dan mengkombinasikan 

ide yang terkumpul. Hasil “Innovation Jam” yang pernah muncul di IBM adalah 3D internet dan 

Big Green.  

 Pelajaran menarik di sini adalah IBM pernah merajai dalam dunia komputer, namun saat 

ini perusahaan tersebut sudah sedikit “hilang gaungnya”, apalagi sesudah dibeli oleh Lenovo. 

Meskipun demikian, proses inovasi tidak pernah berhenti. Inovasi ini bisa menjadi suatu 

terobosan dalam menggali ide kreatif dari para karyawan. Ide kreatif tidak selalu datang dari 

atasan untuk menciptakan suatu ide. Pemimpin bisa dianggap sebagai penentu visi perusahaan 
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yang mengarahkan pada lingkup jangka panjang. Visi ini  menjadi pegangan dalam 

melaksanakan kegiatan sehari-hari.  Kebersamaan dalam sharing ide ini bisa muncul asalkan 

memang ada pemimpin yang mengarahkan hal ini.  

 Iklim organisasi yang positif berupa suatu mekanisme untuk bisa menyatukan semua 

orang dalam satu perusahaan juga memiliki kontribusi bagi terciptanya suatu inovasi. 

Komunitas karyawan merupakan suatu bentuk iklim organisasi yang menciptakan wadah bagi 

karyawan untuk bisa bercengkerama, berbagi pengalaman, berdiskusi maupun membicarakan 

berbagai kejadian sehari-hari. Komunitas karyawan ini merupakan cara perusahaan untuk 

memberikan fasilitas kepada karyawan agar bisa berbagi informasi penting. Inovasi proses 

maupun produk bisa terjadi dari komunitas karyawan karena karyawan-lah yang menjalani 

aktivitas rutin sehari-hari dan mampu menemukan suatu masalah dan solusi langsung pada 

pekerjaan yang dihadapinya. Karyawanlah yang mengetahui secara praktis kejadian setiap 

saatnya dibandingkan dengan pimpinan yang terkadang hanya menerima laporan dari 

bawahan. Perusahaan Astra sudah menunjukkan hal ini dengan baik. 

 Dalam kebersamaan ini harus dilandasi rasa saling percaya antar individu atau antar 

atasan bawahan yang tergabung dalam satu komunitas. Keinginan untuk berbagi harus 

dilandasi adanya suatu komitmen dan rasa saling percaya antar individu. Dengan berbagi 

pengalaman atau ide, menumbuhkan rasa bahwa apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

bersama. Dengan demikian, produk inovatif berasal dari karyawan dan hasilnya juga karyawan 

perusahaan. Perusahaan dalam suatu industri yang sangat kompetitif, tidak hanya berorientasi 

untuk mengembangkan produk karena pesang, namun juga diarahkan untuk berorientasi 

jangka panjang. Karyawan dalam perusahaan juga harus menyadari bahwa tuntutan untuk 

menghasilkan inovasi menjadi suatu keharusan dan suatu proses yang terus-menerus dan tidak 

dibatasi.   

Kebersamaan dalam kelompok tidak terikat pada suatu tempat dan waktu tertentu. 

Media sosial secara online juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk berbagi cerita dengan 

rekan kita yang ada dalam satu media. Hal ini sebenarnya juga bisa dimanfaatkan oleh 

perusahaan untuk memberikan fasilitas kepada karyawan untuk bisa melakukan sharing secara 

online. Dengan demikian, informasi baru atau ide-ide kreatif dapat dikumpulkan dari media 

online.  

 Kebersamaan dalam menciptakan ide bisa menimbulkan sinergi yang hasilnya bisa 

menjadi suatu prestasi bersama. Dengan demikian keberhasilan akan suatu prestasi inovasi 

akan menumbuhkan rasa “self-efficacy” diri untuk terus melakukan sharing idea. Semangat 

inovasi akan selalu ada. Perusahaan jangan hanya mengandalkan satu orang saja misalnya 
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pemimpin untuk bisa menghasilkan suatu ide. Kebersamaan ini harus menjadi suatu budaya 

perusahaan untuk selalu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada karyawan internal dan juga 

karyawan yang baru masuk. Modal uang tidak cukup untuk memunculkan inovasi, namun 

modal sosial yang berupa kebersamaan bisa menjadi jauh lebih penting dan dikuatkan dengan 

visi perusahaan yang memberikan suatu pencerahan ke depan.  
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Dengan status sosial lebih tinggi, individu merasa memiliki kepercayaan diri lebih besar dan lebih 

merasa diorangkan dan dihargai. 
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 Sukses kehidupan bisa ditentukan oleh banyak hal. Salah satunya adalah bentuk 

kepemilikan barang. Kepemilikan barang ini juga menentukan status sosial. Kepemilikan barang 

menjadi bagian dari budaya saat ini karena dianggap sebagai sesuatu yang dibenarkan dan 

dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu atau bahkan semua kalangan 

masyarakat. Usaha untuk memenuhi kepemilikan barang saat ini tidaklah sesulit 10 tahun lalu. 

Kita dengan mudah saat ini untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus berpikir lebih jauh dan 

panjang. Kartu kredit memudahkan solusi dalam memenuhi keinginan untuk memiliki sesuatu. 

Oleh karena itu, menjadi hal yang aneh kalau seseorang tidak memiliki kartu kredit. Kartu kredit 

sudah menjadi sesuatu yang wajib ada dalam dompet konsumen. Setiap bank mengeluarkan 

fasilitas untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan sesuatu. Iklan kartu kredit 

terpampang besar di setiap jalan besar di Jakarta. Sales personnel bank gencar menawarkan 

aplikasi kartu kredit di mall. Strategi pemasaran tidak hanya itu. Penggunaan telemarketing juga 

dilakukan untuk memudahkan dalam menjangkau konsumen.  

 Penelitian Bernthal, Crockett, dan Rose yang berjudul “Credit Cards as Lifestyle 

Facilitator” dalam Journal of Consumer Research (2005) menunjukkan bahwa individu 

dihadapkan pada dua hal yaitu kendala dan kebebasan. Kendala menunjukkan bahwa tidak 

semua individu memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian karena keterbatasan dana. 

Kebebasan menunjukkan bahwa dengan menggunakan kartu kredit, individu bisa terbebas dari 

kendala dari keterbatasan dana. Oleh karena itu, penggunaan kartu kredit bisa memudahkan 

individu untuk memenuhi segala keinginannya dengan mudah dan cepat.  

  Kartu kredit juga memiliki banyak makna. Kartu kredit bisa memberikan makna positif 

dan negatif. Makna positif menunjukkan bahwa penggunaan kartu kredit merupakan sesuatu 

yang dianggap dapat meringankan kesulitan orang dalam memenuhi kebutuhan mendadak atau 

yang sifatnya fungsional. Artinya penggunaan kartu kredit untuk menyelesaikan masalah yang 

penting misalnya sakit atau pembayaran untuk memenuhi kebutuhan utama. Dengan demikian, 

keterbatasan dana yang dimiliki bisa teratasi. Kartu kredit dianggap sebagai “security blanket” 

yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk berjaga-jaga dalam menghadapi keperluan secara 

mendadak.  

 Namun, pada kenyataannya, kartu kredit dianggap sebagai media untuk memenuhi 

tuntutan gaya hidup dan menyesuaikannya. Demografi menunjukkan bahwa tingkat pendapatan 

seseorang menunjukkan peningkatan, sehingga hal ini dapat memengaruhi munculnya 
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keinginan baru untuk memiliki sesuatu. Meskipun ada peningkatan pendapatan, ada sejumlah 

konsumen yang memiliki pendapatan dalam rata-rata. Mereka difasilitasi kartu kredit untuk 

memenuhi keinginan mereka. Kartu kredit juga dianggap sebagai pemicu gaya hidup impulsif. 

Teori reproduksi sosial yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu menunjukkan bahwa kehidupan 

sosial diwarnai dengan usaha individu dalam entitas sosial tertentu untuk mendapatkan dan 

saling berkompetisi dalam memperoleh perbaikan status. Masing-masing individu tidak mau 

menerima status sosial saat ini. Mereka menginginkan adanya suatu uplifting status ke level 

lebih atas. Dengan status sosial lebih tinggi, individu merasa memiliki kepercayaan diri lebih 

besar dan lebih merasa diorangkan dan dihargai. Dengan merasa lebih dihargai, individu 

merasa sudah bahagia dan nyaman. Namun sebenarnya, kebahagiaan  ini merupakan 

kebahagiaan semu, karena sejatinya kebahagiaan ini bersifat sementara. Individu merupakan 

makhluk senantiasa akan bosan dan tidak merasa puas untuk hanya memiliki satu barang.  

 Kemudahan pembayaran juga  menyebabkan individu dengan kepribadian impulsif  

semakin terdorong untuk memiliki sesuatu dengan mudah dan tanpa ambil pusing.  Dengan 

mudahnya mendapatkan segala sesuatu, kartu kredit menciptakan suatu daya adiktif bagi 

konsumen untuk terus-menerus menggunakannya. Di samping itu, pihak bank sebagai 

fasilitator juga memberikan segala kemudahan pembayaran dan akses penggunaan. Kartu 

kredit juga dianggap sebagai suatu cara untuk melakukan rasionalisasi dalam pemenuhan 

suatu kebutuhan. Individu juga menginginkan sesuatu yang dianggap sebagai penghargaan diri, 

sehingga membutuhkan kartu kredit untuk dapat memenuhi keinginan tersebut. Ada aspek 

“self-gratification” dalam diri seseorang.  Penggunaan kartu kredit juga bisa memfasilitasi 

seseorang untuk melakukan “self-medicate” dan “mood repair”. Terkadang dalam kehidupan 

individu, terdapat aspek kebosanan dan membutuhkan relaksasi atau sesuatu yang baru. 

Dengan demikian, fasilitas kartu kredit dapat memberikan kemudahan bagi individu untuk 

menggunakannya.  

 Yang menjadi perhatian di sini adalah penggunaan kartu kredit membutuhkan suatu 

komitmen untuk bisa menggunakannya dengan bijaksana dan didasarkan akan kemampuan 

untuk melunasinya secara tepat waktu. Penggunaan kartu kredit juga harus dilandasi adanya 

kontrol diri yang kuat dalam individu dengan melatih diri untuk menahan dorongan kuat agar 

tidak membiarkan pemenuhan keinginan-keinginan yang muncul dalam diri sendiri yang tidak 

pada tempatnya. Harus diingat bahwa penggunaan kartu kredit memang memudahkan untuk 

mendapatkan segala sesuatunya dengan cepat, namun kalau tidak mampu mengontrolnya kita 

akan terjebak dalam lilitan utang yang cukup besar. Kebahagiaan yang tadinya diraih akan sirna 

segera kalau akhirnya sering ditemui oleh debt collector.  
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Logo Starbuck dan Zona Baru 

Publikasi  di Bisnis Indonesia 13 Maret 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Banyak komentar negatif bermunculan seiring dengan perubahan logo Starbuck. 
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 Awal Januari 2011, Starbuck memulai mengisi lembaran tahun baru dengan mengubah 

logo. Howard Schultz menulis dalam situs Starbuck untuk menjelaskan perubahan logo 

tersebut. Logo Mermaid merupakan logo yang digunakan oleh Starbuck sejak tahun 1971. Logo 

pada tahun 1971, ada nama coffee, tea, dan spices. Tahun 1987, logo mengalami perubahan 

dengan hanya mencantumkan coffee. Hal ini menandai adanya pilihan menu baru yaitu 

espresso. Tahun 1992, Starbuck melakukan publikasi logo Mermaid dengan tulisan coffee 

sebagai trademark. Tahun 2011, Starbuck mengubah logonya dengan melepas Mermaid dari 

lingkaran dan menghapus nama coffee.  

 Logo merupakan elemen brand yang berkaitan dengan representasi grafis atau citra dan 

asosiasi memori dari brand tertentu. Logo berkaitan dengan aspek estetika dan sebagai suatu 

cara untuk mengkomunikasikan atribut brand. Berdasarkan penelitian Walsh, Winterich dan 

Mittal yang berjudul “Do Logo Redesigns Help or Hurt your Brand? The Role of Brand 

Commitment” dalam Journal of Product & Brand Management (2010) menunjukkan bahwa 

perubahan logo akan memengaruhi persepsi konsumen. Perubahan pada logo akan 

memengaruhi konsumen-konsumen yang memiliki brand commitment. Konsumen yang memiliki 

brand commitment yang kuat akan khawatir karena hal ini memengaruhi pada keterkaitan diri 

dengan brand. Berdasarkan pantauan jejak pendapat dari situs Starbuck sendiri, banyak 

komentar negatif bermunculan seiring dengan perubahan logo Starbuck. Mereka adalah orang-

orang yang sudah fanatik dan penggemar Starbuck. Perubahan ini mengakibatkan mereka 

berpersepsi negatif pada Starbuck. Perubahan pada desain visual membawa pengaruh pada 

makna brand sesungguhnya. Selain itu, perubahan logo dengan melepas nama coffee, dirasa 

akan menyulitkan konsumen untuk mengaitkan desain atau gambar tersebut dengan sesuatu, 

dan sulit untuk dikaitkan dalam memori seseorang.  

 Kalau kita amati bersama, penggunaan logo masih konsisten.   Perubahan yang ada 

sebenarnya kalau dilihat tidak begitu nyata, karena logo Mermaid masih tertempel. Starbuck 

tidak dengan  mudah untuk mengembangkan logo yang benar-benar baru dalam waktu singkat. 

Hal ini memengaruhi citra yang dimiliki oleh konsumen.  Logo Starbuck saat  ini sebenarnya 

menggambarkan gambaran yang jauh lebih luas dan tetap memiliki konsistensi dari waktu ke 

waktu. Perubahaan logo menunjukkan adanya perubahan dalam Starbuck. Perubahan tidak 

bersifat radikal namun menunjukkan suatu zona baru.  Ada sejumlah makna dari zona baru 

starbuck. 

Pertama, area baru dalam berbisnis. Perubahan logo dengan menanggalkan kata 

coffee, tidak berarti bahwa di Starbuck sudah tidak lagi ada kopi. Produk kopi masih menjadi 
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sajian utama dengan berbagai flavor baik dari Amerika Latin, Afrika, Asia, maupun bersifat 

blending. Namun, sajian menu Starbuck semakin diperluas dengan tidak hanya menawarkan 

espresso saja, namun juga ada bakery, hot breakfast, sandwich bahkan yogurt dan ice cream. 

Bahkan untuk beberapa outlet di Amerika, juga menawarkan adanya minuman bir dan anggur.  

Kedua, ada inovasi. Ada kemauan untuk belajar. Perubahan logo tidak hanya sekedar 

logo yang berubah, namun yang berubah juga berkaitan dengan segala sikap dan budaya 

perusahaan karena perubahan logo mencerminkan adanya perubahan dalam diri perusahaan. 

Inovasi berarti perusahaan bersedia belajar. Adanya my starbuck idea sebagai online 

community merupakan media bagi Starbuck untuk belajar. Ide-ide yang masuk tidak hanya ide 

produk kopi dan espresso, namun juga produk lainnya yaitu makanan, merchandise, 

penggunaan teknologi baru misalnya adanya wifi. Dengan menerima ide-ide di luar dari kopi, 

menunjukkan bahwa Starbuck mau tidak mau juga harus membuka diri pada produk lain selain 

kopi.  

Ketiga, menghindari marketing myopia. Theodore Levitt merupakan pakar pemasaran 

yang terkenal dengan konsep marketing myopia. Konsep ini menjelaskan bahwa pemasar 

sering terjebak untuk memandang sesuatu lebih sempit, dan kurang memahami level 

persaingan. Pemahaman sempit menunjukkan bahwa persaingan sifatnya head to head, namun 

perusahaan yang bisa menanggalkan pemikiran sempit ini, akan membuka diri untuk bisa 

memasuki area baru yang lebih luas. Penanggalan kata coffee, menunjukkan bahwa Starbuck 

sudah terhindarkan dari aspek pemahaman sempit ini. Persaingan tidak bersifat head to head 

dengan perusahaan yang menyediakan kopi, namun persaingan lebih dari bisnis experience 

yang tidak hanya meliputi minuman, namun juga aspek lain.  

Keempat, survivability ke depan. Perubahan logo juga menandakan bahwa perusahaan 

berkeinginan untuk maju ke depan. Dengan mengubah logo, berarti hal ini memberi signal pada 

para stakeholdernya bahwa perusahaan berkeinginan untuk mempertahankan diri ke depan 

dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan berorientasi pada bisnis baru, paling tidak 

Starbuck bisa menambah strategic business unit baru. Hal ini tentu saja akan menambah 

tingkat profitabilitas Starbuck lebih lama. Mengingat, beberapa waktu lalu, keuangan Starbuck 

sempat mengalami goncangan.  

  

 Perubahan logo memang tidak hanya sekedar berubah nama atau simbol. Perubahan 

ini harus dipertimbangkan secara mendalam karena membawa implikasi pada persepsi dan 

sikap konsumen. Namun, kita sebagai konsumen (bagi yang memiliki kesadaran perubahan 

logo dan cinta pada Starbuck) harus arif memaknai perubahan logo. Perubahan logo tidaklah 
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berkaitan dengan skeptisme namun dimaknai sebagai sesuatu atau cara untuk memulai 

kehidupan baru dan setiap strateginya pasti akan membawa pelayanan dan manfaat yang lebih 

baik kepada konsumen.  
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Retro Brand-Kembali Bernostalgia 

Publikasi di Bisnis Indonesia, 24 April 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Perusahaan dalam memahami retro brand sebagai trend akan membawa implikasi pada 

pengembangan produk yang baik. 
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 Retro brand merupakan merek atau produk yang dianggap sukses di masa lalu dan 

dipersepsi memiliki citra positif di benak konsumen. Merek ini ada dalam memori konsumen 

sehingga konsumen bisa teringat kembali apabila merek ini dimunculkan oleh perusahaan. 

Retro brand yang bisa kita lihat saat ini misalnya banyak berasal dari otomotif misalnya merek 

dari VW Beatle, Mini BMW, Bugati Royale dan sejumlah merek lainnya. Retro brand yang 

merupakan permainan misalnya Rubik Cube. Begitu juga dengan retro brand dari produk 

fashion dan makanan. Bahkan maskapai Garuda, juga meluncurkan retro brand- Brand Logo 

1961-1969.  

 Retro brand dalam perspektif pemasaran adalah bisa dianggap sebagai trend. Trend 

merupakan adalah perubahan dalam periode tertentu dan relatif bisa diprediksi 

perkembangannya. Lingkungan sosial dan konsumen selalu berubah secara terus-menerus. 

Pemahaman yang baik mengenai perubahan dan cara untuk mengidentifikasi perubahan-

perubahan yang membawa dampak jangka panjang akan membantu perusahaan menjadi 

pemasar yang lebih baik dan menciptakan keunggulan kompetitif dalam industrinya. Perubahan 

ini seharusnya dipahami dengan baik karena akan memberikan kesempatan kepada 

perusahaan. Perusahaan dalam memahami retro brand sebagai trend akan membawa implikasi 

pada pengembangan produk yang baik dan memberikan kesempatan kepada perusahaan 

untuk mengembangkan strategi positioning dan promosi yang baik. Pemahaman awal yang baik 

dari berbagai macam data akan mampu membantu perusahaan dalam merumuskan strategi 

pemasaran. 

 Retro brand dianggap berhasil untuk dikembangkan saat ini  karena sejumlah faktor 

yang mendorong. Faktor yang mendorong berasal dari konsumen itu sendiri dan dari pemasar 

retro brand. Kalau dilihat dari sisi konsumen, ada sejumlah faktor yang mendorong. Pertama, 

perkembangan demografi menunjukkan bahwa konsumen yang ada saat ini pernah mengalami 

fase yang “menyenangkan” dan “membahagiakan” di masa kecilnya. Oleh karena itu konsumen 

menginginkan sesuatu yang pernah dialami bisa dirasakan kembali. Terlebih, saat ini konsumen 

mungkin didukung dengan kemampuan atau daya beli yang jauh lebih besar sehingga 

keinginan-keinginan tersebut bisa muncul. Kedua, konsumen ingin merasakan pengalaman 

yang dulu karena pengalaman yang dulu bisa memberikan kebahagiaan, ketenangan dan 

mampu mereduksi tekanan stres kehidupan saat ini. Konsumen merasakan bahwa pengalaman 

masa lalu merupakan sesuatu yang jauh lebih indah sehingga menginginkan suasana yang lalu 

untuk bisa hadir kembali di masa sekarang. Ketiga,  konsumen menginginkan untuk kembali di 

masa lalu karena ada aspek kepemilikian yang sentimentil dan representasi simbolik.  
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Menurut, Sierra & McQuitty, pada artikel “Attitudes and Emotions as Determinants of 

Nostaliga Purchases: An Application of Social Identity Theory”, dalam Journal of Marketing 

Theory and Practice (2007),  teori identitas sosial menjelaskan bahwa individu yang 

berkeinginan membeli retro brand karena ingin menunjukkan identitas diri sebagai pribadi unik 

dan memiliki karakter berbeda dari konsumen lainnya. Menurut  teori identitas,  bahwa individu 

dengan karakter tertentu bisa diwujudkan dalam bentuk keinginan memiliki retro brand yang 

berupa kesempatan atau event spesial misalnya liburan, kumpul bersama keluarga sebagai 

suatu tradisi; kepemilikan barang misalnya produk-produk mobil, baju, album foto bahkan film. 

Oleh karena itu, penawaran film  dalam bentuk trilogi menjadi laris saat ini karena sejumlah 

konsumen ingin menikmati pengalaman masa lalu di masa sekarang. Dengan menunjukkan 

kepemilikian retro brand tersebut, seseorang akan dianggap sebagai konsumen yang memiliki 

citra, dan memiliki kemampuan untuk memilih barang “berkelas di zamannya”. Hal ini akan 

menciptakan kepercayaan diri, kebanggaan dan rasa senang dalam diri konsumen yang 

menggunakannya.  

 Dari sisi pemasar, ada sejumlah aspek yang mendorong retro brand bisa diterima oleh 

konsumen. Retro brand memiliki aspek otentik yang tidak bisa lekang oleh waktu. Selain retro 

brand memiliki perubahan dalam desain bahkan teknologi namun aspek otentik masih melekat 

pada merek yaitu memiliki kombinasi antara klasik dan kontemporer sesuai dengan zamannya. 

Retro brand juga dianggap sebagai kemampuan perusahaan untuk menggabungkan 

kesuksesan masa lalu dan kesuksesan masa sekarang.   

 Pemasar bisa mengembangkan strategi pemasaran retro brand melalui penggunaan 

komunitas-komunitas tertentu. Komunitas-komunitas retro brand banyak ditemui dalam media 

sosial Facebook. Dengan memanfaatkan komunitas ini, pemasar dapat mengenalkan produk 

dengan baik. Penerimaan dalam komunitas ini jauh lebih mudah karena konsumen dalam 

komunitas ini bisa mengingat masa lalu dan menikmati apa yang pernah dialami di masa lalu 

serta bahkan ditularkan kepada anak dan keluarga. Konsumen juga memberi inspirasi pada 

kelompok lain mengenai penggunaan merek. Selain itu, pemasar juga menginginkan bahwa 

merek yang dimiliki bertahan lama. Dengan bertahannya merek di pasar, profitabilitas merek 

juga makin bertahan lama. Oleh karena itu, pemasar berusaha untuk membuat mereknya 

memiliki aspek keunikan dan harus mencakup aspek yang menonjol dibandingkan dengan 

merek yang lain. Dengan adanya merek yang unik ini, akan mudah disimpan dalam memori 

konsumen. Selain itu, merek bisa menjadi retro brand adalah merek yang masih bisa relevan 

sepanjang masa dan tidak lekang oleh waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya aspek otentik 

yang selalu melekat pada merek. Pemasar juga berusaha untuk membuat merek menjadi 
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eksklusif. Dengan demikian, merek tersebut tidak menjadi merek pasaran. Merek tersebut 

memiliki ciri-ciri tertentu dan bisa dinikmati oleh kalangan tertentu.  
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Kompetensi Inti 

Publikasi di Bisnis Indonesia, 26 Juni 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan mampu mendukung kemampuan untuk menciptakan 

produk-produk inovatif dan bisa menjadi strategi utama perusahaan.  
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Strategi pemasaran yang baik ditujukan untuk  mewujudkan nilai konsumen dengan 

memperhatikan aspek internal perusahaan. Strategi ini berkaitan dengan penciptaan posisi unik 

yang meliputi sejumlah aktivitas yang mendukung dan berbeda. Strategi untuk mewujudkan 

nilai konsumen sesuai dengan perbandingan antara benefit dan biaya yang sudah dikeluarkan 

oleh konsumen dapat diwujudkan melalui penciptaan nilai. Penciptaan nilai ini bisa berupa 

bersifat stratejik maupun taktis. Penciptaan nilai yang stratejik bisa bermula dari pemilihan 

segmen, target pasar dan positioning; sedang penciptaan nilai taktis dapat berupa 

pengembangan produk, penentuan harga, pemilihan saluran distribusi dan komunikasi. 

Penciptaan nilai ini bisa diwujudkan dari sejumlah aspek tidak hanya satu hal saja. Penciptaan 

nilai yang sukses bisa memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Sejumlah indikator 

menjadi rujukan kesuksesan penciptaan nilai. Indikator kinerja tersebut bisa dilihat dari tiga 

pengukuran yaitu output kualitas, kinerja pasar,  kinerja keuangan, dan kinerja sosial. 

Kemampuan perusahaan untuk mewujudkan penciptaan nilai didukung sejumlah aspek internal 

perusahaan, salah satunya adalah kompetensi inti.  

Kompetensi ini dianggap sebagai cara “survival of fittest” perusahaan. Kompetensi ini 

merupakan kemampuan untuk bekerja secara efisien dalam lingkungan bisnis dan merupakan 

kemampuan untuk menanggapi perubahan. Kompetensi ini merupakan sebuah pembelajaran 

kolektif yang mengarahkan perusahaan beserta karyawan di dalamnya untuk mampu 

mengkoordinasikan keahlian produksi dan mengintegrasikan sejumlah teknologi yang dimiliki.  

Kompetensi inti memiliki sejumlah perspektif yang tidak memfokuskan aspek sempit 

pemahaman mengenai kompetensi. Konsep ini diungkapkan oleh  William B Edgar dan  Chris 

A. Lockwood dalam artikelnya yang berjudul “Methodological Tradeoffs in Developing Core 

Competence Related Theory: The Value Provision Situation”, publikasi Academy of Strategic 

Management Journal, 2010. Perspektif pertama menunjukkan bahwa kompetensi inti meliputi 

sejumlah disiplin ilmu atau topik yang bisa bersifat spesifik dan menjadi fokus perhatian dalam 

pengembangan produk pemasaran, misalnya sebuah perusahaan memiliki pengetahuan luas 

dan mendalam pada suatu aspek. Perspektif kedua adalah kompetensi ini meliputi 

pengetahuan akan sejumlah fenomena spesifik. Perspektif ketiga menunjukkan bahwa 

kompetensi inti meliputi teknologi atau keahlian dengan menggunakan teknologi. Perspektif 

keempat meliputi kompetensi keahlian fungsional dalam organisasi yaitu keahlian pemasaran, 

manufaktur, distribusi, maupun produksi. Misalnya perusahaan Amazon.com yang didirikan 

pada tahun 1994 sebagai pengecer buku online, tetapi secara bertahap diperluas pada 

berbagai produk dan operasi dari waktu ke waktu.  
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Pada tahun 2007, Amazon menjual  berbagai produk termasuk buku, elektronik, mainan, 

film, musik, permainan, pakaian, perhiasan, peralatan, dan berbagai item. Hal ini dianggap 

memiliki kompetensi inti yang sifatnya fungsional khususnya dalam distribusi.   Amazon secara 

strategis berusaha menjaga harga eceran online rendah dan Amazon hanya mengambil 

keuntungan sejumlah dolar pada setiap judul buku itu terjual. Untuk mendukung strategi, 

Amazon menjaga hubungan baik dengan mitra pemasok.  Perspektif kelima berkaitan dengan 

kompetensi terhadap integrasi sejumlah keahlian fungsional dan teknis. Perspektif keenam 

menjelaskan bahwa kompetensi inti meliputi sejumlah kemampuan yang sifatnya umum dan 

bisa diaplikasikan pada antar teknologi misalnya manajemen kualitas, pengembangan produk 

baru, kolaborasi, inovasi.  

  Kompetensi inti sebenarnya bisa disederhanakan berdasarkan dua aspek yaitu 

berdasarkan keluasan dan kedalaman. Keluasan berkaitan dengan banyaknya kategori yang 

berbeda yang ada usaha bisnis. Secara spesifik, kompetensi inti berkaitan dengan pemahaman 

sejumlah komponen teknologi inti, sejumlah keahlian terintegrasi. Apabila perusahaan 

menambah komponen teknologi inti, maka keluasan kompetensi inti semakin bertambah. 

Kedalaman kompetensi inti terdiri atas sejauh mana individu dalam perusahaan memiliki 

pemahaman komponen dan sub-komponen kompetensi yang saling berkaitan dan sejauh mana 

individu dapat menunjukkan kompetensi fungsional, teknologi, dan keahlian yang terintegrasi. 

Kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan mampu mendukung kemampuan untuk 

menciptakan produk-produk inovatif dan bisa menjadi strategi utama perusahaan. Dengan 

memiliki kompetensi inti perusahaan bisa mengembangkan produk-produk yang bisa memenuhi 

tuntutan pasar. Pada intinya, kompetensi inti menjadi akses untuk mendekati pasar yang dituju 

dan mampu memberikan benefit kepada konsumen. Kompetensi inti bisa menjadi senjata agar 

tidak ditiru oleh perusahaan lain.  

Perusahaan Astra Internasional bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki 

kompetensi inti dengan  keluasan yang cukup tinggi; sedangkan perusahaan PT Ikafood 

Putramas sebagai anak perusahaan Grup Brataco dengan merek terkenal Kokita yang berpusat 

di Bandung memiliki kedalaman kompetensi inti dalam bumbu masak. Perusahaan Astra 

Internasional memiliki bisnis usaha otomotif, jasa keuangan, tambang dan peralatan berat, 

agribisnis, teknologi informasi, dan infrastruktur serta logistik. PT Ikafood Putramas memiliki 

varian produk yang berfungsi sebagai bumbu, yaitu 1) bumbu inti-bumbu dasar yang bisa 

digunakan untuk sejumlah masakan; 2) condiment misalnya bumbu blacan, ayam goreng, nasi 

kuning; 3) saus; 4) snack berupa bawang goreng. Dengan memiliki keluasan dan kedalaman 
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kompetensi inti menyebabkan perusahaan memiliki nilai unggul untuk berkompetisi dan 

bertahan dalam industri terkait serta mampu bersaing di pasar global.  

Dengan memahami kompetensi inti secara baik, perusahaan bisa menyalurkan 

kompetensi ke bidang lain, sehingga perusahaan bisa menawarkan produk atau bisnis baru 

kepada konsumen. Begitu juga ketika perusahaan menyadari bahwa dia tidak mampu 

mengembangkan kompetensinya, perusahaan akan mengalihkan usahanya ke perusahaan lain 

misalnya kasus IBM ke Lenovo karena IBM merasa tidak mampu lagi untuk menyediakan jasa, 

software dan produk komputer. Kompetensi inti ini berupa  aspek sentral untuk menghasilkan 

nilai perusahaan. Kompetensi inti pada akhirnya bisa menciptakan  keunggulan kompetitif. 

Keunggulan kompetitif adalah faktor organisasional yang memudahkan perusahaan untuk bisa 

tampil lebih unggul daripada pesaing.  Perusahaan bisa memberikan benefit yang lebih besar 

daripada biaya yang sudah dikeluarkan oleh konsumen. Keunggulan kompetitif merupakan 

kemampuan perusahaan untuk bisa memfokuskan pada kekuatan dalam perusahaan dengan 

memanfaatkan kesempatan yang ada di luar perusahaan dengan menghindari ancaman di luar 

perusahaan dan meminimalkan kelemahan perusahaan sekaligus mampu mendukung untuk 

pengembangan strategi pemasaran dalam menciptakan nilai untuk konsumen.  
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Dalam mengembangkan merek agar bisa bertahan dan selalu menjadi pilihan oleh konsumen 

sepanjang masa, perlu pemahaman mengenai perspektif stakeholder yaitu konsumen, masyarakat 

atau publik, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau NGO, pesaing, media, distributor, 

pemasok, karyawan  dan tentu saja manajer itu sendiri, dan pemegang saham. 
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 Dalam mengembangkan merek agar bisa bertahan dan selalu menjadi pilihan oleh 

konsumen sepanjang masa, perlu pemahaman mengenai perspektif stakeholder. Perspektif 

stakeholder tidak hanya membatasi pada hubungan antara pemilik saham dan manajer atau 

agen perusahaan, namun memperhatikan sejumlah aspek yang menjadi pemangku 

kepentingan perusahaan yaitu konsumen, masyarakat atau publik, pemerintah, lembaga 

swadaya masyarakat atau NGO, pesaing, media, distributor, pemasok, karyawan  dan tentu 

saja manajer itu sendiri, dan pemegang saham. Richard Jones dalam artikelnya yang berjudul 

“Finding Sources of Brand Value: Developing a Stakeholder Model of Brand Equity” dalam 

Journal of Brand Management, (Oktober 2005), menyatakan bahwa memahami merek harus 

mengadopsi prinsip dependensi dan stratejik. Prinsip dependensi menunjukkan merek tidak 

bisa didukung oleh aspek secara sendirian, namun harus memperhatikan semua elemen yang 

mendukung eksistensi merek yang sekaligus eksistensi perusahaan. Selain itu, masing-masing 

elemen saling terkait satu sama lain. Pemahaman semua elemen ini juga merupakan pemikiran 

yang bersifat stratejik karena tidak hanya berpikiran jangka pendek dan satu sisi saja, namun 

juga memperhatikan aspek eksternal perusahaan dan sifatnya jangka panjang. Stratejik 

berkaitan juga dengan memfokuskan eksistensi dan keberlangsungan merek dalam waktu yang 

lama. 

 Pengelolaan merek memang menjadi tanggung jawab oleh masing-masing manajer 

merek pada kategori produk tertentu di setiap perusahaan. Manajer memiliki tanggung jawab 

untuk mengembangkan strategi pemasaran yang bisa mendukung eksistensi merek agar tetap 

disukai oleh konsumen dengan menyusun sejumlah program pemasaran berkaitan dengan 

pengembangan produk, penetapan harga, pemilihan saluran distribusi dan sekaligus penentuan 

saluran promosi. Manajer bertanggung jawab agar ekuitas merek yang terdiri atas kesadaran 

merek, asosiasi merek dan  loyalitas merek bisa selalu ada di benak konsumen dengan baik. 

Apabila pengelolaan merek berjalan dengan baik, tentu saja profitabilitas merek menjadi 

meningkat, dengan demikian, manajer tentu saja pada akhirnya akan mendapatkan bonus 

kinerja. Selain manajer, pengembangan merek juga wajib memperhatikan kebutuhan dan 

keinginan konsumen dengan baik dan tepat. Kebutuhan dan keinginan konsumen yang bisa 

dipenuhi oleh merek baik aspek fungsional, emosional maupun experientialnya menjadikan 

konsumen akan kembali memilih merek. Konsumen memiliki persepsi bahwa apa yang sudah 

dibayar sepadan dengan manfaat yang diterimanya. 

 Berkaitan dengan masyarakat atau publik, merek tidak selalu harus mempromosikan 

produk yang harus dibeli oleh masyarakat. Namun, merek bisa dikembangkan strateginya 
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dengan berorientasi sosial. Orientasi sosial ini berkaitan dengan himbauan-himbauan oleh 

merek itu sendiri untuk mengubah perilaku masyarakat menjadi perilaku yang baik misalnya 

menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, stop merokok, hemat air dan listrik, hindari narkoba 

dan sebagainya. Berkaitan dengan pemerintah, perusahaan harus memenuhi peraturan dan 

tanggung jawab yang sudah ditentukan oleh pemerintah misalnya menaati Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen atau UU PT mengenai CSR. Dengan mematuhi peraturan ini, 

perusahaan yang mengelola merek dipersepsi positif oleh semua kalangan. Tentu saja, hal ini 

juga berdampak positif pada konsumen yang akan membeli merek.   

 Lembaga swadaya masyarakat atau NGO juga memiliki peran positif terhadap 

eksistensi merek. Lembaga ini berfungsi untuk melakukan observasi dan mengevaluasi kinerja 

merek. Kritikan pasti akan bermunculan apabila merek produk dianggap merugikan masyarakat 

atau elemen lainnya. Merek harus memberikan proteksi terhadap konsumen dengan baik dan 

memperhatikan kesejahteraan konsumen. Eksistensi merek juga tergantung pada pesaing. 

Merek perusahaan dianggap baik apabila juga memperhatikan aspek pesaing dengan tidak 

melakukan perbuatan tidak etis misalnya menjelek-jelekan pesaing, mencuri ide  atau 

melakukan plagiat ide. Eksistensi merek ini akan terus ada apabila perusahaan melakukan 

aliansi stratejik dengan perusahaan lain dan memperlakukan perusahaan lain sebagai partner 

kerja.  

 Dengan media, perusahaan pemegang merek bisa bekerja sama dengan baik dan juga 

memilih partner yang mendukung reputasi merek. Media ini juga berkaitan dengan 

pemberitahaan aktivitas bisnis yang selalu menerapkan kode etik. Pemberitaan media ini 

penting karena bisa memengaruhi opini publik untuk menentukan sikap dan perilaku memilih 

merek. Distributor juga tidak kalah pentingnya dalam mendukung merek. Distributor ini 

merupakan garda depan yang langsung berhadapan dengan konsumen. Dengan demikian, 

distributor ini memiliki informasi yang cukup mengenai preferensi konsumen. Perusahaan 

pengelola merek harus mengembangkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan 

dengan distributor karena distributor inilah pengelola merek di medan operasional. Pemasok 

juga turut berkontribusi pada  eksistensi merek di masa yang akan datang.  Hubungan yang 

baik dengan pemasok akan menentukan kemudahan dalam  mendapatkan kualitas input yang 

baik dan harga yang relatif murah. Kualitas produk merek akhir ditentukan oleh kualitas 

inputnya. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan koordinasi dan memiliki negosiasi yang 

baik dengan pemasok input produk. Terakhir tetapi juga sama pentingnya, adalah merek bisa 

bertahan apabila karyawan juga dihargai oleh perusahaan pengelola merek. Kesuksesan merek 

didukung oleh ide besar di belakang merek. Merek bisa sukses karena ada tangan-tangan 
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terampil yang mengelola merek tersebut. Oleh karena itu, karyawan juga harus diperhatikan 

dan diapresiasi ide melalui peningkatan karir, kompensasi atau bonus sesuai dengan kontribusi 

ide pada pengembangan merek. 

 Relasi antar elemen dalam perspektif stakeholder harus dipertahankan dan menjadi 

pedoman oleh perusahaan yang berkeinginan untuk mempertahankan mereknya dalam jangka 

panjang dan tidak lekang dimakan zaman. Perspektif stakeholder sebaiknya juga diawali 

dengan pemahaman oleh pengelola perusahaan yang berorientasi visioner sekaligus holistik. 
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You Tube merupakan media sosial yang mampu berperan sebagai media komunikasi dengan memiliki 

sejumlah keunggulan. 
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 Fenomena You Tube memang menjadi topik yang tidak berkesudahan untuk 

didiskusikan. Diskusi ini tidak hanya berhenti pada aspek manajerial dan bisnis, namun juga 

dibahas dalam aspek teoretis dan konsep dalam bangku kuliah di Manajemen Pemasaran. 

Dalam artikel John Deighton & Leora Kornfeld yang berjudul “Sony and the JK Wedding Dance” 

pada Harvard Business School (2010), menjelaskan bahwa You Tube merupakan kekuatan 

media untuk promosi sebuah produk dalam menggantikan media lain. Penggunaan ini 

merupakan audio visual sehingga semua konsumen bisa melakukan akses dengan mudah 

asalkan koneksi internet sedang berjalan lancar.  Platform  You Tube sebagai media bersifat  

in-stream artinya bisa dilihat sembari melakukan downloading musik atau apa saja. Sekedar 

informasi, You Tube didirikan Februari tahun 2005 oleh tiga karyawan Paypal yang 

mengundurkan diri. Pada tahun 2006, Google melakukan pembelian You Tube dan pada tahun 

2008, Majalah Forbes memberikan penghargaan karena You Tube di bawah pengelolaan 

Google mampu meraih penghasilan yang sangat besar. 

 You Tube merupakan media sosial yang mampu berperan sebagai media komunikasi 

dengan memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, You Tube bisa digunakan untuk 

menyampaikan pesan dengan menampilkan topik yang bersifat tematik, memuat aspek lokal 

termasuk budaya dan bahasa lokal. Masing-masing individu atau perusahaan bisa melakukan 

uploading informasi sesuai dengan budaya atau bahasa yang berbeda. Individu perorangan pun 

bisa melakukan promosi diri melalui You  Tube yang menyesuaikan dengan budaya lokal 

masing-masing. Masih ingat Sinta Jojo, Udin yang menjadi fenomenal melalui You Tube. 

Perusahaan besar Cisco dan P & G juga melakukan promosi produk melalui You Tube.  

Kedua, You Tube menjadi media untuk representasi diri dan menciptakan citra diri. 

Adanya aspek visual dan audio yang disediakan oleh You Tube, bisa digunakan oleh individu 

atau perusahaan untuk menyampaikan informasi yang lebih baik kepada audience. Dengan 

demikian, audience yang bisa saja menjadi target market bisa mendapatkan informasi yang 

lebih lengkap berupa gambar dan suara dari pihak pengirim. Biasanya kalau menggunakan 

media yang hanya menyampaikan pesan berupa verbal cenderung agak sulit diterima karena 

audience berusaha untuk melakukan elaborasi pesan dalam otak, namun adanya pesan visual 

dan audio, memudahkan konsumen untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pengirim. 

Strategi dengan menggunakan You Tube merupakan hibrida karena baik perusahaan maupun 

konsumen bisa saling melakukan komunikasi secara dua arah. Strategi tersebut menurut teori 

Social Presence, media yang bisa memberikan komunikasi secara dua arah akan menciptakan 
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intimasi (keeratan) dan imediasi (kecepatan) dalam memberikan respon. Apabila sebuah 

perusahaan menawarkan produk melalui You Tube, diharapkan bisa membangun hubungan 

baik dengan konsumen, dengan demikian konsumen mudah menciptakan sikap positif terhadap 

produk yang dipromosikan, dan akhirnya bisa melakukan pembelian produk.   

Ketiga, You Tube memiliki kekuatan viral. Artinya, informasi di You Tube bisa dilakukan 

downloading dengan mudah oleh setiap orang, dengan demikian informasi yang diterima bisa 

diketahui oleh semua orang dengan cepat dan meluas. Platform yang ada menciptakan adanya 

pertukaran informasi dengan mudah. Konsekuensinya, informasi yang luas ini bisa 

memengaruhi orang lain untuk menerima, dan membentuk persepsi dan sikap dengan mudah 

dan cepat.  

 Penggunaan You Tube tidak selamanya dianggap sebagai sesuatu yang positif. Kasus 

pernikahan Jill Peterson dan Kevin Heinz di Minnesota Amerika yang diunggah  secara 

individual di You Tube pda 2009 menimbulkan kontroversi. Permasalahannya adalah dalam 

uploading acara pernikahan tersebut mendapatkan kritikan karena menggunakan lagu Chris 

Brown-Forever yang menjadi hit di tahun 2008. Pihak Sony’s Jive Label Group mengkritik 

karena ini berkaitan dengan masalah hak cipta atau hak royalti. Konsekuensinya, You Tube 

mendapatkan penilaian negatif karena kasus itu. Pertama, apabila diupload di You Tube, 

audience lain di seluruh dunia bisa melakukan downloading video pernikahan tersebut beserta 

lagu Chris Brown tersebut. Dengan demikian, tidak akan ada pembayaran terhadap penyanyi 

atau pemegang label.  Tentu saja, penerimaan pihak pemegang label maupun penyanyi, 

menjadi berkurang.  

Kedua, You Tube menjadi media untuk pembajakan lagu maupun film secara luas. 

Dengan sharingnya semua informasi yang disebarkan secara luas, cenderung bisa 

menciptakan pembajakan lagu atau informasi lain bagi pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan 

media You Tube. Akibatnya, pihak perusahaan tidak bisa mengontrol. Pihak-pihak tertentu bisa 

melakukan downloading sejumlah informasi dan mengemasnya untuk dijual lagi melalui media 

lain. Hal ini pernah diantisipasi oleh Menkominfo, untuk menindaklanjuti You Tube. Meskipun, 

informasi yang kita terima melalui You Tube bukan sebagai sesuatu barang yang haram, 

melainkan sebagai sesuatu yang sah sah saja. Ketiga, You Tube juga mengabaikan penggagas 

ide atau mengabaikan hak cipta dari yang memiliki dan  mengurangi insentif industri hiburan 

atau industri kreatif. Oleh karena itu, sejumlah perusahaan tidak menggunakan media ini 

dikhawatirkan akan terjadi plagiarisme dan kurangnya insentif.  

 Adanya sisi positif dan negatif ini tidak berarti menyurutkan penggunaan media You 

Tube. Paling tidak ada solusi dari sisi negatif yang ada. Pertama, pihak You Tube bisa jadi 
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diminta untuk membayar sejumlah uang atau royalti kepada pihak yang informasinya dalam 

bentuk lagu atau film diunggah di You Tube. Atau, pihak yang melakukan download informasi 

dari You Tube, bisa membayar ke You Tube yang kemudian oleh You Tube bisa dibayarkan 

pada pemegang hak cipta.  Dengan demikian, mekanisme ini bisa menguntungkan semua 

pihak. Kedua, paling tidak ada peraturan yang jelas dari pemerintah untuk mengatur 

mekanisme pertukaran informasi ini agar tidak melakukan pembajakan hak cipta. Ketiga, perlu 

ada sosialisasi yang intensif untuk menyadarkan kepada audience agar menghargai hasil karya 

lain orang dengan baik.  
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Benefit  yang ditawarkan secara konsisten ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan untuk terus 

belajar dan lebih mawas diri.   
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 Nilai konsumen merupakan sebagai sesuatu yang wajib untuk diperhatikan oleh 

perusahaan karena dalam nilai terdapat sebuah pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen 

untuk mendapatkan benefit yang menjadi hak konsumen. Pengorbanan konsumen berkaitan 

dengan biaya yang sudah dikeluarkan meliputi biaya moneter, biaya waktu, biaya energi, dan 

sejumlah risiko yang berkaitan dengan risiko sosial, psikis, dan fisik.  Benefit yang ditawarkan 

oleh konsumen merupakan proposisi yang tidak hanya terwujud dalam aspek fungsional, 

namun juga aspek experiential dan simbolis. Nilai konsumen secara ideal dipromosikan oleh 

perusahaan seharusnya melalui konsistensi strategi pemasaran berkaitan dengan kualitas 

produk, pelayanan yang optimal, penentuan harga sesuai dengan benefit yang diterima, 

distribusi produk yang lancar, dan komunikasi ide yang sesuai dengan target konsumen 

perusahaan. Konsistensi ini penting karena agar menciptakan reputasi positif atau citra positif di 

mata konsumen. Dengan reputasi positif secara terus-menerus, perusahaan akan 

mempertahankan konsumen dalam jangka panjang. Profitabilitas akan terus meningkat. Begitu 

sebaliknya, ketika benefit yang diterima jauh lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan oleh 

konsumen, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak bisa konsisten memberikan yang 

terbaik kepada konsumen.  Indikator yang muncul bisa penjualan yang menurun, pangsa pasar 

menjadi kecil, nilai saham turun, dan citra perusahaan mengalami penurunan.  

 Konsistensi ini penting karena tidak mudah bagi perusahaan untuk mempertahankannya 

dalam jangka panjang, bahkan itu terjadi juga dalam perusahaan yang dikategorikan sebagai 

pemimpin pasar. Masih menjadi topik hangat dalam diskusi pemasaran mengenai Toyota 

Recall. Artikel yang ditulis oleh John A.Quelch, Carin Isbel Knoop, dan Ryan Johnson melalui 

tulisan “Toyota Recalls: Hitting the Skids”, dalam Harvard Business Review, Januari (2011) 

mengetengahkan penarikan kembali produk-produk Toyota di pasaran. Toyota sebagai 

pemimpin pasar dianggap telah menciptakan adanya inkonsistensi dalam memberikan benefit 

yang menjadi hak konsumen. Biaya yang harus dikeluarkan menjadi tinggi ketika terjadi 

kecelakaan konsumen di Amerika ketika mengendarai Lexus. Ketidakmampuan memunculkan 

konsistensi ini menjadi risiko yang tinggi bagi kelangsungan perusahaan kalau diabaikan begitu 

saja. Memang tidak dipungkiri, kejadian mengenai hal tersebut merupakan sebagai sesuatu 

yang biasa dalam dunia otomotif. Perusahaan dari Jepang misalnya Isuzu, Nissan, Honda, 

Mitsubishi, Daihatzu, dan Mazda pun pernah melakukan recall. Selain recall yang sifatnya 

serentak dan publik mengetahui, silent recall pun sering dilakukan ketika perusahaan menemui 

adanya cacat produk. Dalam artikel tersebut, juga dijelaskan sejumlah faktor yang 
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memunculkan inkonsistensi antara lain adanya pertumbuhan strategi perusahaan yang cepat 

dan menuntut adanya akselerasi yang cepat untuk meluncurkan produk namun tidak diimbangi 

dengan kontrol kualitas terhadap para pemasok, komunikasi yang sifatnya terpusat sehingga 

menyebabkan ketidakmampuan untuk memberikan respon yang cepat, dan juga menyebabkan 

kualitas produk yang tidak konsisten. Selain itu, nuansa persaingan yang ketat di bidang 

otomotif yang syarat politik juga menjadi rumor yang cukup seru dalam memahami kasus 

tersebut.  

 Memahami kasus Toyota sebenarnya juga berlaku pada semua perusahaan. 

Konsistensi nilai konsumen perlu diupayakan terus-menerus. Hal ini bisa didukung oleh 

sejumlah aspek. Pertama, dari sisi internal, perusahaan perlu mengupayakan adanya suatu 

kualitas penjaminan mutu yang konsisten.  Kepemimpinan yang lebih memahami kondisi dalam 

perusahaan dibutuhkan karena harus ada kearifan untuk memahami dan melakukan koordinasi 

antar bagian, bisa dalam perusahaan maupun dengan perusahaan lain yang memberikan input 

termasuk para pemasok. Pemimpin harus memastikan kontrol mutu agar benefit yang diberikan 

kepada konsumen selalu konsisten. Kedua, menjadi perusahaan yang menjadi pemimpin pasar 

cenderung dihinggapi adanya perasaan yang mudah puas dan kurang waspada terhadap 

ketidakmampuan diri. Hal ini membutuhkan sebuah kesadaran diri secara terus-menerus untuk 

melakukan monitoring terhadap perkembangan yang terjadi di luar perusahaan. Ketiga, 

perusahaan harus menerapkan tindakan aktif untuk tidak terjebab dalam kompetisi yang ketat, 

sehingga berusaha mati-matian untuk memenangkan persaingan. Perusahaan bisa mencari 

jalan keluar agar tidak terjebak dalam persaingan sehingga bisa menghindarkan diri dari usaha 

untuk memenangi persaingan. 

 Benefit  yang ditawarkan secara konsisten ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan 

untuk terus belajar dan lebih mawas diri.  Keinginan terus belajar ini bisa dilakukan melalui 

antara lain melakukan riset pasar yang konsisten, mengubah pola koordinasi kerja yang lebih 

disesuaikan dengan kekuatan maupun kelemahan perusahaan, tidak membuat strategi yang 

sifatnya instan hanya memburu tingkat penjualan jangka pendek, berusaha untuk melakukan 

kontrol kinerja yang sifatnya double checking. Terakhir, adalah penting bagi perusahaan untuk 

menyiapkan tim yang terdiri atas individu yang memiliki untuk menyampaikan komunikasi yang 

bagus, baik untuk pihak yang berinteraksi dengan perusahaan maupun dengan konsumen. 

Komunikasi yang optimal dibutuhkan agar menyelaraskan adanya kemampuan diri  dan 

lingkungan di luar. Selain itu, juga ditujukan untuk menghadapi ketika konsumen memberikan 

protes bila benefit dirasa lebih rendah daripada biaya.  
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Inisiasi ide merupakan mahal karena tidak semua perusahaan bisa memunculkan kreativitas. Hal ini 

mensyaratkan individu-individu agar tidak mudah tunduk dalam sistem. 
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 Komitmen berinisiasi unuk perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada konsumen 

selalu menjadi landasan dalam membuat keputusan. Inisiasi awal selalu dimunculkan dalam 

bentuk ide-ide kreatif, baru, berbeda, dan unik. Inisiasi membutuhkan suatu usaha yang cukup 

besar untuk dapat mengeluarkan ide baru. Inisiasi diharapkan dapat menjadi suatu habit. 

Inisiasi dalam pengembangan strategi perusahaan bisa berupa aspek produk dengan segala 

atributnya, harga, strategi komunikasi dan  bahkan distribusi. Inisiasi ide merupakan mahal 

karena tidak semua perusahaan bisa memunculkan kreativitas. Hal ini mensyaratkan individu-

individu agar tidak mudah tunduk dalam sistem. Individu-individu yang bekerja dituntut untuk 

selalu menyampaikan hal-hal baru demi kepentingan proses bisnis perusahaan.  

 Dalam buku terbarunya Seth Godin, Poke the Box (2011), terdapat konsep poke you, 

yang biasanya familiar ada dalam Facebook. Tujuannya untuk menyapa seseorang sebagai 

teman dalam media sosial tersebut. Kemampuan untuk menegur atau memanggil sebenarnya 

adalah untuk mengingatkan bahwa kita memiliki perhatian kepada orang lain. Inisiasi untuk 

“poke” dalam dunia bisnis adalah berusaha untuk menegur pesaing atau konsumen bahwa ada 

produk baru atau sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan. Sesuatu yang baru ini bisa berupa 

produk-produk yang tidak ditawarkan sebelumnya oleh perusahaan lain. Perusahaan yang 

menjalaninya tidak berkeinginan untuk menjadi pengikut, namun selalu berusaha dengan 

mengawali hal-hal yang baru karena perusahaan-perusahaan seperti ini dianggap selalu 

berusaha terus maju tanpa mau terkukung dalam sistem dan  meniru perusahaan lain. Individu-

individu yang bisa selalu berinisiasi ini adalah individu yang memiliki modal “instigation” artinya 

mau mengerjakan sesuatu yang bukan hanya sebagai tugasnya, namun berinisiatif untuk selalu 

mengerjakan demi perusahaan. Meskipun seseorang bukan dari bagian riset dan 

pengembangan atau pemasaran, individu yang berasal dari keuangan atau sumber daya 

manusia pun bisa berkontribusi untuk memberikan ide bagi pengembangan produk. Individu ini 

dilandasi oleh jiwa perilaku berkewarganegaraan. Perusahaan besar biasanya akan 

memberikan alokasi besar dalam riset dan pengembangan karena keputusan didasarkan pada 

persepsi biaya dalam melakukan kesalahan lebih kecil daripada biaya untuk tidak melakukan 

sama sekali.  

 Perusahaan-perusahaan pengikut biasanya akan terjebak untuk tidak bersedia memulai 

usaha, karena mereka berpikir lebih baik untuk mengembangkan strategi yang cenderung 

meniru perusahaan pemimpin.  Keinginan untuk tidak bersedia maju karena individu-individu 

terbelenggu dalam pemikirannya sendiri. Kendala itu berada dalam cara memaknai situasi, 
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sehingga ini menghambat perusahaan menjadi maju.  Slogan Nike yang begitu terkenal “just do 

it” bisa dijadikan sebagai pedoman, untuk bisa maju. Artinya, kita hanya mengerjakan tanpa 

harus menundanya, konsekuensinya kita akan segera mendapatkan hasil. Perusahaan-

perusahaan sebagai pemimpin pasar akan selalu berusaha untuk segera melakukan sesuatu 

agar memenuhi tuntutan pasar tanpa harus menunda-nunda berlarut. Hal ini bisa menjadi jalan 

untuk mendapatkan peluang-peluang yang besar. Keyakinan bahwa apabila tidak melakukan 

sesuatu lebih awal, akan tertinggal dan bisa diambil oleh perusahaan lain.  

 Perusahaan yang inovatif biasanya akan mengeluarkan produk pelopor yang nantinya 

akan mampu meningkatkan nilai produk lainnya dari perusahaan tersebut sehingga produknya 

semakin unggul dan memberikan nilai lebih kepada perusahaan. Perusahaan inovatif atau 

pemimpin dapat memberi pijakan atau fondasi bagi perusahaan lain untuk mengikutinya, dan 

untuk perusahaan yang mengeluarkannya dapat memperluas jajaran produk. Produk pelopor 

bisa sukses karena dengan keberadaan produk tersebut memberikan kemudahan bagi 

konsumen dalam penggunaan dan pemenuhan kebutuhannya. Untuk dapat berada sebagai 

pemimpin pasar, perusahaan harus berinisiasi dalam memanfaatkan segala keuntungan produk 

yang dimiliki dan memantau  strategi pesaing.  

Komitmen untuk berinisiasi dari pemimpin pasar menjadikan perusahaan memiliki 

sejumlah keuntungan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain yang bukan menjadi pemimpin 

pasar. Pemimpin pasar memiliki hampir 40-50% pangsa pasar dalam industrinya. Selain 

mempertahankan pangsa pasar yang besar terus-menerus, keunggulan lain adalah perusahaan 

mampu mendapat kekuatan finansial dalam jangka panjang karena perusahaan mampu 

mendominasi pangsa pasar secara terus-menerus. Selain itu, konsumen menganggap bahwa 

pemimpin pasar dapat mengeluarkan strategi produk yang cenderung menawarkan keunggulan 

lebih kompetitif daripada perusahaan lain, sehingga perusahaan bisa saja menentukan harga 

premium. Adanya kemampuan untuk bisa mendapatkan loyalitas konsumen yang tinggi, 

perusahaan cenderung mendapat marjin yang cukup tinggi pula. Pemimpin pasar memiliki 

pengetahuan yang cukup terhadap koordinasi dan alokasi biaya. Dengan demikian, perusahaan 

bisa memahami adanya efisiensi biaya dan bisa menemukan metode agar bisa menekan biaya 

karena aspek pembelajaran tersebut. Selain itu, perusahaan pemimpin pasar juga 

mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk membiayai investasi dalam  mengembangkan 

produk. Dengan demikian, komitmen berinisiasi harus selalu ditanamkan dan disosialisasikan 

ke seluruh aspek perusahaan dengan menghasilkan produk berkualitas yang terus-menerus 

untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik.  
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Perilaku narsismerupakan sesuatu yang sah saja, namun semua ada  kadar kontrol untuk tidak 

membiarkan seseorang menjadi mengabaikan orang lain, tidak memiliki empati, dan merugikan 

lingkungan. 
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 Konsep narsisme merupakan konsep dalam ilmu psikologi yang dikenalkan oleh Freud 

1914. Konsep ini menjelaskan bahwa seseorang mementingkan citra eksternal sehingga 

berkeyakinan bahwa orang lain akan mencintainya. Dalam perkembangannya, narcisme 

menjadi suatu konsep yang dipersepsi memiliki sejumlah muatan negatif. Menurut Diagnostic & 

Statistical Manual of Mental Disorders, sejumlah muatan negatif tersebut antara lain mencari 

keuntungan demi ketenaran sendiri, meyakini diri sebagai individu yang spesial dan penting, 

mengharapkan pujian dari yang lain, membutuhkan banyak perhatian, keinginan menunjukkan 

prestasi, cenderung menyalahkan lingkungan eksternal atas kegagalan diri serta ambisi untuk 

mendapatkan reputasi dan pengaruh. Individu yang terjangkiti narsisme merasa bahwa dirinya 

tidak merasa bersalah sehingga tidak membutuhkan terapi diri. Produk-produk yang dikonsumsi 

cenderung tidak memenuhi kebutuhan utama. Seorang narsis tidak mau berdiam diri apabila 

orang lain berusaha menyaingi kesuksesan dia dalam segala lain. Mereka membutuhkan uang, 

kepemilikan dan penampilan baik fisik maupun sosial agar bisa menyaingi orang lain. Hal ini 

menjadikan seseorang memiliki orientasi pada kepemilikan materi secara terus-menerus untuk 

diusahakan. Narsisme ini sudah menggejala di seluruh lapisan masyarakat. Kalau meminjam 

istilah yang dikemukakan oleh Oliver James dalam harian The Guardian (2007), masyarakat  

sudah terjangkiti oleh affluenza. Konsep ini hampir sama dengan konsep penyakit influenza 

yang virusnya cepat menular pada kehidupan kita.  

 Menurut Geoffrey Miller dalam Spent: Sex, Evolution, and Consumer Behavior (2009), 

narsisme merupakan suatu bentuk perilaku konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan 

kesenangan. Kesenangan ini bisa diperoleh bila ditunjang oleh sejumlah indikator-indikator 

kesuksesan misalnya kekayaan yang dimiliki, kecantikan yang diupayakan terus-menerus, 

kepandaian diri atau tingkat intelijensi yang tinggi. Perilaku dengan narsisme merupakan 

sesuatu yang sah saja, namun semua ada  kadar kontrol untuk tidak membiarkan seseorang 

menjadi mengabaikan orang lain, tidak memiliki empati dan merugikan lingkungan. Narsisme 

tidak selalu negatif, namun bisa saja dipersepsi positif pada tingkat tertentu.  

 Pertama, pada dasarnya individu adalah makhluk sosial. Keberadaan kita sebagai 

individu adalah tergantung pada dukungan lingkungan sosial di sekitar kita. Hal ini telah 

membentuk cara berpikir bahwa apa yang kita lakukan akan dinilai oleh orang lain. Dengan 

demikian individu akan berusaha untuk mendapatkan penilaian baik dari orang lain. Individu 

akan menunjukkan penampilan diri sesuai dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, apabila 
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individu menggunakan atribut diri dalam bentuk pemakaian produk atau merek, akan 

memperhatikan lingkungan, karena mengharapkan dukungan atau pujian.  

Kedua, narsisme merupakan bentuk alami dari dorongan seseorang untuk bisa selalu 

menunjukkan prestasi. Berdasarkan teori Maslow pada hierarki terakhir yaitu aktualisasi diri, 

dijelaskan bahwa dalam konsep ini terkandung adanya self-addicted. Artinya, seseorang yang 

memiliki kemampuan untuk aktualisasi diri, akan terus berusaha untuk meningkatkan aktualisasi 

diri karena individu merasa “ketagihan” untuk mengulangi di masa yang datang. Hal ini 

merupakan sebuah bentuk untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa  dirinya bisa  

melakukan sesuatu dengan baik. Aspek “ketagihan” ini merupakan daya pendorong yang 

sangat alamiah dalam diri seseorang untuk terus ada sepanjang individu mampu 

mengupayakannya. Individu menjadi berusaha untuk terus tampil sukses daripada waktu 

sebelumnya.  

Ketiga, setiap individu tidak diciptakan sama. Ada individu yang memiliki tingkat 

kepribadian tertentu. Ada individu yang memiliki tingkat keterbukaan terhadap pengalaman 

tinggi dan ada yang rendah. Ada individu dengan tingkat keteraturan dan konsistensi yang 

tinggi dan ada individu dengan tingkat yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa individu 

dengan tingkat kepribadian tertentu misalnya tingkat keterbukaan tinggi akan mudah memiliki 

aspek narsisme. Individu ini akan mudah menerima hal-hal baru, mencoba produk inovatif, 

menggunakan keluaran produk pemasaran. Dengan menjadi orang pertama dalam 

menggunakan suatu produk baru, bisa menjadi penyemangat diri, kebanggaan diri dan pasti 

mendapatkan sejumlah pujian dari masyarakat.  Karakteristik ini tentu saja ada pada 

sekelompok individu di dunia.  

 Keempat, kemampuan individu untuk menampilkan indikator-indikator keunggulan 

merupakan suatu bentuk survival diri dalam jangka tertentu. Survival diri di sini untuk individu 

tertentu bisa berkaitan dengan survival untuk diri sendiri, menjalin hubungan sosial, membina 

hubungan dengan partner atau pasangan hidup. Indikator-indikator keunggulan selalu 

diupayakan oleh diri sendiri agar individu bisa bertahan dalam masyarakat. Individu ini 

berkeyakinan bahwa masyarakat akan menilai diri individu apabila memiliki indikator-indikator 

keunggulan. Selain itu individu dengan narsisme tertentu berpikir bahwa masyarakat akan lebih 

menghargai pada sekelompok orang yang berprestasi karena mereka berusaha untuk bekerja, 

berjuang keras, dan termotivasi untuk terus hidup maju mengejar sejumlah ketertinggalan 

hidup. Ada kalanya pada titik tertentu, usaha untuk mengoptimalkan diri melalui perwujudan 

indikator-indikator keunggulan merupakan cara untuk memanfaatkan semua talenta yang ada 
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dalam diri individu untuk mencapai prestasi-prestasi yang tentu saja pada akhirnya mampu 

mengundang pujian dari masyarakat.  

 Kelima, adanya kebutuhan untuk bahagia. Narsisme dalam bentuk lain tidak hanya 

berkaitan ingin showing off atau pamer pada masyarakat. Narsisme juga mengandung aspek 

self-stimulating. Stimulasi diri merupakan suatu usaha untuk mendorong diri sendiri agar maju, 

bisa lebih berkarya dan menghargai diri sendiri.  Perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari 

bisa didorong karena kebutuhan alamiah yaitu ingin bahagia. Kebahagiaan yang diraih 

merupakan penghargaan diri sendiri atas segala upaya yang sudah diusahakan. Kebahagiaan 

menjadikan seseorang merasa menjadi tenang dan terhindar dari konflik batin. Aspek fun-

fulfillment merupakan bagian dari titik-titik kehidupan sebagai penyemangat, penghilang rasa 

kebosanan, menciptakan suasana baru, dan menjadikan seseorang menjadi lebih bergairah 

dalam menghadapi kehidupan yang syarat persaingan.  

 Keenam, narsisme menjadi pendorong suksesnya kegiatan pemasaran. Produk-produk 

yang dikeluarkan oleh pemasar bisa meraih sukses dengan tingkat indikator penjualan atau 

pangsa pasar yang tinggi dengan didorong oleh salah satunya individu dengan tingkat narsisme 

moderat ke tinggi. Produk-produk ini dibeli karena ada tujuan tersendiri dari sisi konsumen. 

Dengan demikian, baik pemasar maupun individu saling diuntungkan. Pada kenyataan lain, 

pemasar juga menjadi pendorong terbentuknya narsisme melalui strategi mengeluarkan produk 

yang bervariatif dengan tingkat kecepatan peluncuran dalam hitungan waktu yang pendek.  

 Namun, tidak berarti kita sebagai individu harus menerapkan narsisme. Narsisme 

adalah hal ilmiah, namun kita sebagai konsumen yang rasional dan memiliki kapasitas berpikir 

serta keterbatasan dalam hal-hal tertentu, tidak perlu terjebak dalam narsisme ekstrim. Semua 

ada kadar kontrolnya.  
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Gender tidak selalu dikaitkan dengan pria atau wanita namun dikaitkan dengan bentuk care atau giving 

pada orang lain. 



122 
 

 

 

  Istilah gender dalam tulisan ini tidak berkaitan dengan masalah pria atau wanita. 

Gender dalam tulisan ini dikaitkan dengan bentuk care atau giving pada orang lain. Menurut 

Sevenhuijsen dalam artikel yang berjudul “The Relevance of the Feminist Ethics of Care for 

Social Policy” pada jurnal Feminist Theory (2003), aspek gender bukan berkaitan dengan  

identitas seks, namun memiliki sejumlah dimensi. Pertama, memfokuskan adanya perhatian 

kepada orang lain. Kedua, memiliki tanggung jawab memberikan empati kepada pihak lain. 

Ketiga, menjadi pihak yang mau mendengarkan orang lain. Perspektif gender ini menjelaskan 

adanya kekuatan untuk memberi pada pihak lain.  Aspek ini bukan hal yang baru dalam diskusi 

akademis dan praktis. Namun, awal tahun ini paling tidak saling mengingatkan bahwa 

semangat untuk saling memberikan perhatian pada sesama menjadi bagian penting dalam 

perencanaan jangka panjang dan jangka pendek baik bagi level individu maupun perusahaan. 

  Perspektif gender ini berkaitan dengan bagaimana kita memberikan perhatian dan 

kepedulian bagi orang lain. Setiap keputusan yang akan kita lakukan selalu memperhatikan 

pihak lain dan mempertimbangkan risiko yang akan terjadi. Memberikan perhatian dalam 

bentuk ucapan, kasih sayang, dalam bentuk materi maupun non-materi memberikan implikasi 

positif pula kepada yang memberikan. Azim Zamal dan Harvey McKinnon (2008) dalam 

bukunya “The Power of Giving” juga menyebutkan memberikan perhatian dapat berupa bentuk 

perilaku volunterisme, persahabatan, mengedepankan nilai integritas, dan berbagi kebahagiaan 

dengan orang lain. Aspek memberi merupakan fokus dari simbiose mutualisme. Masing-masing 

pihak baik yang memberikan maupun yang menerima akan memperoleh manfaat yang positif. 

  Ada sejumlah manfaat yang bisa didapat dari dua  pihak, yaitu individu dan perusahaan. 

Dari sisi mikro, setiap individu yaitu diri kita, baik pria maupun wanita, bisa memiliki perspektif 

gender. Untuk resolusi awal tahun 2012, perspektif gender bisa dijadikan sebagai guidance 

untuk perencanaan kerja dan melalui aktivitas-aktivitas ke depan. Niat berbagi kepada orang 

lain terutama berbagi kasih, tenaga dan perhatian merupakan penting. Manfaat yang akan bisa 

diambil adalah kita akan semakin merasa bersyukur atas kekuatan dan kelebihan yang ada 

pada diri kita untuk mampu memberikan kepada orang lain. Kekuatan ini menunjukkan titik 

potensial yang ada pada diri sendiri untuk berbagi dengan lain. Cepat atau lambat kita sebagai 

pemberi juga akan mendapatkan manfaat positif yang bisa berupa kekuatan emosi positif, fisik 

dan keuntungan finansiil bila memungkinkan. Sebagai individu yang bekerja misalnya, sifat 

memberi bisa berupa keinginan untuk menunjukkan sifat membantu. Perilaku mau membantu 

ini menunjukkan bahwa diri kita sebagai karyawan bersedia mengerjakan tanpa harus sesuai 
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dengan deskripsi kerja. Deskripsi kerja membatasi diri kita untuk mengerjakan hal lain yang 

sebenarnya bisa kita kerjakan, dalam batas-batas tertentu. Namun, memang tidak mudah bagi 

setiap orang untuk menerapkan dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, manfaat positif 

menerapkan gender dalam kehidupan kerja adalah kita berusaha untuk mengerjakan pekerjaan 

sebaik-baiknya, menaati peraturan atau kode etik yang ada, menekankan kerjasama yang baik 

dengan rekan kerja, dan bersedia bekerja dalam bentuk team.  Individu juga berusaha 

menciptakan iklim kerja yang positif dengan demikian, individu bisa sekaligus menciptakan 

kebahagiaan kerja dan menghindari konflik kerja. 

 Perusahaan sebagai pihak lain di level lebih makro juga menerapkan perspektif gender. 

Perspektif gender ini merupakan aspek yang menekankan pada harmonisasi pada lingkungan. 

Lingkungan ini merupakan elemen-elemen lain yang merupakan stakeholder perusahaan. Sifat 

kegiatan ekonomi lebih memperhatikan aspek feminisme artinya tidak hanya mencari 

keuntungan secara profit semata. Perusahaan juga memberikan perhatian pada pihak lain. 

Pada lingkungan, perusahaan juga harus memberikan perlindungan dari sekedar memberikan 

dana untuk perbaikan lingkungan sampai benar-benar berusaha berdampingan dengan 

lingkungan. Dengan konsumen, perusahaan berusaha mengembangkan strategi berorientasi 

konsumen. Konsumen tetap menjadi prioritas dalam pengembangan strategi baik jangka 

panjang maupun jangka pendek. Dengan karyawan, perusahaan juga memberikan harmonisasi 

dengan menerapakan strategi sumber daya manusia yang ideal. Dengan pesaing, perusahaan 

menerapkan strategi yang cenderung tidak menciptakan persaingan yang tidak sehat. 

 Perspektif gender mengarahkan baik individu maupun perusahaan untuk bisa menyadari 

bahwa eksistensi diri tidak bisa tanpa keberadaan pihak lain. Keberadaan pihak lain 

mendukung individu maupun perusahaan untuk bisa bertahan dalam jangka panjang dan lebih 

memberikan manfaat dan makna lebih besar bagi pihak lain. Perspektif gender tidak bisa 

diadopsi dalam waktu singkat dalam level individu maupun perusahaan. Pada level individu, 

perspektif ini bisa ditanamkan dalam diri sendiri melalui proses edukasi dan sosialisasi sejak 

dini.  Perlu waktu dan pelatihan diri secara berulang dan terus menerus untuk mengubah pola 

pikir bahwa memberikan perhatian dan memikirkan segala upaya dengan memperhatikan 

semua risiko tidak mengurangi energi maupun waktu kita, namun kita akan memperoleh energi 

dan waktu kita kembali dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada level perusahaan, 

butuh kepemimpinan atau budaya yang selalu mengedepankan perspektif gender. Pada 

akhirnya, perusahaan  tidak hanya memperoleh keuntungan jangka pendek namun juga jangka 

panjang. Keuntungan-keuntungan ini antara lain loyalitas karyawan, loyalitas konsumen, 

pesaing yang ingin berkolaborasi melalui joint venture atau akuisisi, dan keuntungan 
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profitabilitas jangka panjang yang terus-menerus mengalami peningkatan. Perspektif gender 

tidak bisa dimaknai sempit namun harus bisa dimaknai dari berbagai sisi. Semoga  kita bisa 

menambahkan daftar untuk menerapkan perspektif gender sebagai  rencana pada tahun 2012 

ini. 
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Merek dan Momen Kehidupan 
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Pilihan merek tidak ditentukan oleh kepuasan atau strategi pemasaran yang hebat, namun ditentukan 

oleh peristiwa kehidupan yang memiliki sifat tidak bisa dihindari dan bisa terjadi pada setiap konsumen 

yang ada. 



126 
 

 

 

 Pilihan merek merupakan sesuatu yang terjadi dalam perilaku konsumsi masyarakat 

pada umumnya. Konsumen tidak membeli produk namun membeli merek. Pilihan merek ini 

banyak penyebabnya. Kepuasan pada merek memang dianggap sebagai faktor paling dominan 

dalam menentukan konsumen untuk membeli merek pada pembelian berikutnya. Selain 

kepuasan, pengaruh strategi pemasaran juga menyebabkan konsumen tetap setia untuk 

memilih merek yang sama antara lain produk yang berkualitas, pelayanan yang prima, harga 

sesuai dengan kualitas, kemudahan mendapatkan produk, dan merek yang dipilih mampu 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal tersebut merupakan harga mati yang tidak 

bisa ditawar lagi.  

 Pada kondisi tertentu, pilihan merek tidak ditentukan oleh kepuasan atau strategi 

pemasaran yang hebat, namun ditentukan oleh peristiwa kehidupan yang memiliki sifat tidak 

bisa dihindari dan bisa terjadi pada setiap konsumen yang ada. Pembuatan keputusan ini bisa 

terjadi karena ada proses psikologis dalam diri konsumen yaitu dalam black box konsumen. 

Black box konsumen ini cenderung bersifat tidak transparan namun bisa diidentifikasi penyebab 

eksternalnya. Penyebab eksternal ini bisa disebabkan oleh peristiwa kehidupan yang bisa 

direncanakan atau peristiwa yang tidak terduga. Peristiwa kehidupan memang tidak bisa 

dipungkiri memengaruhi konsumen dalam membuat keputusan untuk memilih merek. Kepuasan 

konsumen tidak menjadi jaminan dalam menentukan pilihan konsumen pada merek tertentu. 

Tulisan Mathur, Moschis, dan Lee mengenai “Life Events and Brand Preference Changes” yang 

dipublikasi dalam  Journal of Consumer Behavior (2003) menjelaskan sejumlah peristiwa dalam 

kehidupan yang mengubah seseorang untuk memilih merek atau berubah preferensi yaitu 

antara lain pindah ke tempat lain, perkawinan, kelahiran, pekerjaan baru, gaji/promosi baru, 

penyakit, kehilangan pekerjaan, peristiwa atau krisis, pensiun dan kematian. 

 Ketika seseorang rekan pindah di tempat yang baru, ketersediaan merek yang menjadi 

merek favorit menjadi langka. Ia kesulitan dalam memilih merek. Pada mulanya, ia meminta 

saudara atau kerabat untuk mengirimkan produk dengan merek yang disukai, namun lambat 

laut, ia merasa tidak sepadan dengan biaya kirim. Kemudian, pilihan merek ditujukan pada 

merek yang ada di daerah baru. Ketersediaan merek tidak bisa diusahakan oleh setiap 

perusahaan di semua wilayah karena keterbatasan dengan sumber daya yang ada.  

 Peristiwa lain bisa dijelaskan dalam siklus hidup seseorang maupun kehidupan dalam 

rumah tangga konsumen. Peristiwa pernikahan membawa suatu perubahan yang sangat berarti 

pada setiap pasangan. Pasangan hidup dapat memberikan pengaruh baru dalam pilihan produk 
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termasuk pilihan merek. Kesukaan pasangan hidup pada merek lain akan membuat pasangan 

lain untuk mengenal manfaat dan kelebihan merek. Dalam kesehariannya, pasti masing-masing 

memiliki kesempatan untuk membeli merek. Rutinitas ini memengaruhi pasangan lain untuk 

memiliki ketertarikan pada merek baru pilihan pasangan.  

 Kelahiran anak merupakan momentum yang paling penting di awal pernikahan 

pasangan konsumen. Anak menjadi dasar dalam memilih produk yang aman dan berusaha 

menghindari produk-produk yang dianggap membahayakan bagi anak. Pasangan baru akan 

memperhatikan merek yang memberikan nutrisi dan perlindungan. Konsumen bisa 

memutuskan untuk memilih merek baru agar bisa memenuhi kebutuhan bayi dengan lebih baik. 

Selain kelahiran, konsumen yang mendapatkan pekerjaan baru juga bisa mengalami perubahan 

dalam preferensi merek. Pekerjaan baru bisa menjadi media untuk menuntut konsumen dalam 

memilih merek lain yang selama ini tidak menjadi pilihan konsumen. Pekerjaan baru 

memberikan peluang konsumen untuk memperhatikan penampilan agar sesuai dengan 

pekerjaan yang dijalankan. Tuntutan pekerjaan menyediakan sejumlah variasi penampilan agar 

sesuai dengan  deskripsi kerja. Merek-merek produk baik sepatu, pakaian maupun asesoris lain 

bisa dipilih sesuai dengan lingkungan pekerjaan. Begitu juga sesudah pekerjaan baru didapat, 

pada kurun waktu tertentu, konsumen bisa memiliki kesempatan untuk promosi. Kesempatan 

untuk promosi inilah menyebabkan konsumen mendapat peluang akan sumber daya yang lebih 

luas untuk memilih merek yang lebih baik dan berkualitas. Kendala uang menjadi tidak masalah 

bagi konsumen untuk memilih merek.  

 Ada kalanya konsumen sebagai manusia biasa bisa dalam kondisi sehat maupun sakit. 

Terutama di kala sakit, konsumen juga bisa memutuskan untuk memilih merek lain agar sesuai 

dengan kondisi yang dialami. Pilihan merek kesehatan saat ini banyak ditawarkan oleh pemasar 

karena mengantisipasi kondisi kesehatan konsumen yang cenderung tidak stabil. Selain 

kesehatan, ada kalanya konsumen mengalami kondisi sedih misalnya kehilangan pekerjaan 

atau kematian pasangan atau anggota keluarga lain. Kehilangan pekerjaan dapat mengurangi 

daya beli untuk memilih merek yang selama ini disukai. Kematian pasangan atau anggota 

keluarga lain juga mengurangi semangat untuk menggunakan merek yang selama ini. 

Kehilangan tersebut menjadi sesuatu yang berarti karena bisa saja seseorang merasa bahwa 

ketika pasangan kita masih ada, kita merasa memiliki kebersamaan dalam menggunakan 

merek, namun, ketika pasangan kita tidak ada kita merasa ada sesuatu yang hilang dan merasa 

tidak perlu lagi untuk memiliki merek lama. Begitu juga ketika konsumen merupakan seorang 

pegawai, tentu saja akan ada masa pensiun, dengan demikian, tentu saja kemampuan finansiil 

akan berkurang dan tidak mampu untuk mempertahankan kepemilikan merek lama. Selain 
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siklus hidup konsumen, peristiwa eksternal yang tidak bisa diantisipasi yaitu krisis baik ekonomi, 

politik, sosial budaya maupun peristiwa alam termasuk banjir atau gempa. Hal ini bisa 

memengaruhi pilihan merek.  

Peristiwa eksternal ini merupakan kondisi di luar konsumen yang mau tidak mau bisa 

memengaruhi konsumen untuk mengubah preferensi konsumen. Pemasar yang jeli akan selalu 

mengantisipasi adanya situasi-situasi penting dalam kehidupan konsumen secara luas dengan 

menyediakan merek yang sesuai dengan kebutuhan konsumen yang sifatnya bisa tiba-tiba. 

Bisa jadi dengan berubah merek, akan memiliki kepuasan yang relatif lama dengan merek baru.  
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Keseimbangan Diri dalam Konsumsi 

Publikasi di Bisnis Indonesia 1 April 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Konsumsi seimbang yang diarahkan oleh otak kita dengan membutuhkan suatu pengalaman, 

pembelajaran dan kesadaran penuh.   
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 Setiap aspek dalam kehidupan yang kita alami sehari-hari merupakan sebuah anugerah 

karena semua diciptakan dengan skenario seimbang misalnya ada wanita dan lelaki, ada 

malam dan siang, begitu juga ada sisi kanan dan kiri. Tujuan keseimbangan adalah untuk 

mewujudkan harmonisasi dan kebahagiaan. Begitu juga dengan elemen yang ada dalam tubuh 

kita, juga diciptakan mengarah dalam keseimbangan.  Motor penggerak dalam diri kita bermula 

dari otak. Otak pun diwujudkan dalam dimensi seimbang yaitu otak kanan dan otak kiri.  Dari 

sinilah, kita didorong untuk menentukan perilaku kita termasuk dalam konsumsi setiap produk 

dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita sebagai konsumen.  

 Konsumsi seimbang yang diarahkan oleh otak kita dengan membutuhkan suatu 

pengalaman, pembelajaran dan kesadaran penuh.  Pengalaman maupun pembelajaran 

mengajarkan kita mengenai kesadaran untuk mengoptimalkan keduanya agar selaras, dan 

tidak timpang pada satu sisi. Ketimpangan terhadap satu sisi bisa mengakibatkan suatu titik 

ekstrim dalam kehidupan. Titik ekstrim ini juga menciptakan implikasi yang tidak menyenangkan 

pada diri sendiri dan lingkungan sekitar terutama keluarga, teman, dan kelompok di sekeliling 

kita. Ketidakseimbangan otak kanan dan otak kiri bisa diterapkan dalam keputusan untuk 

melakukan konsumsi. Ketidakseimbangan otak kanan dan otak kiri membawa implikasi nyata 

dalam kehidupan kita sebagai konsumen.  

 Otak kanan dengan syaraf-syaraf yang bekerja diciptakan untuk mengarahkan perilaku 

kita ke suasana yang lebih menyenangkan, bahagia, mendorong untuk menikmati keindahan, 

ketenangan, dan bahkan sesuatu yang menggembirakan. Merupakan hal alamiah kalau hati 

kita ini diarahkan untuk selalu bahagia. Kebahagiaan yang diinginkan oleh konsumen 

diwujudkan dalam bentuk kepemilikan materi sebagai salah satunya.   Wujud lain adalah 

kebahagiaan diwujudkan dalam hal bisa menikmati keindahan ciptaan Tuhan dengan 

melakukan traveling, membeli lukisan, memiliki koleksi kebendaan lain, menikmati musik, 

bertamasya kuliner bahkan melihat keindahan pada wanita cantik atau pria ganteng. Kegiatan-

kegiatan ini ditujukan untuk membahagiakan diri kita. Otak kanan kita melakukan kontrol 

terhadap hal ini.  

 Titik ekstrim dari otak kanan adalah  konsumen diarahkan untuk mengalami hedonisme 

dalam kehidupan. Hedonisme menyebabkan konsumen berusaha untuk mewujudkan 

kebahagiaan diri terus-menerus. Kebahagiaan bisa diwujudkan dengan berbagai macam cara.  

Tidak jarang, konsumen berusaha untuk membuat diri agar bahagia, meskipun kondisi diri tidak 

mampu. Konsumen cenderung mementingkan jangka pendek dalam kehidupan, dan 
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mengorbankan jangka panjang dalam kehidupan yang lebih baik. Hedonisme bisa 

menyebabkan kesedihan berkepanjangan dalam diri konsumen.  

 Di sisi lain, otak kiri kita diciptakan untuk mengarahkan kita berpikir secara rasional, 

matematis, dan cenderung memperhatikan risiko. Untung rugi bisa dikatakan sebagai 

perwujudan dari dominasi otak kiri.  Konsumen diarahkan untuk menjadi konsumen yang 

bijaksana, memperhitungkan risiko dalam setiap keputusan. Kontrol diri menjadi arahan untuk 

tidak membuat keputusan yang merugikan. Otak kiri mendorong konsumen untuk memiliki 

logika dalam memutuskan pembelian. Kegunaan positif maupun tidak perlunya membeli sebuah 

barang menjadi pertimbangan. Konsumen dengan dominasi otak kiri bisa menciptakan 

konsumen yang mampu menahan diri untuk kepentingan jangka panjang misalnya bisa 

menggunakan kartu kredit secara terkontrol dan menggunakan bila perlu. Membeli produk 

didasarkan aspek kebutuhan bukan memanjakan keinginan. 

 Dominasi otak kiri juga membawa implikasi yang ekstrim.  Titik ekstrim ini mengarahkan 

individu untuk mengalami apa yang dinamakan hyperopia. Konsep ini dikemukakan oleh Haws 

dan Poynor dalam artikelnya yang berjudul “Seize the Day:Encouraging Indulgence for the 

Hyperopic Consumer” dalam Journal of Consumer Research, (Desember, 2008). Konsumen 

yang mengalami hyperopia akan memandang bahwa segala sesuatu yang berbentuk 

kemewahan merupakan sesuatu yang merugikan kehidupan individu dalam jangka panjang. 

Kontrol diri menjadi berlebihan. Konsumen yang terjebak dalam kondisi psikologis tidak 

bersedia mengeluarkan uang untuk menikmati kesenangan karena ini menjadi sia-sia. 

Konsumsi produk menjadi sangat terbatas dan bahkan tidak melakukan pembelian sama sekali 

apabila pembelian tersebut menimbulkan efek finansial artinya berkurangnya keuangan yang 

dimiliki. Tentu saja, apabila kita berada dalam lingkungan dengan konsumen yang hyperopic ini, 

juga terkena implikasi yang negatif. Konsumen tersebut akan memiliki perhitungan yang sangat 

teliti, cenderung “jelimet”. Ia akan memperhitungkan segala untung rugi. Bisa dibayangkan, 

apabila dalam kehidupan kita, misalnya dalam keluarga, pasangan kita terkena kondisi 

psikologis hyperopia, maka tentu tidak ada kesenangan yang tergambar manis. Semua serba 

minimalis. Tentu saja, anak-anak juga tidak akan bahagia, kalau mempunyai salah satu orang 

tua yang memiliki kondisi hyperopia. Apa-apa dilarang dan penuh dengan perhitungan 

matematis.  

 Untuk itu,  perlunya  keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Hal ini diusahakan agar 

terjadi kesehatan dan kebahagiaan. Keseimbangan otak kanan dan otak kiri dalam membuat 

keputusan sehari-hari pada segala hal terutama konsumsi akan membawa diri kita sebagai 

konsumen yang bijaksana. Keseimbangan ini juga bisa menyehatkan otak kita untuk selalu 
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memberikan sinyal positif dalam diri kita agar menjadi individu yang bisa memberikan 

kebahagiaan bagi diri sendiri, keluarga dan orang lain di sekeliling kita. Bersenang-senang itu 

perlu, karena sudah menjadi aspek naluriah kita, namun tetap pada kontrol diri yaitu sesuai 

dengan kemampuan dan manfaat yang akan diperoleh. Konflik hati dan pikiran harus ada, 

namun bisa diselesaikan dengan kearifan dan pendewasaan diri.  
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Nilai Integritas dan Pemasaran 

Publikasi  di Bisnis Indonesia 6 Mei 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Nilai integritas ini diharapkan menjadi spirit atau petunjuk dalam mengembangkan strategi pemasaran.  

Integritas juga dianggap sebagai modal penting yang merupakan aspek soft competence dalam 

perusahaan. 
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 Konsep integritas merupakan konsep yang universal. Konsep ini sudah mendominasi 

dalam area politik dan pemerintahan. Indikator kurangnya nilai integritas antara lain banyak 

kasus penyalahgunaan wewenang atau istilah yang sangat populer saat ini adalah banyak 

korupsi.  Namun demikian, nilai integritas tidak hanya berkaitan dengan aspek politik, hukum, 

maupun pemerintahan, tetapi konsep integritas penting dijadikan landasan dalam 

mengembangkan strategi pemasaran. Umumnya, nilai integritas ada dalam nilai-nilai yang 

sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nilai integritas ini diharapkan menjadi spirit atau petunjuk 

dalam mengembangkan strategi pemasaran.  Integritas juga dianggap sebagai modal penting 

yang merupakan aspek soft competence dalam perusahaan. Soft competence ini bisa 

mendukung terciptanya kinerja yang positif pula. Soft competence juga menjadi nilai unggul 

perusahaan atau keunggulan kompetitif. Selain itu, nilai integritas bisa menjadi bagian strategi 

diferensiasi dan dijadikan sebagai identitas organisasi yang memiliki reputasi baik di mata para 

pemangku kepentingan.  

Kegiatan pemasaran dalam sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang tidak berdiri 

sendiri dan nilai integritas menjadi inti penerapan strategi pemasaran yang sehat. Strategi 

pemasaran dari sebuah perusahaan berada dalam suatu sistem yang saling tergantung dan 

memengaruhi dalam lingkungan bisnis.  Lingkungan bisnis ini merupakan pendukung eksistensi 

organisasi yang terdiri atas pemangku kepentingan yaitu  konsumen, karyawan yang bekerja di 

dalam organisasi, masyarakat sekitar, pemerintah, pemasok dan lembaga non-pemerintah. 

Apabila organisasi melakukan tindakan tidak etis misalnya melakukan pencemaran lingkungan, 

pembuatan produk yang mengandung bahan kimia, pemimpin organisasi melakukan korupsi, 

dan sebagainya, lingkungan masyarakat sebagai bagian sistem organisasi juga akan terkena 

imbasnya. Pemangku kepentingan ini menjadi tidak percaya. Konsumen tidak akan membeli 

produk. Pemerintah akan memberikan sanksi. Masyarakat akan melakukan demonstrasi. Hal ini 

bisa dieliminasi melalui penerapan nilai integritas dari perencanaan stratejik sampai 

operasional.  

Inti nilai integritas menurut Audi, R. & Murphy, P.E., (2006) dalam tulisannya yang 

berjudul  The Many Faces of Integrity dalam  Business Ethics Quarterly, menunjukkan bahwa 

nilai integritas terdiri atas kejujuran, ketulusan, keadilan, dan kepercayaan. Keempat nilai ini 

merupakan nilai penting untuk diterapkan dalam setiap pengembangan strategi. Pertama, 

dimensi nilai kejujuran menunjukkan bahwa perusahaan dalam mengembangkan strategi 

pemasaran  untuk selalu berkata apa adanya dan tidak melakukan kebohongan, serta bersifat 
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terbuka.  Kecenderungan saat ini, perusahaan dalam melakukan promosi sebuah produk, 

masih menggunakan fokus satu sisi informasi yaitu menampilkan aspek positif sebuah produk.  

Kedua, nilai ketulusan menunjukkan tidak adanya keterpaksaan dalam menerapkan 

suatu strategi. Banyak peraturan dalam dunia pemasaran sudah ditetapkan antara lain  

peraturan mengenai perlindungan konsumen. Ketika perusahaan mengembangkan strategi, 

diharapkan dalam mengembangkan strategi mampu memenuhi peraturan dengan tidak bersifat 

terpaksa. Keterpaksaan dalam menerapkan peraturan hanya bisa berlangsung jangka pendek. 

Ketiga, dalam integritas, terdapat nilai keadilan artinya bisa memperlakukan konsumen sesuai 

dengan haknya. Perusahaan yang menerapkan  nilai integritas akan memperlakukan konsumen 

atau pemangku kepentingan lain tidak semena-semena dan memberikan apa yang sudah 

menjadi haknya tanpa berkeinginan untuk melakukan pengurangan. Banyak surat pembaca 

dalam surat kabar melaporkan bahwa mereka diperlakukan tidak adil dalam mengkonsumsi 

sebuah jasa misalnya jasa penerbangan. Konsumen tidak mendapatkan reward yang sepadan 

dengan uang yang sudah dikeluarkan.  

Keempat, nilai integritas lainnya adalah nilai kepercayaan. Integritas menciptakan suatu 

kepercayaan bagi orang lain. Kepercayaan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain 

untuk dikerjakan sesuai dengan ekspektasi yang dimiliki. Munculnya kepercayaan tidak bisa 

dalam waktu dekat, melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Perusahaan yang 

menerapkan nilai integritas secara konsisten akan   mendapatkan kepercayaan konsumen 

maupun pemangku kepentingan lainnya. Apabila semua jajaran personil karyawan terutama 

pemasaran dalam organisasi memiliki integritas, maka organisasi tersebut akan menciptakan 

citra positif pada publik. Ketika sebuah perusahaan sudah mendapatkan kepercayaan, 

perusahaan akan memperoleh reputasi dan kinerja keuangan yang bagus.  

Penerapan nilai  integritas hanya bisa sukses tergantung pada aspek aspek moralitas, 

karakter individu  dan iklim organisasi yang mendukung. Karyawan yang bermoral akan selalu 

mempertimbangkan konsekuensi tindakannya pada sistem di mana karyawan  tersebut berada. 

Moralitas berperan sebagai guidelines dalam mengembangkan strategi pemasaran, strategi 

bisnis lainnya atau tindakan sehari-hari dalam organisasi. Moralitas mampu menyadarkan 

segala bentuk konsekuensi yang akan dihadapi. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang 

menginginkan reputasi dan kinerja keuangan positif, perlu melakukan sosialisasi nilai integritas 

terus-menerus dalam perusahaan. Kalaupun perusahaan tidak optimal dalam sosialisasi nilai 

integritas, mari kita mulai dari diri kita sendiri dulu.  
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Munculnya Lady Gaga dengan keunikannya merupakan strategi diferensiasi yang unggul di tengah 

banyaknya penyanyi yang cenderung memiliki khas masing-masing.   
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Kepastian konser Lady  Gaga untuk tur dengan tema “The Born This Way Ball"  yang 

digelar pada 3 Juni 2012 belum diketahui ketika tulisan ini dibuat. Kedatangan artis dengan 

album perdananya The Fame yang bisa menghasilkan beberapa juta kopi dan berada di tangga 

Billboard Top 200 chart ini masih dipertimbangkan apakah disetujui atau tidak mengingat ada 

penolakan dari delapan elemen yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fraksi PPP dan PKS, 

Front Umat Islam (FUI), Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Umat Anti Maksiat (Gumam), 

Wahdah Islamiah dan Lembaga Adat Besar RI. Penolakan ini juga mengingatkan kita pada 

kasus majalah Playboy beberapa waktu yang lalu. 

Penulisan ini ingin mengetengahkan alasan-alasan Lady Gaga agak sulit diterima oleh 

kalangan tertentu di Indonesia. Perspektif yang disampaikan berdasarkan perspektif  perilaku 

konsumen secara umum ketika mengolah informasi mengenai sosok Stefani Joanne Angelina 

Germanotta alias Lady Gaga.  

Pertama, Lady Gaga yang merupakan fans berat dari Freddie Mercury ini memiliki sosok 

kepribadian yang eksentrik. Eksentrik ini ditunjukkan dengan flamboyant fashion yang menurut 

kaca mata orang pada umumnya “nyleneh”. Pakaian yang dikenakan memiliki kecenderungan 

untuk menciptakan persepsi bahwa Lady Gaga cenderung mengumbar nafsu dan bahkan 

membangkitkan nafsu pada umumnya. Wardrobe yang dikenakan dipersepsikan eksotis, make-

up yang unik, dan tata rambut yang variatif. Lady Gaga diasosiasikan sebagai individu yang 

memiliki diferensiasi aneh dan cenderung  menjadi pribadi yang bisa memberikan efek negatif 

pada kalangan tertentu. Asosiasi yang melekat ini diterima dalam benak konsumen dalam 

kalangan tertentu. Asosiasinya adalah Lady Gaga cenderung menciptakan budaya hedonis dan 

membebaskan diri dari norma-norma tertentu. Hal ini mengingat bahwa Lady Gaga adalah 

sosok pendukung kehidupan gay dan memulai mengenalkan lagunya dari kalangan ini. Selain 

itu, tema-tema lagunya mendukung liberalisme terhadap hal ini. Asosiasi inilah yang akhirnya 

diterima apa adanya dalam pikiran konsumen sehingga ketika Lady Gaga akan menampilkan 

diri melalui tur di Indonesia, banyak kalangan yang tidak setuju. Asosiasi yang melekat bahwa 

Lady Gaga adalah  pencipta budaya hedonis dan cenderung merusak moral diterima apa 

adanya tanpa adanya pengolahan informasi lebih lanjut. Informasi yang diterima apa adanya 

tanpa berusaha untuk mencari informasi lain dan mempelajari fenomena terkini mengakibatkan 

penolakan terhadap dirinya.  

Kedua, pengetahuan yang terbatas mengenai fenomena Lady Gaga ini akhirnya 

menyebabkan penolakan tur Lady Gaga. Tidak semua orang memiliki pengetahuan yang 
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optimal. Mungkin saja, pengetahuan ini disebabkan oleh pengetahuan subjektif artinya 

pengetahuan yang dimiliki sebatas persepsi saja dan tidak secara menyeluruh. Pengetahuan 

subjektif ini didasarkan adanya kemampuan diri untuk mengolah informasi karena umur, 

pengetahuan atau pengalaman yang terbatas. Pengetahuan yang terbatas ini menjadikan 

kalangan tertentu tidak bersedia membuka diri terhadap informasi baru mengenai fenomena 

yang bersangkutan. Andaikata, pengetahuan subjektif ini ditarik lebih luas menjadi pengetahuan 

objektif, akan terbentuk wawasan nyata bahwa sejumlah Lady Gaga di Indonesia jauh lebih 

parah.  Mereka mungkin saja para penyanyi yang biasa mengumbar nafsu atau berpakaian 

tidak pantas namun lolos dari sensor, dan bisa pentas di mana-mana.  Keterbatasan 

memahami fenomena Lady Gaga disebabkan adanya ketidakmampuan diri untuk arif belajar 

mengenai informasi ini atau hipokrasi konsumen yang malu mengakuinya.  

Ketiga, kontroversi mengenai kedatangan Lady Gaga juga tidak terlepas dari strategi 

pemasaran yang kurang akurat. Lady Gaga dengan kepribadian yang memiliki multiplatform 

artist yaitu menyanyi, menari, memainkan piano, bahkan menulis lagu merupakan entitas 

pemasaran yang memiliki target market tertentu. Oleh karena itu, positioning untuk Lady Gaga 

harus menyesuaikan dengan target marketnya. Para pemasar atau promotor seharusnya 

merencanakan dengan baik sebelum menyelenggarakan tur Lady Gaga termasuk 

mempertimbangkan budaya lokasi Lady Gaga mengadakan tur. Selain itu, dalam 

mempromosikan acara tur, tur didesain eksklusif yang tidak ditujukan untuk semua kalangan, 

karena hal ini tentu saja akan bisa dibeli oleh yang bukan target marketnya. Dengan demikian, 

kontroversi-kontroversi yang ada bisa diminimalisasi. Saya setuju dengan dipilihnya desainer 

Indonesia yaitu Tex Saverio dengan rancangan busana tertutup yang paling tidak bisa 

membantu meredamkan emosi kalangan tertentu.  

Lady Gaga yang lagu-lagunya “nge-beat” memang tidak dipungkiri sangat enak 

didengarkan untuk melepas stres dari kemacetan Jakarta. Secara pribadi, kalau melihat sosok 

Lady Gaga, saya berpikir nyleneh dan eksotis. Namun, yang perlu dipahami mengenai Lady 

Gaga adalah keunikannya merupakan strategi diferensiasi yang unggul di tengah banyaknya 

penyanyi yang cenderung memiliki khas masing-masing.  Agar diterima dengan baik, Lady 

Gaga menggunakan atribut yang mendukung positioning pemasaran untuk target market 

tertentu. Ini merupakan strategi jitu untuk bisa diterima dengan baik di kalangan konsumen. 

Atribut unik Lady Gaga dapat menarik perhatian konsumen sebagai target agar tercipta 

persepsi positif dan bisa meningkatkan loyalitas pada Lady Gaga. Bagi kalangan yang tidak 

menerimanya, mungkin saja bukan target market Lady Gaga, namun siapa tahu, mereka juga 

suka dengan lagunya. Only God knows.  
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Perencanaan strategic dianggap sebagai solusi untuk menjadi dasar bagi individu melaksanakan 

kegiatan dan mengantisipasi adanya perubahan lingkungan kerja yang tidak terduga. 
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Inspirasi penulisan bermula dari suatu hari di Jumat pagi, saya mengikuti rapat rutin dua 

mingguan di organisasi saya. Atasan saya mengatakan bahwa kita semua harus berpikir 

strategic, jangan menggantungkan diri pada jangka pendek. Berpikir strategic ini sebenarnya 

diasumsikan bahwa kondisi organisasi berada dalam dinamika perubahan. Terlebih bagi 

perusahaan di industri yang sangat kompetitif. Aspek memahami lingkungan di luar sangat 

dibutuhkan. Dinamika perubahan menuntut organisasi untuk dapat mengantisipasi setiap 

perubahan, agar mencari suatu solusi pasti dan solusi alternatif agar tidak kalah dengan 

perubahan itu sendiri. Perencanaan strategic dianggap sebagai solusi untuk menjadi dasar bagi 

individu melaksanakan kegiatan dan mengantisipasi adanya perubahan lingkungan kerja yang 

tidak terduga. Perencanaan strategic ini membantu setiap unit atau divisi agar memiliki 

tanggung jawab untuk bisa mengikuti kemajuan zaman tanpa adanya suatu ketergantungan 

pada atasan. Masing-masing individu memiliki kewajiban untuk tahu apa yang sudah dilakukan 

dan akan dilakukan.  

 Secara teoretis, berpikir strategic merupakan konsep yang dikemukakan oleh 

manajemen di tingkat atas. Senyatanya, pemikiran strategic tidaklah selalu dimiliki oleh level 

atas, namun semua lapisan manajemen diharapkan memiliki pemikiran strategic. Setiap 

individu yang ada dalam organisasi harus memiliki pemikiran strategic. Setiap individu sebagai 

karyawan juga harus memahami kelemahan, keunggulan, ancaman dan kesempatan yang bisa 

diraih untuk selalu maju. Ada sejumlah alasan yang menarik mengapa setiap orang memiliki 

pemikiran strategic. 

Pertama, lebih peka terhadap keberlanjutan jangka panjang. Berpikir strategic 

merupakan pola pemikiran yang memperhatikan jangka panjang suatu keberlangsungan usaha 

atau keberadaan sistem. Pemikiran ini tidak hanya memperhatikan hal-hal yang dilakukan saat 

ini saja, namun sesuatu yang harus disiapkan sekarang untuk menghadapi masa yang akan 

datang. Pemikiran ini tentu saja melibatkan adanya perencanaan-perencanaan alternatif ketika 

rencana utama tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, sebuah organisasi 

sudah memiliki kepekaan untuk dapat mencari sebuah pemikiran maju. Hal ini tentu saja tidak 

bisa dilaksanakan oleh organisasi sendiri, namun sistem yang ada dalam organisasi harus turut 

mendukung. Dukungan ini tentu saja berasal dari para karyawan sebagai individu yang memiliki 

aspek kognitif untuk berpikir. Bisa saja organisasi sudah memiliki pemikiran jangka panjang, 

namun, kalau individunya tidak mendukung, pemikiran jangka panjang itu tidak akan terlaksana. 
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Tentunya, kondisi ini menuntut individu untuk menjadi karyawan yang mau belajar hal-hal yang 

baru agar dapat memiliki wawasan.  

Kedua, transparansi semakin tinggi. Individu yang bekerja dalam organisasi menyadari 

adanya transparansi yang semakin tinggi artinya setiap informasi harus segera dibagi kepada 

setiap orang. Perencanaan strategic diharapkan disosialisasikan kepada semua pihak 

organisasi, dengan demikian, setiap individu mendapatkan pemahaman bersama arah 

bergeraknya organisasi ke depan. Setiap individu yang memahami adanya perencanaan 

strategic diharapkan dapat berbagi informasi melalui milis, rapat atau diskusi untuk 

memecahkan masalah dengan mencari solusi untuk penerapan pemikiran strategic tersebut. 

Keterbukaan informasi penting karena setiap individu bisa menyiapkan segera hal-hal untuk 

mendukung berjalannya perencanaan yang sudah ditetapkan.  

Ketiga, ada celah untuk berpikir lebih cepat. Dengan berpikir secara strategic, individu 

dapat memikirkan alternatif pemikiran untuk mencari jalan dari kebuntuan yang ada. Individu 

akan memperhatikan setiap kesempatan, peluang, dan ancaman yang datang pada organisasi 

dan berusaha mengantisipasi sesegera mungkin dengan memperhatikan kondisi kekuatan dan 

kelemahan individu dan organisasi. Keempat, keinginan untuk belajar tanpa perlu menunggu 

disuruh. Pemikiran strategic membutuhkan individu yang mau belajar. Tuntutan ini didorong 

dengan adanya kepekaan organisasi untuk membuka diri pada setiap perubahan yang terjadi 

dan bersifat tidak terduga. Tentu saja, organisasi bisa bertahan, apabila individu mau belajar.  

Kelima, menghargai bahwa setiap individu membuat keputusan. Organisasi harus 

menyadari bahwa individu harus dihargai dalam setiap keputusan yang dibuat. Perencanaan 

strategic ini juga memberikan peluang bagi individu untuk mengembangkan strategi yang kreatif 

agar perencanaan bisa diimplementasikan dengan baik. Perencanaan ini menuntut strategi 

yang kreatif dan unik. Tentu saja, perwujudan strategi yang kreatif dan unik ini berangkat dari 

diberikan kesempatan yang diberikan individu sebagai karyawan organisasi.  

Keenam, kemungkinan menyalahkan pihak lain kecil. Dengan berpikir strategic, tentu 

saja untuk menyalahkan pihak lain kecil artinya, perencanaan strategic merupakan sebuah 

perencanaan yang sudah ditetapkan bersama sebagai sebuah arahan untuk mengembangkan 

strategi di masa yang akan datang. Tentu saja, perencanaan ini sudah dituangkan dalam 

bentuk platform kerja. Individu diharapkan sudah mengetahui bersama mengenai perencanaan 

ini.  Individu yang berpikir strategic, akan melaksanakan kegiatan berdasarkan platform ini, 

sehingga setiap kegiatan akan dievaluasi berdasarkan perencanaan dan key performance 

indicators.  



142 
 

Ketujuh, berpikir strategic membutuhkan  waktu berpikir agak lama karena bisa 

memikirkan celah-celah yang lemah. Berpikir strategic menuntut individu untuk mau berpikir 

keras dan mempertimbangkan segala risiko dan konsekuensi dari alternatif strategi usaha atau 

bisnis. Kedelapan, tuntutan konsumen. Berpikir strategic tidak terlepas dari perhatian organisasi 

terhadap tuntutan konsumen. Berpikir strategic merupakan suatu pola pemikiran yang menuntut 

individu untuk membuka diri terhadap segala perubahan di luar organisasi, termasuk tuntutan 

konsumen yang semakin tinggi dan beragam. Organisasi dapat menyiapkan diri dengan 

didukung oleh karyawan untuk mencari strategi-strategi bisnis alternatif yang memberikan 

kepuasan konsumen. Eksistensi organisasi  bisa berjalan apabila individu memahami adanya 

tuntutan konsumen yang semakin variatif  

 Perlu disadari bahwa, tidak semua individu mampu berpikir strategic. Hal ini tergantung 

pada tingkat pendidikan, pengetahuan, pengalaman,  dan kearifan diri. Berdasarkan 

pendidikan, paling tidak individu memiliki kemampuan kognitif untuk mengetahui hal-hal baru. 

Dengan demikian, ada tacit knowledge yang dimiliki untuk bisa mengeluarkan ide-ide kreatif 

agar menjalankan strategi organisasi dengan baik. Berdasarkan pengetahuan, individu yang 

diharapkan bersedia berpikir strategic karena pengetahuan-pengetahuan ini membantu dalam 

menajamkan solusi-solusi optimal  bagi suksesnya strategi usaha. Pengetahuan-pengetahuan 

ini bisa diperoleh dari belajar sendiri, mengikuti seminar, pelatihan atau workshop. Berdasarkan 

pengalaman, diharapkan dengan lamanya kerja atau lamanya berkecimpung dalam usaha 

tertentu menambah pengalaman mengenai sebuah kesuksesan atau kegagalan yang pernah 

dialami sehingga bisa dijadikan sebagai kaca diri untuk mencari yang terbaik. Berdasarkan 

kearifan diri,  individu diharapkan menjadi pribadi yang arif artinya, individu harus menyadari 

bahwa untuk bisa bertahan dalam organisasi atau organisasi bisa bertahan secara keseluruhan, 

individu diharapkan memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama berjuang demi eksistensi 

organisasi. Eksistensi organisasi berdampak pada kesejahteraan individu sebagai bagian dari 

sistem organisasi.  

 Dengan mengetahui pentingnya berpikir strategic ini, perusahaan bisa melakukan 

intervensi. Intervensi ini dilakukan dengan sejumlah cara untuk mendukung individu untuk 

berpikir strategic sebagai berikut. Pertama, melakukan rekrutmen dan seleksi yang tepat. 

Kedua, memberikan sosialisasi sejak dini. Ketiga, menciptakan iklim yang mendukung. Iklim ini 

bisa diciptakan melalui reward atau penghargaan yang memberikan apresiasi terhadap individu 

yang mau belajar untuk mencari solusi-solusi kreatif bagi organisasi. Keempat, memberikan 

panutan, tidak sekedar melempar pekerjaan. Para pemimpin diharapkan memberikan contoh 

dan tidak sekedar menyuruh bawahan tanpa mau mengerjakan. Kelima, adanya evaluasi kerja. 
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Evaluasi kerja penting karena evaluasi ini ditujukan untuk monitoring pencapaian kegiatan.  

Tentu saja ini semua akan berhasil, dikembalikan pada individu-individu masing untuk bersedia 

berpikir strategic.  
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K-Pop: Fad vs Trend? 
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K-Pop harap bisa dimaknai sebagai sesuatu yang cepat berubah atau bisa berlangsung lebih lama. 

Perusahaan diharapkan lebih jeli memaknai aspek ini agar tidak kehilangan momentum untuk bisa 

mengantisipasi perubahan tanpa merugikan kemampuan perusahaan  itu sendiri. 

 



145 
 

 

 

 K-Pop atau terkenal dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara Korea 

Selatan telah menjadi “in” beberapa waktu ini di Indonesia. Hal ini bisa meliputi fashion, film, 

dan lagu. Istilah K-Pop sebenarnya sudah lama sejak  tahun 2011. Tulisan ini bertujuan untuk 

mengangkat ide bahwa kecenderungan K-Pop bisa bertahan sebagai trend yang berkelanjutan 

dan terus-menerus atau hanya sekedar fad atau sesuatu yang sedang “in” namun sementara. 

Kemampuan untuk memahami bahwa K-Pop sebagai suatu fad atau trend menjadi penting bagi 

pemasar untuk mengembangkan strategi pemasaran yang berkelanjutan. Diakui bahwa K-Pop 

khususnya fashion merupakan desain dengan kaya pengalaman dan kreasi luar biasa dari 

negara Korea Selatan. Desain lebih menekankan aspek stylish dan futuristik. Tidak hanya di 

bidang fashion, produk-produk elektronik buatan Samsung pun, memfokuskan desain yang luar 

biasa. Hal ini nampaknya menjadi sebuah strategi diferensiasi dari Korea Selatan untuk bisa 

diterima oleh konsumen-konsumen yang mengutamakan keunggulan di bidang desain yang 

keren. Beberapa bulan terakhir ini, demam bintang Korea Selatan termasuk pemain film dan 

penyanyi-Super Junior dan Wonder Girl, serta fashion termasuk kaos, sweater, jaket, celana, 

rok, sampai sepatu. Masih ingat dalam benak kita, beberapa waktu yang lalu, Indonesia juga 

dipengaruhi oleh demam Harajuku-model fashion dari Jepang.  

 Demam K-Pop ini diantisipasi oleh para pemain bisnis di Indonesia untuk mengikuti hal 

ini dan dirumuskan dalam strategi pemasaran. Ada beberapa aspek yang harus 

dipertimbangkan oleh pemasar sebelum memutuskan apakah K-Pop ini perlu dipertimbangkan 

dalam strateginya.  

Pertama, pemahaman pada aspek eksternal  perusahaan menjadi sesuatu yang penting 

dalam merumuskan strategi pemasaran. Apa yang sedang terjadi di luar perusahaan menjadi 

pertimbangan untuk perumusan strategi pemasaran yang lebih baik agar bisa menyesuaikan 

dengan tuntutan pasar. Perusahaan tidak boleh menutup mata dengan perkembangan yang 

cepat di luar. Dunia fashion misalnya merupakan dunia bisnis yang cepat berubah. Kiblat 

fashion pada umumnya dimulai dari Paris, Milan,dan New York, namun  Korea Selatan 

sekarang menjadi negara yang perlu dipertimbangkan untuk pengembangan desain fashion. 

Tentu saja, para pengusaha fashion di Indonesia mulai mempertimbangkan desain Korea. 

Kemampuan perusahaan untuk cepat mengembangkan strategi pemasaran dengan 

mengadaptasi apa yang sedang “in” menjadikan perusahaan memperoleh keuntungan dalam 

jangka pendek yang cukup tinggi dan cepat.  
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Namun, tidak semua hal yang berkaitan dengan sesuatu yang menjadi “in” di luar diikuti 

oleh perusahaan. Hal ini harus dikembalikan lagi pada aspek internal perusahaan yaitu apakah 

perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa mengikuti tuntutan pasar atau tidak? 

Aspek ini penting terutama untuk perusahaan butik fashion atau hiburan lain yang sedang 

tumbuh. Kemampuan usaha dalam mengikuti K-Pop penting untuk dipertimbangkan karena K-

Pop ini harus dipahami dulu mengenai akan kemungkinan menjadi fad atau trend. Artinya, 

perubahan ini bisa saja berlangsung cepat dan akan muncul budaya baru lagi. Misalnya, 

perusahaan sudah terlanjur menanamkan modal dengan mengadopsi K-Pop dalam strategi 

pemasaran. Namun, tidak berapa lama, K-Pop bisa saja menurun popularitasnya, dan 

perusahaan sudah terlanjur untuk mengembangkan usaha tanpa sempat menanggung 

keuntungan. Preferensi konsumen sudah beralih pada  “pop” yang lain.  Kondisi ini harap 

dijadikan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengadopsi K-Pop atau tidak, khususnya,  

perusahaan yang bergerak dalam industri hiburan yaitu musik, film atau travel. Selain itu, 

adaptasi perkembangan yang sedang “in” ini harus disesuaikan dengan strategi utama dan 

kemampuan internal perusahaan.  

Kedua, pemahaman K-Pop sebagai fad atau trend menjadi penting bagi pemasar 

karena menyangkut kemampuan memahami “carry over” dari K-Pop itu sendiri.  Menurut, 

Martin G.Letscher dalam tulisannya “Fad or Trend? How to Distinguish Them and Capitalize on 

Them yang diterbitkan dalam Journal of Service Marketing (1990) menyatakan bahwa pemasar 

harus memiliki kemampuan untuk membedakan apakah yang sedang “in” itu bisa memberikan 

implikasi pada sektor lain atau tidak? Kalau ya, bisa saja, apa yang sedang “in” disikapi dengan 

positif karena hal ini bertahan lama. K-Pop bisa dimaknai  lebih luas artinya apakah  hanya di 

dunia fashion atau  entertainment. K-Pop bisa menjadi trend apabila K-Pop ini diadaptasi 

sejumlah industri. Dengan demikian, akan menjadi perubahan dalam jangka panjang dan ini 

akan menguntungkan bagi perusahaan yang berkeinginan menjadikan K-Pop sebagai dasar 

pertimbangan strategi pemasaran. Adanya carry over pada industri lain selain fashion dan 

entertainment, hal ini bisa memberikan indikasi bahwa K-Pop bisa bertahan lama dan 

permintaan dari konsumen tidak cepat surut.  

Ketiga, untuk memahami fad atau trend, perlu dipahami bahwa apakah dengan 

mengadopsi yang sedang “in” memberikan kepuasan yang lama atau sementara. Apabila 

sementara, maka yang sedang “in” hanya sekedar fad, begitu sebaliknya. Kepuasan konsumen 

disebabkan oleh kemampuan perusahaan untuk menawarkan produk atau jasa sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan. Bila K-Pop diadaptasi dalam strategi pemasaran dan memberikan 

kepuasan terus-menerus, maka akan menjadi sebuah trend yang berulang. Konsumen menjadi 
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percaya diri, senang, dan dipersepsi menjadi konsumen yang trendy. Namun, yang menarik 

apakah kepuasan ini berlangsung lama atau tidak? Kalau tidak, pemasar harus 

mempertimbangkan strategi lain.  

Perusahaan perlu untuk mendalami hal ini karena akan berkaitan dengan sumber daya 

yang disiapkan. Jangan sampai, pemasar terlalu fokus pada K-Pop, yang ternyata  K-Pop ini 

hanya disukai oleh segmen tertentu. Begitu juga, dengan pop-pop yang lain. Implikasinya 

adalah perusahaan menjadi mengabaikan segmen lain. Dunia pemasaran harus disadari oleh 

perusahaan bahwa dunia yang dinamis dan melibatkan banyak perubahan. Konsumen memiliki 

preferensi yang berubah dengan begitu cepat. K-Pop harap bisa dimaknai sebagai sesuatu 

yang cepat berubah atau bisa berlangsung lebih lama. Perusahaan diharapkan lebih jeli 

memaknai aspek ini agar tidak kehilangan momentum untuk bisa mengantisipasi perubahan 

tanpa merugikan kemampuan perusahaan  itu sendiri. 
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Pemasaran komersial hanya berorientasi untuk pencapaian profit semata. Orientasi pada profit ini 

memengaruhi pemasaran komersial untuk mengabaikan dampak negatif dari promosi produk pada 

konsumen. Oleh karena itu, bentuk kepedulian pada kesejahteraan konsumen sebagai entitas 

masyarakat secara keseluruhan diharapkan menjadi perhatian bagi perusahaan komersial, lembaga 

sosial dan pemerintah, keluarga sendiri, bahkan diri sendiri. 
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 Pemasaran komersial terus membombardir konsumen dengan sejumlah produk beserta 

varian terbarunya yang bisa dianggap memberikan solusi pada kehidupan konsumen secara 

keseluruhan. Bombardir produk, terlebih untuk produk konsumen,  tidak berkesudahan karena 

didukung dengan strategi yang seakan-akan membuat konsumen tidak kuasa untuk 

menghindari. Strategi ini dianggap tepat oleh perusahaan karena dapat menyampaikan 

informasi yang mengena kepada konsumen sehingga konsumen dengan terpaksa tetapi juga 

senang untuk membeli produk atau jasa. Tidak dipungkiri bahwa perilaku konsumen 

disebabkan salah satunya oleh aspek eksternal, yaitu strategi pemasaran. Bagi konsumen 

umumnya, strategi diskon besar-besaran, promosi yang menawarkan sejuta kenyamanan, 

iming-iming untuk bisa menikmati hidup dengan gaya hidup terkini menyebabkan konsumen 

menjadi konsumtif. Konsumsi produk menjadi berlebihan, sehingga mau-tidak mau konsumen 

mendapatkan implikasi negatif pada hidupnya misalnya pemborosan, konsumsi hedonis, kurang 

memperhatikan keselamatan diri, kesehatan, maupun lingkungan, dan bahkan terjebak dalam 

perbuatan kriminal.  

 Pemasaran sosial dianggap sebagai salah satu solusi untuk menghindari dari  implikasi 

negatif semua strategi pemasaran komersial. Menurut Gerard Hastings (2011) dalam "When is 

Social Marketing Not Social Marketing?", yang diterbitkan pada Journal of Social Marketing,  

strategi pemasaran sosial dianggap sebagai cara untuk memberikan kritikan  dan mencari 

solusi terbaik terhadap pemasaran komersial. Pemasaran komersial hanya berorientasi untuk 

pencapaian profit semata. Orientasi pada profit ini memengaruhi pemasaran komersial untuk 

mengabaikan dampak negatif dari promosi produk pada konsumen. Oleh karena itu, bentuk 

kepedulian pada kesejahteraan konsumen sebagai entitas masyarakat secara keseluruhan 

diharapkan menjadi perhatian bagi perusahaan komersial, lembaga sosial dan pemerintah, 

keluarga sendiri, bahkan diri sendiri. 

 Perhatian pada masalah-masalah sosial membutuhkan intervensi. Perilaku konsumen 

yang sudah tertanam baik terkadang susah diubah untuk diarahkan pada perilaku positif. 

Masalah sosial nyata yang perlu diperhatikan akibat pemasaran komersial pada akhirnya akan 

menciptakan kehidupan masyarakat secara umum. Salah satu akibat dari pemasaran sosial 

misalnya masalah kesehatan. Apabila konsumen melakukan konsumsi berlebihan dari sebuah 

produk dan tidak mampu mengontrolnya, maka akan terjadi masalah kesehatan. Selain itu, 

apabila masyarakat memiliki masalah kesehatan, maka tingkat produktivitas masyarakat akan 

terganggu, dan implikasi terbesar adalah kesehatan secara keseluruhan untuk sebuah entitas 
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negara. Pemasaran komersial memang diperlukan karena mewujudkan sebuah transaksi yaitu 

transaksi kebutuhan dari perusahaan dan konsumen. Perusahaan membutuhkan profit 

sedangkan konsumen memiliki kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi. Namun, bila 

konsumsi berlebihan dan memiliki implikasi negatif, maka perlu sebuah counteraction untuk 

menangani masalah negatif tersebut dan menyeimbangkan kehidupan ke arah lebih baik. 

Sejumlah intervensi pemasaran sosial yang dilakukan diharapkan muncul dari berbagai sisi 

yang bersifat holistik. Pemasaran sosial tidak hanya penerapan strategi pemasaran umum, 

namun melibatkan sejumlah aspek untuk mendukung tercapainya solusi. 

Pertama, pemasaran dari perusahaan. Perusahaan bisa menerapkan pemasaran sosial 

melalui strategi produk yang menawarkan benefit utama pada konsumen yang tidak 

berorientasi pada profit. Produk-produk ini berupa misalnya produk yang mampu menunjang 

kesehatan, rendah lemak, dan tidak mengandung bahan pengawet. Penetapan pajak atau 

denda tinggi bisa diterapkan untuk membuat konsumen agar mengikuti aturan misalnya tidak 

menggunakan sabuk pengaman atau helm. Aspek distribusi juga berperan memberikan 

kemudahan konsumen misalnya menyediakan tempat membuang produk yang bisa didaur 

ulang, larangan merokok, dan parkir sepeda. Untuk menguatkan informasi yang berupa pesan 

hidup sehat, perusahaan menggunakan promosi melalui media online dan offline.  

Kedua, advokasi. Pemasaran sosial tidak bisa berjalan sendiri hanya melalui strategi 

pemasaran secara umum, namun membutuhkan advokasi lembaga sosial. Pemasaran sosial 

membutuhkan jejaring kerja agar turut menyampaikan pesan kepada konsumen untuk 

menjalankan kehidupan lebih baik. Selain itu, kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan 

kegiatan yang berbasis komunitas diperlukan. Intervensi yang melibatkan kegiatan jangka 

panjang dianggap efektif untuk mengubah perilaku konsumen ke  arah lebih baik. Kegiatan 

komunitas ini berupa kegiatan yang mengajarkan nilai dan cara untuk menjalani kehidupan 

lebih baik.  

Ketiga, pemerintah. Pemerintah dianggap sebagai aktor yang berperan untuk 

melembagakan kebijakan dalam mengatur perilaku bermasyarakat secara ideal. Kebijakan ini 

bisa berupa peraturan perilaku bermasyarakat. Peraturan dianggap sebagai penguat untuk 

membuat konsumen berperilaku dan menghindari adanya hukuman dari tidak mematuhi 

peraturan. Kebijakan ini misalnya adanya lorongan merokok di tempat umum. Keempat, 

keluarga. Peran keluarga tidak kalah penting untuk memengaruhi perilaku. Sosialisasi 

pendidikan keluarga mampu mengarahkan individu untuk menentukan perilaku terbaik dalam 

sepanjang hidupnya. Pola konsumsi yang diajarkan oleh orang tua mampu memengaruhi 
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konsumsi pada anak yang nantinya dibawa sepanjang masa. Oleh karenanya, keluarga sangat 

berperan dalam memengaruhi pola konsumsi anggota keluarga.  

Terakhir, kontrol diri. Terlepas dari strategi intervensi pada pemasaran sosial yang 

sudah dijelaskan sebelumnya, kontrol diri merupakan mekanisme terpenting dari diri sebagai 

pembuat keputusan untuk berperilaku atau tidak. Memahami konsumsi rokok misalnya sebagai 

konsumsi negatif, tentunya akan menghindari konsumsi produk tersebut. Memahami konsumsi 

produk instan menyebabkan masalah kesehatan, tentunya akan  mengurangi konsumsi atau 

tidak mengonsumsi. Kontrol diri ini membutuhkan pengetahuan dan pengalaman besar agar 

menghindari konsumsi yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Tentu saja, sebagai 

konsumen yang rasional  bisa menentukan terbaik untuk diri sendiri dan orang lain.  
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Representasi Citra Merek Perusahaan dalam Perilaku Karyawan 

Publikasi di Bisnis Indonesia 16 September 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Citra perusahaan akan dipersepsi konsisten baik apabila perusahaan menciptakan produk 

berkualitas, pelayanan optimal, inovasi, dan menjalankan etika bisnis dengan baik  serta didukung 

oleh perilaku karyawan dalam perusahaan secara konsisten. 
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Citra perusahaan merupakan suatu cerminan kinerja, kualitas, keunggulan, dan prestasi 

perusahaan yang dipersepsi oleh konsumen, masyarakat, dan  pemangku kepentingan 

perusahaan lainnya.  Citra perusahaan akan dipersepsi konsisten baik apabila perusahaan 

menciptakan produk berkualitas, pelayanan optimal, inovasi, dan menjalankan etika bisnis 

dengan baik. Namun, citra perusahaan tidak cukup didukung oleh hal tersebut, perilaku 

karyawan dalam perusahaan juga mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara 

konsisten.  Konsistensi dalam hal branding secara internal dan eksternal penting untuk 

menciptakan trust bagi pemangku kepentingan. Perilaku karyawan yang tidak sejalan dengan 

citra perusahaan akan menciptakan persepsi buruk dari pemangku kepentingan. Misalnya 

perusahaan memiliki branding sebagai perusahaan yang mengedepankan aspek integritas, 

namun karyawan perusahaan berperilaku tidak berintegritas. Hal ini akan menimbulkan 

inkonsistensi dalam persepsi pemangku kepentingan. Perusahaan juga akan dipersepsi hanya 

mengejar pencitraan positif dengan mengabaikan kondisi dalam perusahaan termasuk perilaku 

karyawan sendiri.  Perusahaan memang membutuhkan energi besar untuk bisa melakukan 

sinergi antara mengkomunikasikan sejalan ke konsumen internal yaitu karyawan dan ke 

konsumen eksternal. Kombinasi yang seimbang akan memudahkan baik tujuan jangka pendek 

maupun jangka panjang perusahaan bisa tercapai.  

Perilaku karyawan merupakan cerminan cara perusahaan memberikan pelayanan baik 

kepada karyawan.  Perilaku karyawan dianggap penting dalam mendukung terciptanya kinerja 

yang bagus untuk menunjang keberlanjutan usaha dan penentu proses kegiatan bisnis.  

Pembentukan perilaku karyawan merupakan tanggung jawab perusahaan dalam mengelolanya 

sebagai sumber daya dan energi. Karyawan itu sendiri yang menjalankan strategi bisnis yang 

sudah ditetapkan baik oleh perusahaan.  

Ada sejumlah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan situasi 

mendukung bagi karyawan agar konsisten dengan pencitraan perusahaan di mata pemangku 

kepentingan. Pertama, perusahaan melaksanakan sosialisasi nilai-nilai yang tercermin sesuai 

dengan citra perusahaan. Perusahaan tidak hanya melakukan promosi atribut dan benefit 

merek perusahaan beserta merek-merek produk kepada konsumennya. Promosi ini merupakan 

bentuk komunikasi perusahaan. Komunikasi ini tidak hanya pada konsumen eksternal, namun 

juga pada karyawan sebagai konsumen internal perusahaan. Karyawan diajarkan nilai-nilai 

sesuai pencitraan perusahaan. Hal ini penting agar terjadi harmonisasi antara persepsi dan 

kenyataan dirasakan.  Sosialisasi  nilai-nilai ini melalui komunikasi yang efektif dan efisien 
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misalnya melalui rapat, milis perusahaan, tabloid perusahaan, pelatihan, dan orientasi 

karyawan sejak dini.  

Kedua, perusahaan menguatkan melalui budaya perusahaan. Pencitraan perusahaan 

beserta merek-merek produk bisa berjalan dengan baik apabila juga didukung oleh budaya 

yang kuat. Budaya ini berisi nilai-nilai dan kebiasaan yang mendukung pada pencitraan. Apabila 

budaya berorientasi kepada konsumen, maka akan menjadikan karyawan merasa terbiasa 

dalam bersikap dan bertindak. Budaya ini disosialisasikan sejak awal karyawan memasuki 

organisasi.  

Ketiga, pemimpin yang bertanggung jawab. Menurut Christine Vallaster dan Leslie de 

Chernatony pada artikel yang berjudul “Internal Brand Building and Structuration: The Role of 

Leadership” dalam European Journal of Marketing (2006) menyatakan bahwa internalisasi nilai-

nilai branding pada perusahaan dan merek-merek produk diupayakan konsisten melalui salah 

satunya aspek pemimpin atau leader. Peran leader berfungsi untuk menginternalisasi nilai 

melalui contoh dan model sehingga nilai dapat diterima dengan baik oleh karyawan. Leader 

juga menginspirasi adanya  suatu itikad baik agar bisa menjalankan sesuai dengan apa  yang 

sudah direncanakan. Leader juga berperan dalam menekankan konsistensi kata dan perbuatan. 

Dengan kata lain, leader juga sebagai jembatan antara visi misi dan aspek operasional agar 

bisa dijalankan dengan baik oleh karyawan. 

Keempat, menerapkan kebijakan perusahaan yang sejalan dengan nilai-nilai branding 

atau pencitraan perusahaan. Perusahaan bisa menciptakan konsistensi apa yang dipersepsikan 

oleh pemangku kepentingan dengan apa yang senyatanya melalui kebijakan nyata agar 

memfasilitasi karyawan untuk termotivasi berperilaku baik. Apabila perusahaan menekankan 

aspek inovasi dalam berkarya, maka kebijakan organisasi mengarah ke aspek tersebut. 

Misalnya, menerapkan sistem partisipatif, demokratis, lebih mengutamakan aspek kompetensi 

daripada senioritas, menghargai karyawan berdasarkan prestasi dan sebagainya. Konsistensi 

ini menjadikan karyawan berperilaku sesuai dengan pencitraan perusahaan. Selain itu, 

organisasi juga menciptakan iklim kerja yang mendukung  terciptanya nilai-nilai yang 

diharapkan  

Kelima, audit kinerja. Perusahaan juga melakukan audit kinerja dengan menyakinkan 

bahwa setiap bagian sudah menjalankan peranan masing-masing-sesuai dengan indeks kinerja 

yang sudah ditentukan. Hal ini penting untuk memonitor pencapaian kerja agar sejalan. 

Pencapaian kerja penting untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan 

sehingga bisa menjadikan perusahaan bekerja optimal dan menghasilkan profitabilitas yang 

konsisten tinggi.  
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Perusahaan perlu menyadari adanya kebutuhan untuk harmonisasi pencitraan ini agar 

bisa bertahan lama dalam suatu industri tertentu. Karyawan merupakan  harta paling berharga 

dalam perusahaan untuk dianggap sebagai teman kerja yang siap diminta bantuan setiap saat 

selama ada imbal balik yang cukup dan seimbang. Perilaku karyawan yang baik sesuai dengan 

nilai atau pencitraan perusahaan akan menjadikan perusahaan itu dipersepsi sebagai 

perusahaan yang jujur dan adil karena memperlakukan  seimbang antara konsumen internal 

dan eksternal. 
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Hubungan franchisor dan franchisee penting untuk menentukan kelanjutan bisnis waralaba. 
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Dunia industri waralaba baik asing maupun lokal sedang berkembang dengan pesat 

selama  lima tahun terakhir. Tulisan ini terinspirasi dari hasil survei kecil pada franchisee lokal 

yang di Jakarta. Banyak sekali kategori waralaba  lokal yang berkembang dari makanan dan 

minuman, hiburan, properti, service, dan laundry yang diminati untuk dijadikan bisnis waralaba.  

Bisnis waralaba dijadikan sebagai alternatif usaha untuk bekerja. Tidak sedikit yang memilih 

untuk membuka bisnis waralaba daripada bergabung sebagai karyawan di perusahaan. Mereka 

memilih bekerja sebagai franchisee karena ini merupakan penerapan aspek kewirausahaan. 

Namun, banyak juga yang menjadi karyawan perusahaan sekaligus memiliki usaha waralaba. 

Menjadi franchisee membutuhkan keberanian dan modal cukup agar bisa mengembangkan 

usaha dengan baik.  

Hubungan franchisor dan franchisee penting untuk menentukan kelanjutan bisnis 

waralaba. Pengelolaan waralaba juga didukung adanya asosiasi waralaba yang membantu 

dalam koordinasi. Kontrak perjanjian waralaba juga menjadi pedoman dalam mengatur 

hubungan.  Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban para franchisor dan franchisee agar 

menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dalam bisnis. Selain itu, meskipun ada 

kontrak perjanjian yang sudah disepakati dan ada asosiasi waralaba,  ada beberapa aspek 

yang cukup membantu memfasilitasi harmonisasi hubungan antara franchisor dan franchisee.   

Pertama, nilai kualitas. Nilai kualitas dipersepsi menjadi dasar untuk mengembangkan 

dan mempertahankan harmonisasi hubungan. Nilai kualitas ini merupakan aspek yang 

memfasilitasi kinerja waralaba berjalan dengan optimal. Pihak franchisor dianggap sebagai 

penentu dalam memenuhi kualitas pelayanan kepada waralaba. Kualitas pelayanan berkaitan 

dengan standard produk, harga, pelayanan kepada konsumen, pelatihan kepada franchisee, 

prosedur, pembayaran royalti,  dan pengembangan strategi. Apabila franchisee merasakan 

adanya kualitas pelayanan dari franchisor sesuai dengan modal yang sudah dibayarkan kepada 

franchisor, maka harmonisasi bisa tercipta.  

Kedua, nilai uang. Kesuksesan dalam menjalankan bisnis waralaba juga tergantung 

pada kemampuan untuk menghasilkan profitabilitas. Apabila dalam menjalankan bisnis 

waralaba, masing-masing franchisee memiliki kemampuan untuk menghasilkan profitabilitas, 

maka hubungan akan berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kemampuan franchisee 

menjalankan bisnis dengan baik dan memberikan pelayanan sesuai dengan standard yang 

ditentukan. Variasi dalam pelayanan tidak menjadi masalah, asalkan masih memenuhi standard 

operasi yang sudah ditentukan. Variasi itu penting untuk dapat memenuhi kebutuhan akan rasa 
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lokal.  Apabila franchisee dapat memenuhi kewajiban dengan baik, maka tentu saja hal ini juga 

menguntungan untuk sisi franchisor.  

Ketiga, nilai emosi. Kepemilikan waralaba bagi franchisee seperti kepemilikan barang 

atau produk pada umumnya. Ketika seseorang merasa senang memiliki produk, maka 

berusaha mempertahankan dan memelihara produk dengan baik.  Emosi ini juga berlaku pada 

kepemilikan waralaba. Franchisee yang memiliki nilai emosi dengan franchisor, maka 

franchisee akan berusaha mengembangkan usahanya dengan baik dan penuh motivasi. 

Franchisee merasa menikmati menjalankan bisnis selama bisnis ini dianggap sebagai 

pendukung keberlanjutan kehidupan. Aspek emosi ini penting karena ketika menjalankan bisnis 

yang muncul adalah rasa senang dan semangat usaha.  

Keempat, nilai sosial. Nilai sosial menunjukkan bahwa kepemilikan waralaba juga 

membantu status sosial para franchisee. Menurut penelitian Grace and Weaven, (2011) yang 

berjudul “An Empirical Analysis Of Franchisee Value-In-Use, Investment Risk And Relational 

Satisfaction” dalam  Journal of Retailing, menunjukkan bahwa waralaba yang dimiliki bisa 

meningkatkan status individu. Apabila individu merasa bahwa dengan mengelola waralaba  

yang memiliki reputasi unggul, maka dapat meningkatkan harga diri sebagai individu yang 

sukses dalam wirausaha. Selain itu, kesuksesan dalam mengelola waralaba akan 

meningkatkan rasa percaya diri franchisee.  Semakin tinggi nilai sosial yang dipersepsi oleh 

franchisee, semakin tinggi keinginan untuk menjaga hubungan dengan franchisor.  

Kelima, pengelolaan konflik. Hubungan antara franchisor dan franchisee bisa 

menunjukkan dinamika yang naik dan turun artinya, bisa saja tidak selamanya hubungan 

bersifat stabil. Terkadang konflik bisa terjadi ketika ada kesalahpahaman dalam memaknai hak 

dan kewajiban yang tertuang dalam kontrak perjanjian. Selama konflik bisa dikelola dengan 

baik,  dengan memahami peran masing-masing, hubungan waralaba bisa berlangsung lama.  

Terkadang konflik tidak bisa diselesaikan dengan baik, yang pada akhirnya bisa berujung di 

meja pengadilan. Apabila sudah sampai pada tahapan ini, maka sulit kemungkinan hubungan 

antara franchisor dan franchisee dipertahankan.  

Keenam, trust dan komitmen. Persepsi yang dimiliki mengenai adanya nilai kualitas, nilai 

emosi, nilai uang dan nilai sosial  serta kemampuan dalam mengelola konflik yang timbul, 

memudahkan para franchisee dan juga franchisor memiliki trust satu sama lain. Trust ini penting 

karena dibangun dalam waktu yang cukup lama. Pemenuhan nilai-nilai tersebut yang juga 

termasuk dalam kontrak perjanjian meyakinkan partisipan dalam waralaba bahwa para pelaku 

bisnis berlaku jujur dan berusaha untuk tidak membuat kecurangan. Dengan demikian, trust 

yang tumbuh dapat menciptakan komitmen berkelanjutan untuk terus mengembangkan usaha 
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waralaba dengan baik dan bisa bertahan dalam jangka panjang. Masing-masing pihak tetap 

merasa diuntungkan dan tentu saja akan menguntungkan pada konsumen termasuk kita semua  

pada akhirnya.  
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 Ide dikemas dalam suatu bentuk cerita yang secara tidak langsung dapat memengaruhi dan 

meyakinkan konsumen untuk mempercayainya. Cerita disampaikan melalui berbagai media yang 

didesain tidak langsung berkaitan dengan pemberian informasi mengenai benefit produk atau 

keunggulan dari pihak pesaing tetapi cerita ini dianggap sebagai sebuah variasi kenyataan dalam 

kehidupan konsumen yang disuguhkan dalam bentuk alur cerita.  
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 Dalam ilmu pemasaran terdapat sejumlah entitas pemasaran yang digunakan untuk 

mendiskusikan apa saja yang bisa diberikan kepada konsumen sebagai pengguna hasil akhir 

dari yang ditawarkan oleh perusahaan. Salah satu entitas pemasaran selain produk dan jasa 

adalah ide. Ide sebagai entitas pemasaran merupakan suatu konsep penting untuk ditawarkan 

kepada konsumen. Tawaran sebuah ide ini menjadikan konsumen merasa tidak dibombardir 

dengan strategi pemasaran yang berorientasi menjual.  

 Strategi penjualan yang cenderung hard selling, menekankan promosi langsung 

mengenai produk, memberikan janji mengenai benefit produk secara gambling,  melakukan 

klaim bahwa produk yang ditawarkan adalah terbaik, menjadi kurang relevan saat ini, 

mengingat konsumen menjadi bertambah pintar. Penawaran ide dari pemasar biasanya meliputi 

sebuah solusi atau cara pandang. Solusi ini tetap berkaitan dengan produk atau jasa pada 

akhirnya, tetapi perusahaan tidak melulu mengembangkan strategi pemasaran langsung 

kepada konsumen yang biasanya meliputi strategi product, price, place dan promotion. Ide 

dikemas dalam suatu bentuk cerita yang secara tidak langsung dapat memengaruhi dan 

meyakinkan konsumen untuk mempercayainya. Cerita disampaikan melalui berbagai media 

yang didesain tidak langsung berkaitan dengan pemberian informasi mengenai benefit produk 

atau keunggulan dari pihak pesaing tetapi cerita ini dianggap sebagai sebuah variasi kenyataan 

dalam kehidupan konsumen yang disuguhkan dalam bentuk alur cerita.  

Cerita memudahkan konsumen memahami kebenaran pentingnya informasi yang 

disampaikan. Cerita menyebabkan konsumen tidak merasa dikuliahi, tetapi disuguhkan sebuah 

perspektif lain, misalnya untuk memahami makna mendalam mengenai kehidupan yang lebih 

baik. Sheth Godin dalam bukunya yang sudah lama yaitu All Marketing Liars (2005) 

menunjukkan bahwa dengan bercerita, seorang pemasar atau perusahaan menghindarkan diri 

dari tuduhan konsumen yang hanya berpromosi atau menjual produk agar cepat laku. 

Pemasar diarahkan untuk menjual ide dalam memenuhi keinginan bukan kebutuhan 

karena konsumen seringnya membeli produk bukan berdasarkan hanya pada rasionalitas untuk 

memenuhi kebutuhan utama. Sharing cerita yang meyakinkan dan mampu menjanjikan 

kesuksesan bisa memengaruhi konsumen pada akhirnya untuk tertarik mengadopsi produk. 

Dalam menggunakan cerita, pemasar bisa hanya menyajikan cerita tanpa menyinggung produk 

sama sekali karena pemasar bertujuan untuk brainstorming.  

Keyakinan konsumen diusahakan diciptakan terlebih dahulu sehingga konsumen pada 

akhirnya merasa yakin. Cara pandang konsumen tidak mudah diubah dan kesan untuk 
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menguliahi konsumen diusahakan dihindari karena jangan sampai konsumen merasa pada 

akhirnya dibujuk untuk membeli produk. Pemasar mengupayakan diri untuk menggunakan 

suatu frame tertentu agar konsumen mampu menjadi individu yang memiliki cara pandang 

dalam melihat dunia dari sisi lain. 

Pemasar tidak perlu menciptakan cerita baru tetapi melalui adopsi berbagai cerita-cerita 

sukses dan bisa mengadaptasinya untuk memberikan terbaik kepada konsumen. Pemasar 

mengupayakan penggunaan story-telling yang pada akhirnya mampu membuat produk atau 

jasa bisa dipersepsi memiliki kinerja lebih baik. 

Salah satu cara pemasar menyampaikan ide ke konsumen bisa menggunakan majas, 

misalnya majas  metafora dengan menggunakan perbandingan atau majas alegori yaitu 

menggunakan perumpamaan. Praktik penuangan ide dari pemasar bisa dilakukan 

menggunakan blog. Dengan blog, ide-ide bisa dituangkan dalam sebuah cerita yang runtut 

sehingga konsumen mendapatkan informasi nyata, meskipun tidak selalu berkaitan dengan 

produk. Blog juga menyediakan tempat untuk konsumen memberikan masukan atau komentar. 

Dengan demikian, cerita bisa mengalir dari dua pihak. 

Selain adanya blog, perusahaan bisa menggunakan buzz agent untuk dijadikan sebagai 

seseorang yang bercerita mengenai banyak hal yang bisa merupakan pengalaman sendiri atau 

pengetahuan yang dimiliki. Pemilihan agen ini merupakan sesuatu yang penting karena paling 

tidak agen ini adalah orang yang sangat dipercayai oleh masyarakat.  Kunci sukses baik dalam 

blog maupun buzz agent adalah menceritakan sesuatu yang bagus dan tidak bermaksud untuk 

berkompetisi dengan produk lain. Melalui cerita, bisa dipahami bahwa sebenarnya iklan 

komparasi yang sifatnya head to head menjadi tidak efektif karena hanya menampilkan satu sisi 

positif perusahaan. Dengan demikian, bisa memicu perusahaan lain untuk menyusun strategi 

balasan. Dengan menggunakan cerita, paling tidak bisa membuat konsumen menjadi semakin 

pintar karena ditawarkan sebuah ide yang disusun dalam bentuk narasi yang sebenarnya bisa 

menjadi representasi diri konsumen dalam cerita tersebut.  Cerita bisa menyadarkan konsumen 

untuk memahami makna ide bagi pemenuhan keinginan konsumen secara lebih baik. 

Mengembangkan cerita membutuhkan suatu strategi unik karena cerita yang sama tidak bisa 

berulang lagi untuk digunakan menawarkan ide yang sama. Pemasar diharapkan kreatif untuk 

menyusun cerita agar konsumen terhindar dari kebosanan, intimidasi, tetapi menciptakan zona 

nyaman untuk menjadi bagian dari cerita yang ditawarkan oleh pemasar.  
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Menguatkan Anti Konsumtif dalam Hidup 
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  Seorang teman mengingatkan saya bahwa untuk apa kita memiliki barang atau materi 

di dunia dalam jumlah banyak, yang sebenarnya semua itu tidak kita bawa mati. 
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Dalam ilmu makro dipahami, bahwa konsumsi masyarakat merupakan salah satu  

penyumbang pendapatan domestik suatu negara. Konsumsi menjadikan kehidupan ekonomi 

berjalan dengan baik karena ada kegiatan produksi dalam masyarakat.  Kegiatan konsumsi 

merupakan cara untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen yang diupayakan oleh 

perusahaan agar kehidupan konsumen menjadi lebih baik. Konsumsi menjadi kegiatan 

menyenangkan terutama bagi konsumen yang menikmati proses dengan tidak hanya membeli, 

namun belanja karena ini merupakan proses yang menyenangkan dan konsumen bisa 

mendapatkan produk atau jasa yang dapat membuat hidup mereka relatif baik. Pada akhirnya, 

konsumen menjadi terjebak dalam kegiatan konsumsi yang berlebihan. Siklus gaji bulanan 

seharusnya bisa diupayakan untuk memenuhi kebutuhan setiap bulan, namun, terkadang siklus 

pemanfaatan gaji terlalu pendek, karena gaji hanya digunakan untuk menutup konsumsi dalam 

waktu yang cepat. Terkadang sering mendengarkan keluhan bahwa baru terima gaji hari ini, 

saldo rekening sudah kembali kosong.  Saya pun juga pernah mengalami hal yang sama 

karena terjebak dalam konsumsi yang berlebihan, memang sangat tidak menyenangkan karena 

menjadi tersiksa secara psikologis.  

Konsumsi yang berlebihan ini memang didorong oleh salah satunya kondisi eksternal. 

Banyaknya mall yang dibangun di sekeliling tempat tinggal konsumen menjadi daya tarik untuk 

menawarkan produk atau jasa yang memanjakan keinginan konsumen. Perbankan memberikan 

kemudahan kredit bagi konsumen melalui telepon, mobile advertising, penawaran di mall 

sehingga konsumen pun merasa diuntungkan termasuk saya juga mengalami kemudahan 

dalam melakukan pembayaran. Komunikasi pemasaran yang membombardir memori 

konsumen menjadikan konsumen memiliki ingatan akan adanya promosi.  

Konsumsi yang berlebihan bisa menyebabkan konsekuensi negatif.  Keinginan yang 

berlebihan karena tawaran-tawaran ini menjadikan konsumen yang tidak memiliki kemampuan 

untuk menahan diri bisa terjebak dalam korupsi atau utang. Materialisme memang pada 

akhirnya menjadikan konsumen tidak bahagia, karena ini menjadi kebahagiaan semu. Memiliki 

barang berlebihan menjadi tidak ada gunanya setelah tersadar bahwa barang yang kita beli 

sudah usang, ada versi baru, dan tidak ada tempat untuk menyimpan lagi. Kadang kita tidak 

sadar, melakukan belanja produk yang berlebihan, menyita waktu kita untuk memelihara produk 

yang dibeli. Perhatian konsumen menjadi terfokus pada barang yang dibeli, sehingga 

konsumen menjadi diperalat oleh barang.  Koleksi-koleksi barang yang ada di rumah 

merupakan wujud konsumsi yang menjadikan konsumen berusaha untuk menata, 
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membersihkan, bahkan harus dicarikan tempat istimewa untuk menyimpannya.  Apabila 

konsumsinya berkaitan dengan konsumsi makanan, maka konsekuensi yang timbul bisa saja 

penyakit kronis. 

Selain itu, kondisi nyata beberapa waktu lalu, detik.com memberikan informasi 

mengenai rasa kaget yang dimiliki oleh Gubernur Jokowi atas tumpukan sampah di Pintu Air 

Manggarai yang dikhawatirkan mengakibatkan banjir dan penyakit.  Ini merupakan bentuk 

konsekuensi konsumsi yang berlebihan di samping adanya pengolahan sampah yang belum 

dikoordinasi dengan baik. Konsekuensi negatif lain adalah kondisi lingkungan hidup memiliki 

keterbatasan dalam sumber daya dan kemampuan menampung hasil konsumsi. Sumber daya 

alam yang digunakan untuk menyediakan input konsumsi memiliki keterbatasan sedangkan 

lingkungan alam juga memiliki keterbatasan dalam menampung limbah konsumsi, sehingga 

ketika tidak bisa menampung akan mengakibatkan perubahan dalam iklim maupun kondisi 

alam. 

Sejumlah cara bisa dilakukan untuk mengurangi ketergantungan konsumen pada 

konsumsi yang berlebihan. Memiliki nilai hidup simplicity memengaruhi perilaku konsumen. 

Simplicity atau kesederhanaan membuat hidup konsumen menjadi tidak berkeinginan untuk 

memiliki sesuatu secara berlebihan. Belanja barang  ditujukan untuk aspek pemenuhan 

kebutuhan utama. Kecukupan ini bersifat relatif, oleh karena itu ukurannya apabila tidak 

membuat hidup seseorang terbebani secara material maupun psikis bahkan tidak merugikan 

lingkungan sosial dan alam. Banyak contoh role model kita mengajarkan kesederhanaan 

termasuk kehidupan Gubernur Jokowi yang bisa kita ikuti teladan beliau. Ini berarti bukan saya 

cinta Gubernur Jokowi, namun salut pada nilai hidup yang diajarkan. Selain itu, konsumen bisa 

melakukan perencanaan hidup dengan cara melakukan listing belanja atau perencanaan 

belanja. Memang terasa sulit di awal, namun ini menyebabkan konsumen mampu melakukan 

kontrol terhadap pengeluaran yang dilakukan pada setiap bulannya.  

Sejalan dengan keinginan untuk mengurangi konsumsi, menurut Choi Soon-Hwa (2011) 

dalam artikel “Anticonsumption Becomes a Trend” yang dirilis melalui www.seriquarterly.com 

mengatakan bahwa kegiatan anti konsumsi sudah menjadi trend. Trend ini bisa diikuti oleh 

konsumen di seluruh dunia karena didasarkan pada kesadaran untuk melindungi lingkungan 

dengan lebih baik dan menjadikan konsumen lebih bijaksana agar hidup lebih baik secara 

psikologis. Dalam artikel tersebut, terdapat istilah fatigue anti consumption dan enlightment anti 

consumption. Fatigue anti consumption menunjukkan bahwa pemasar hendaknya mengurangi 

penawaran produk-produk kepada konsumen yang sebenarnya terlalu berlebihan sehingga 

konsumen menjadi mengalami kesulitan untuk mempelajari fitur atau atribut dalam sebuah 

http://www.seriquarterly.com/
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produk. Ketika konsumen tidak mampu memanfaatkannya, maka akan terjadi pemborosan. 

Akibatnya, konsumen akan menghindari produk dengan karakterisitk tersebut. Selain itu, 

enlightment anti consumption berkaitan dengan tindakan untuk melakukan protes terhadap 

perusahaan yang merusak lingkungan atau melakukan demonstrasi untuk mempersuasi 

konsumen untuk tidak melakukan belanja.   

Pada akhirnya, ingin tampil ok setiap saat sebenarnya boleh saja, namun konsumen 

bisa melakukan pengaturan pola belanja sehingga bisa menghindarkan diri dari penyiksaan 

psikologis atas barang-barang yang dibeli. Waktu yang diluangkan bisa digunakan untuk 

melakukan aktivitas lain lebih baik. Seorang teman mengingatkan saya bahwa untuk apa kita 

memiliki barang atau materi di dunia dalam jumlah banyak, yang sebenarnya semua itu tidak 

kita bawa mati. Wah pesan itu begitu mendalam bahwa konsumsi yang berlebihan tidak ada 

gunanya baik untuk diri sendiri secara fisik dan psikologis. Yang perlu banyak dilakukan adalah 

menghindari konsumsi berlebihan dan berbuat kebaikan yang menguntungkan bagi diri sendiri, 

lingkungan sosial, dan alam. 
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Multitasking: Mungkinkah Efektif? 
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Kita tidak bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekali waktu. Ketika sedang konsentrasi pada 

suatu pekerjaan, tiba-tiba ada interupsi pekerjaan lain, maka kita tidak bisa memiliki konsentrasi 

penuh, karena harus memindahkan pemikiran kepada pekerjaan baru. 
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 Bos saya di kampus pernah mengatakan bahwa multitasking itu tidak pernah ada, yang 

ada yang one tasking in one timeline. Tidak mungkin orang mengerjakan dua tugas dalam satu 

waktu. Entah bos saya menyindir saya atau siapa, karena terkadang saya mengerjakan dua 

pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Tumpukan tugas termasuk membalas email, sms, dan 

diskusi dengan rekan kerja, menyebabkan pekerjaan utama sebagai dosen untuk membaca 

dan menulis menjadi terganggu, sehingga pencapaian kinerja untuk menulis satu artikel 

terkadang memakan waktu hingga beberapa hari bahkan mingguan. Ketika saya merenungkan 

komentar bos saya  tersebut ternyata benar adanya. Kita tidak bisa mengerjakan beberapa 

pekerjaan sekali waktu. Ketika sedang konsentrasi pada suatu pekerjaan, tiba-tiba ada interupsi 

pekerjaan lain, maka kita tidak bisa memiliki konsentrasi penuh, karena harus memindahkan 

pemikiran kepada pekerjaan baru. Hal ini tentu saja juga akan membutuhkan  waktu untuk 

memahami pekerjaan baru. Kemudian setelah pekerjaan baru selesai menginterupsi kita, kita 

kembali lagi pada pekerjaan lama kita. Hal ini membutuhkan usaha dan waktu lagi untuk 

memulai pada pekerjaan lama.  Keefektifan dalam pekerjaan utama menjadi tidak tercapai. 

Inefisiensi waktu, tenaga dan biaya yang didapatkan.  

David Crenshaw (2008)  dalam bukunya The Myth of Multitasking menyatakan bahwa 

multitasking adalah sebuah mitos, bukan fakta. Tidak mungkin  seseorang mengerjakan 

beberapa pekerjaan dalam sekali waktu. Ada proses yang dinamakan jumping mental track. Ini 

merupakan proses untuk memindahkan mental berpikir dari satu hal ke hal yang lain. 

Pindahnya perhatian dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain membutuhkan usaha yang besar 

karena otak harus cepat berpikir pada hal baru kemudian kembali ke hal yang lama. Tentu saja, 

ini sebenarnya adalah aktivitas memindahkan pekerjaan bukan menyelesaikan pekerjaan 

sekaligus. Masih menurut David, pekerjaan yang sekaligus bisa dilakukan bersamaan, misalnya 

melihat televisi sambil makan atau menunggu sambil membaca buku. Ini merupakan 

background tasking yang mungkin dua-duanya bisa dilakukan sekaligus.  

Dunia bisnis saat ini memang menuntut individu bekerja lebih cepat dan mengharapkan 

pekerjaan bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Individu yang tidak memiliki kemampuan 

untuk mengelola waktu dan diri sendiri, akan mudah terjebak dalam multitasking yang berakhir 

pada tidak tercapainya kinerja pekerjaan utama. Terlebih bagi individu yang memiliki job 

description yang cukup luas, tentu saja, kecenderungan untuk mengerjakan beberapa 

pekerjaan secara simultan akan terjadi. Individu tersebut berusaha hanya pindah satu 

pekerjaan ke pekerjaan lain, yang sebenarnya pekerjaan awal belum selesai. Apalagi interupsi 
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pekerjaan tidak ada habis-habisnya, dari bawahan dan rekan kerja yang bertanya, telepon 

atasan, email klien, sms, dan bahkan BBM atau Whatapps yang tidak berhenti-henti. Bisa 

kebayang, dalam satu jam, apabila ada interupsi BBM atau Whatapps, maka mau tidak mau 

menjadi terpecah konsentrasi untuk melayani membalas pesan tersebut. Bahkan yang terjadi, 

seseorang malah menghabiskan waktu dalam satu jam untuk membalas BBM atau Whatapps. 

Tentu saja makin tidak efektif suatu pekerjaan. Saya yakin, hal ini tentu saja sedang menjadi 

fenomena dalam dunia kerja.  

Multitasking sebenarnya juga memiliki implikasi pada risiko. Fenomena ini terjadi pada 

lingkungan sekitar. Mengendarai motor atau mobil sambil menelpon, bahkan pernah saya 

melihat seseorang mengirim sms atau apa ketika mengendarai. Ini multitasking yang bahaya, 

karena tidak mungkin bisa konsentrasi secara penuh. Ketika seorang customer service sedang 

melayani pelanggan, tiba-tiba ada sms atau telepon, sehingga harus menerima atau 

membalasnya.Tentu saja, pelanggan secara alamiah akan merasa diabaikan dan tidak 

diberikan perhatian. Hal ini juga pernah saya lihat di beberapa pelayanan jasa. Sudah antrinya 

panjang, masih menerima telepon.  Akibatnya, banyak yang menggerutu. Begitu juga, ketika 

melakukan rapat, ada saja yang mengirim sms atau mengerjakan pekerjaan lain. Materi rapat 

juga tidak dipahami dengan baik. Begitu juga dengan seorang pimpinan yang mengerjakan 

banyak hal dalam waktu bersamaan, tentu saja akan memengaruhi keefektifan pekerjaan 

utama. Pimpinan yang terlalu memiliki komitmen untuk melayani semua kliennya, juga belum 

tentu bisa melayani masing-masing kliennya dengan optimal, apalagi melayani anak buahnya, 

bahkan tidak terpikirkan. Banyak perusahaan konsultan mengelola klien dalam jumlah yang 

banyak. Apabila tidak bisa dikelola dan dikoordinasi dengan baik, pelayanan terhadap sejumlah 

klien tidak mungkin berjalan optimal, karena perhatian perusahaan menjadi terpecah. Mungkin 

hanya orang yang super normal, yang mungkin bisa mengerjakan beberapa pekerjaan 

sekaligus. 

Ada baiknya kita membenahi sistem personal yang ada dalam diri kita. Sistem personal 

berkaitan dengan pengelolaan diri untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan optimal. 

Pertama, manajemen waktu. Pengelolaan waktu yang baik melalui perencanaan yang baik 

akan memudahkan kita untuk memberikan skala prioritas dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Penempatan pekerjaan important dan urgent menjadi skala prioritas utama dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Kedua, berkaitan dengan adanya sms atau email, atau telepon, bisa 

jadi seseorang memberikan kejelasan untuk bisa dihubungi dengan mengirim pesan, misalnya 

akan menghubungi nanti atau pada waktu tertentu. Ketiga, seseorang diharapkan memiliki 

komitmen pada agenda kerja. Individu diharapkan untuk memiliki agenda kerja, sehingga 
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diupayakan untuk tidak berkomitmen pada pekerjaan lain ketika sudah terjadwal suatu 

pekerjaan. Perusahaan membatasi diri pada pelayanan kepada klien. Saya jadi ingat ketika 

masih tinggal di Yogyakarta. Ada perusahaan catering yang hanya melayani dua pesanan 

besar, karena khawatir tidak bisa melayani pesanan dengan baik. Hal ini merupakan signaling 

yang bagus, karena perusahaan catering tersebut berusaha menghindari kekecewaan dari 

pelanggan. Tentu saja, bagi diri saya sendiri, sedang berusaha mulai menerapkan agenda yang 

menempatkan skala prioritas, karena menyadari keterbatasan tenaga dan umur yang terkadang 

tidak kompromi dengan pekerjaan yang banyak.  
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Verbal Versus Visual 
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Perbedaan visualisasi dan verbalisasi bukan sebagai sesuatu yang terpisah, namun memang 

sudah menjadi satu kesatuan dalam diri konsumen. Hanya, yang membedakan adalah titik berat 

pada masing-masing elemen. Masing-masing aspek memiliki kekuatan, sehingga paling tidak 

saling melengkapi. 
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 Ketika mengajarkan teori pembelajaran konsumen, mahasiswa saya pasti akan menjadi 

kategori sebagai konsumen yang cenderung menekankan visualisasi, sedangkan saya sebagai 

dosen cenderung dikategorikan sebagai konsumen yang menitikberatkan verbalisasi. Ada 

sejumlah indikator yang dikemukakan oleh mahasiswa saya sehingga bisa dikategorikan 

sebagai penyuka visualisasi. Pertama, mereka lebih senang melihat gambar. Gambar dianggap 

sebagai representasi ide sehingga mahasiswa tidak perlu membaca detail petunjuk atau 

informasi. Dengan melihat gambar, informasi bisa diterima dengan cepat dan baik. Kedua, 

dengan melihat aspek gambar atau visual, mereka tidak perlu berpikir lebih lanjut, karena akan 

memakan waktu lama untuk memahami sesuatu. Ketiga, mereka akan lebih cepat membuat 

keputusan karena pesan yang diterima lebih singkat dan mengena tanpa bertele-tele. Di satu 

sisi, saya pasti akan diposisikan sebagai konsumen yang memfokuskan verbalisasi. Pertama, 

saya cenderung hati-hati dalam membuat keputusan, karena membutuhkan informasi untuk 

mengetahui sejumlah manfaat dari sebuah produk. Kedua, dengan adanya informasi lebih 

detail, akan memberikan rasa yakin untuk memutuskan memilih produk atau entitas pemasaran 

lain. Ketiga, saya akan membuat keputusan lebih lama, karena mempertimbangkan sejumlah 

informasi dari berbagai pihak.  

 Terkadang, di akhir kuliah, mahasiswa yang menekankan aspek visualisasi, mengambil 

simpulan sendiri, bahwa mereka adalah individu yang penggembira dan tidak mau berpikir 

susah.  Mereka termasuk konsumen yang mengikuti perubahan zaman lebih cepat, tidak kuno, 

dan mudah bergaul. Saya sebagai dosen, akan dikatakan oleh mereka, sebagai individu yang 

terlalu memikirkan sesuatu, “lelet” dan kurang trendy. Tentu saja, saya juga akan 

memberitahukan ke mereka sekaligus menyindir, bahwa anda semua sudah menjadi 

mahasiswa, kok masih suka baca kartun, bagaimana bisa mengerti informasi lainnya kalau 

cuma gambar. Memang disadari hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan generasi dengan 

adanya perbedaan nilai-nilai yang dianut.  Oleh karena itu, hal ini menjadi perbedaan besar 

dalam mengajarkan konsep ke mahasiswa.  Power point yang banyak menampilkan aspek 

visual akan lebih mudah dimengerti daripada buku teks sebagai bacaan utama. Mahasiswa 

lebih suka meminta power point saya, daripada nama buku teks yang dijadikan sebagai bacaan 

utama. 

 Perbedaan fokus pada visual dan verbal secara teori memang memiliki perbedaan 

mendasar. Aspek visualisasi merupakan ranah optimalisasi otak kanan konsumen. Otak kanan 

konsumen lebih mengarahkan pada aspek emosional sehingga lebih mencari sesuatu yang 
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membuat perasaan lebih senang, kagum, bahagia, dan sebaliknya. Penekanan visualisasi 

menjadikan konsumen memiliki keterlibatan rendah, artinya dalam membuat keputusan 

konsumen tidak akan mencari informasi secara intensif untuk memastikan benefit suatu merek 

atau produk. Konsumen melakukan pembelajaran pasif saja.  Pencarian informasi sangat 

terbatas, sehingga akan mengandalkan gambar atau elemen visualnya misalnya merek-merek 

yang menjadi top leader brands. Dengan demikian, visualisasi ini mengurangi persepsi risiko 

untuk memutuskan melakukan pembelian produk.  Konsumen akan cepat membuat keputusan 

karena tidak mempersepsi adanya risiko dalam memilih produk atau merek.  

 Aspek verbalisasi di satu sisi menekankan bahwa konsumen membuat keputusan lebih 

bersifat rasional dan merupakan optimalisasi otak kiri. Dalam memutuskan sesuatu, akan lebih 

menekankan adanya keterlibatan tinggi, artinya konsumen akan mencari informasi lebih lanjut 

untuk mempertimbangkan konsekuensi negatif dalam memutuskan suatu pembelian produk. 

Konsumen akan mencari informasi dari berbagai sumber bisa berupa teman, dan media sosial. 

Konsumen akan membuat keputusan ketika sudah mendapatkan informasi yang bisa 

mengurangi risiko pembelian produk. Ada aspek pembelajaran secara kognitif untuk 

memutuskan sesuatu. Dengan demikian, membutuhkan adanya suatu kehati-hatian dalam 

memutuskan segala sesuatu. 

 Tentu saja, penekanan aspek visualisasi dan verbalisasi memiliki implikasi dalam 

kehidupan bisnis khususnya dalam strategi pemasaran. Aspek visualisasi memiliki relevansi 

yang tepat bila menyasar pada target pasar yang memfokuskan anak muda, dengan nilai-nilai 

yang lebih dinamis dan instan. Mereka lebih tepat diberikan informasi dengan desain dan 

komunikasi visual yang lebih menarik. Berita yang disampaikan lebih singkat namun padat. 

Mahasiswa bilang mereka lebih tertarik baca detik.com daripada Kompas. Mungkin mereka 

akan lebih cocok  bila diberikan informasi melalui mobile advertising. Konsumen yang menyukai 

visualisasi inginnya cepat  dalam membuat keputusan dan semua serba instan. Implikasinya, 

tentu saja, mereka akan menyukai sesuatu yang bisa memberikan pelayanan dengan cepat dan 

memilih produk yang memberikan solusi cepat juga. Apabila mereka tidak puas, maka dengan 

cepat membuat keputusan untuk menyampaikan keluh kesah melalui media sosial atau media 

lainnya yang mendukung. 

 Konsumen yang memfokuskan verbalisasi, akan berada pada sisi lain. Mereka adalah 

individu yang membutuhkan informasi yang lengkap. Apabila memungkinkan, mereka akan 

menyukai data atau fakta pendukung yang dijadikan pertimbangan untuk membuat keputusan. 

Mobil advertising akan relatif lebih sulit untuk memberikan informasi yang mendukung, asalkan 

didesain dengan informasi yang memadai agar mampu menyakinkan konsumen. Dalam 
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membuat keputusan, dilandasi penuh kehati-hatian karena mengkhawatirkan adanya risiko. 

Apabila ada ketidakpuasan, maka konsumen cenderung diam dan tidak ekspresif karena 

mempertimbangkan risiko tidak mau berurusan lebih panjang.  

 Perbedaan visualisasi dan verbalisasi bukan sebagai sesuatu yang terpisah, namun 

memang sudah menjadi satu kesatuan dalam diri konsumen. Hanya, yang membedakan adalah 

titik berat pada masing-masing elemen. Masing-masing memiliki kekuatan, sehingga paling 

tidak saling melengkapi. Aspek visual dan verbal dibutuhkan dalam membuat keputusan. Begitu 

juga, pemasar dalam menyampaikan informasi sebaiknya juga mengembangkan strategi yang 

merupakan kombinasi antara aspek visual dan verbal secara seimbang serta memperhatikan 

target market.  
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Konsumen ”Autis”  
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Atribut yang beragam dalam produk cukup atau relatif menyita waktu dan perhatian  

konsumen untuk mempelajari di awal. 
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 Kita  semua wajib bersyukur  dalam kehidupan pada zaman sekarang ini,  terlebih pada 

2013 ini, banyak sekali kemudahan yang bisa diperoleh konsumen dalam memenuhi kebutuhan 

dan keinginan, asalkan ada kemampuan untuk melakukan pembelian. Teknologi memudahkan 

segalanya dalam menjalankan aktivitas kehidupan, semua serba praktis dan cepat. Selain itu, 

aplikasi teknologi memudahkan konsumen mendapatkan sejumlah atribut baik yang berguna 

untuk pemenuhan kebutuhan biologis maupun psikologis. Satu produk dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan itu sekaligus. Coba perhatikan produk-produk dari Apple dan Samsung 

misalnya.  Produk-produk ini dianggap sebagai ”malaikat kehidupan” karena bisa membantu 

konsumen untuk menyelesaikan semua tugas dan kewajiban kerja termasuk untuk 

mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dan keasyikan dalam memanfaatkan atribut 

entertainment dalam produk. 

 Atribut yang beragam dalam produk cukup atau relatif menyita waktu dan perhatian  

konsumen untuk mempelajari di awal. Khusus untuk konsumen tertentu misalnya generasi Y 

atau millenia, tentu saja akan mudah mempelajari produk dengan teknologi canggih. 

Penggunaan produk berteknologi tinggi relatif membuat konsumen merasa nyaman untuk dapat 

mengoptimalkannya.  Pengalaman atau experience dalam menggunakan produk merupakan 

atribut yang ditawarkan oleh pemasar sebagai daya saing dan daya tarik sebuah manfaat 

produk. Konsep ini sebenarnya sudah diajukan lama oleh Lombard dan Ditton  dalam artikelnya  

”At the Heart of it All: The Concept of Presence” dalam Journal of Computer Mediated 

Communication (1997). Dalam artikel itu dikatakan, penggunakan teknologi menawarkan aspek 

escapism atau melibatkan diri.  Aspek melibatkan diri merupakan suatu cara untuk melepaskan 

diri dari sesuatu. Penggunaan suatu produk bisa memberikan kesempatan kepada konsumen 

untuk lebih intensif dalam menggunakannya dan melepaskan diri dari rutinitas kehidupan. 

Ketika konsumen menemui suatu tantangan yang baru dan bisa mengadaptasinya dengan baik, 

konsumen memfokuskan diri untuk konsentrasi. Ketika konsumen menemui suatu tantangan 

tertentu yang baru dan bisa mengadaptasinya dengan baik, konsumen memfokuskan diri. 

Konsumen akan menikmati setiap saat sehingga tidak memperhatikan lingkungan di sekitarnya. 

Dalam hal ini konsumen mendapatkan kesenangan intrinsik.  Kesenangan intrinsik merupakan 

kondisi psikologi positif yang dialami oleh individu karena mendapatkan sesuatu yang bersifat 

memuaskan dan memotivasi. Kondisi ini tidak berkaitan dengan terpenuhinya suatu kebutuhan 

utama.  
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Ketika produk teknologi menawarkan aspek escapism tersebut, konsumen menjadi 

individu yang ”autis” untuk menggunakan produk tersebut. Coba kita perhatikan situasi saat ini. 

Menjadi sesuatu yang lumrah bila sekelompok anak muda berkumpul memegang handphone 

atau gadget mereka untuk melakukan klik pada semua atribut yang ada. Produk itu 

menyebabkan konsumen lupa akan lingkungan sekitarnya karena mereka begitu menikmati dan 

memanfaatkan fitur-fitur produk. Gadget canggih sudah memenuhi kebutuhan konsumen. 

Semua kategori produk bisa disajikan dalam satu produk, sehingga konsumen dapat 

menggunakannya untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada.   

Sisi positif dari gadget berteknologi tinggi tentu saja banyak, selain bisa memenuhi 

kebutuhan konsumen dengan baik. Aspek waktu menjadi penting, karena penggunaan gadget 

ini bisa membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, berinteraksi dengan orang lain tanpa harus 

tatap muka, membantu dalam penyelesaian tugas tertentu dengan cepat dan baik. Namun 

demikian, sisi negatif dari gadget ini juga ada. Aspek escapism yang ada dalam produk gadget 

ini menyebabkan konsumen merasa asyik dengan kehidupannya sendiri. Diskusi dengan orang 

lain melalui tatap muka semakin berkurang, sehingga emotional bonding semakin berkurang. 

Anak-anak generasi millenia sekarang juga merasa asyik dengan dunianya sendiri. Permainan 

tradisional yang bisa menciptakan hubungan baik dengan teman-teman sebayanya juga 

semakin berkurang saat ini. Permainan yang menuntut adanya olah fisik dan pikir menjadi tidak 

diminati oleh anak-anak sekarang.  

Hampir semua anak-anak di era saat ini khususnya menengah ke atas, sudah memiliki 

gadget. Mereka lebih asyik dengan oleh  pikiran hedonis mereka untuk bermain dengan gadget 

mereka. Demam BBM (blackberry messenger) masih bergaung, karena mereka menikmati 

untuk chatting dengan teman mereka. Permainan game online juga makin diminati. 

Penggunaan teknologi yang canggih  ini apabila terlalu berlebihan, akan berdampak pada 

kesehatan. Penggunaan fisik secara terus-menerus untuk memandang layar baik komputer 

atau gadget lainnya bisa menurunkan ketahanan fisik. Penyakit-penyakit kronis di awal usia 

yang seharusnya mengena pada usia-usia lanjut bisa terjadi lebih cepat. Kesehatan menjadi 

konsekuensi negatif dari penggunaan teknologi secara ekstrim. Kehidupan sosial juga memiliki 

implikasi negatif karena konsumen menjadi individu yang tidak memiliki kepekaan sosial karena 

tidak memiliki empati atau relasi yang baik dengan lingkungan sekitar.  

Sosialisasi dalam lingkungan keluarga menjadi semakin penting ketika anak-anak dalam 

lingkungan keluarga tidak memiliki aspek care dengan lingkungan sekitar. Penggunaan 

teknologi perlu diawasi agar tidak memiliki aspek negatif. Anak-anak adalah pasar konsumen di 

masa yang akan datang termasuk juga generasi penerus. Apabila sejak anak-anak sudah 
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memiliki sikap apatis (karena akibat penggunaan teknologi), maka kelak akan tercipta 

lingkungan masyarakat yang apatis juga karena terdiri atas individu-individu yang cuek dan 

asyik dengan dunianya sendiri.  
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Kegiatan rutin ini pada titik tertentu juga akan mengantar individu pada titik kebosanan, karena 

pada titik tertentu sinyal otak juga memberikan respon adanya titik stimulasi yang sudah 

optimal, sehingga perlu penyegaran atau stimulus yang berbeda dari stimulus rutin yang 

diterima oleh individu sebelumnya.  
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 Konsumen yang mengalami kejenuhan merupakan kondisi biasa karena sebagai 

makhluk hidup merasakan kejenuhan sebagai kondisi psikologis yang terjadi secara natural 

dalam kehidupan. Selain itu, kondisi jenuh disebabkan oleh adanya kondisi fisiologis tubuh yang 

mengantisipasi adanya stimuli yang bersamaan dipersepsi dan dirasakan sehingga ingin 

mencari sesuatu yang baru. Tentu saja, kita sebagai konsumen ketika makan setiap hari 

dengan menu yang sama dari pagi, siang, sore dan malam, untuk beberapa hari bisa saja 

mengalami bosan atau jenuh. Bosan menyantap menu yang sama merupakan respon positif 

tubuh karena sinyal otak  manusia memberikan signal bahwa kenikmatan makan dengan menu 

yang sama semakin berkurang. Begitu juga, ketika menghadapi kegiatan yang merupakan 

rutinitas setiap harinya. Kegiatan rutin ini pada titik tertentu juga akan mengantar individu pada 

titik kebosanan, karena pada titik tertentu sinyal otak juga memberikan respon adanya titik 

stimulasi yang sudah optimal, sehingga perlu penyegaran atau stimulus yang berbeda dari 

stimulus rutin yang diterima oleh individu sebelumnya.  

 Individu yang merasakan bosan sebenarnya disebabkan oleh adanya dorongan atau 

motivasi yang ada dalam diri. Secara teoretis, kondisi bosan dipicu adanya paparan atau 

stimulus exposure yang terus-menerus diterima oleh individu dalam jangka waktu tertentu; dan 

pada titik tertentu persepsi ketertarikan terhadap stimulus akan menurun. Untuk menghilangkan 

kebosanan atau kejenuhan pada stimulus sebelumnya, perlu diberikan variasi stimulus baru 

agar individu merasakan sesuatu yang baru atau berbeda sehingga individu termotivasi untuk 

mempersepsikan, merasakan, dan bahkan mencoba stimulus baru tersebut. 

 Para pemasar atau pelaku bisnis diharapkan memahami perilaku konsumen yang 

mengalami titik kejenuhan. Perilaku konsumen dengan titik kejenuhan sangat beragam. Ada 

konsumen yang memiliki kecenderungan untuk mudah mengalami jenuh dan ada konsumen 

yang memiliki kecenderungan tidak mudah jenuh. Perilaku yang berbeda terhadap titik 

kejenuhan disebabkan oleh perbedaan usia, kemampuan membayar atau pendapatan, 

kepribadian, dan persepsi risiko. Perbedaan faktor ini dipahami dengan baik oleh pemasar 

karena merupakan dasar untuk mengembangkan strategi pemasaran lebih lanjut.  

 Individu sebagai konsumen yang mudah mengalami kejenuhan biasanya memiliki 

karakteristik sebagai berikut. Pertama, umur muda atau bisa dikategorikan pada generasi Y 

atau generasi millenial. Umur muda ini bisa menjelaskan karakteristik individu yang cenderung 

memiliki persepsi risiko yang rendah dan berusaha untuk mencari tantangan baru. Mereka 

dengan senangnya untuk mencari hal-hal baru, menantang, dan coba-coba. Kedua, kepribadian 
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yang terbuka dan mau menerima pengalaman baru memudahkan untuk menerima stimuli baru 

dan memiliki keinginan yang kuat untuk mencari hal-hal baru dan berbeda sebelumnya. Ketiga, 

individu yang mudah bosan merupakan individu dengan tingkat disposisi produk juga tinggi, 

artinya menyudahi kepemilikan produk atau barang tertentu akan lebih cepat dengan cara 

mengganti produk baru. Keempat, adanya kemampuan membayar atau meningkatnya 

pendapatan dapat mendorong munculnya keinginan baru dengan mudah. Hal ini tentu saja 

memunculkan keinginan untuk mencoba hal baru.  

 Begitu juga dengan sebaliknya, individu yang mengalami tingkat kejenuhan rendah 

memiliki karakteristik yang berbeda. Pertama, individu ini memiliki usia cenderung relatif lebih 

lanjut. Aspek kearifan dan kehatian-hatian memengaruhi dalam memutuskan untuk mencari hal-

hal baru. Hal ini bisa terlihat jelas bahwa meskipun sebenarnya bosan, aspek kehati-hatian 

memengaruhi individu untuk tetap menyukai misalnya produk tertentu yang dimiliki. Hal ini bisa 

terlihat dari  durasi kepemilikan produk oleh individu dengan umur lanjut lebih lama daripada 

durasi kepemilikan produk oleh individu dengan umur yang lebih muda. Kedua, selain masalah 

umur, aspek kepribadian juga memengaruhi tingkat bosan. Individu dengan kepribadian tertutup 

atau dogmatis cenderung mempersepsikan stimuli tidak mudah jenuh karena kepribadian ini 

menjelaskan individu tidak mudah menerima hal-hal baru dan cenderung menerima sesuatu 

apa adanya tanpa berusaha mencari yang lain. Individu yang memiliki titik kejenuhan rendah, 

akan cenderung memiliki loyalitas tinggi karena cenderung setia untuk menggunakan suatu 

produk atau merek.  

 Implikasi individu dengan tingkat kejenuhan yang tinggi memberikan implikasi positif dan 

negatif. Implikasi positif terjadi bila perusahaan yang inovatif meluncurkan produk-produk 

dengan atribut baru akan cenderung mudah diterima oleh konsumen dengan tingkat kejenuhan 

tinggi. Rasa bosan yang mudah muncul memudahkan individu untuk mencoba produk baru 

yang ditawarkan oleh perusahaan. Terlebih untuk produk-produk berteknologi tinggi dengan 

atribut beragam memberikan pilihan individu agar tidak mudah bosan.  Tingkat adopsi produk 

menjadi lebih tinggi karena mudahnya individu untuk melakukan pembelian. Implikasi negatif 

adalah individu dengan tingkat kejenuhan tinggi agak sulit diharapkan menjadi konsumen yang 

memiliki loyalitas tunggal karena mereka akan cenderung mudah bosan dan mencari produk 

atau merek lain yang dianggap memiliki variasi atribut yang baru.  

 Berkaitan dengan individu dengan tingkat kejenuhan yang rendah, tentu saja bagi 

pemasar membutuhkan ekstra usaha dalam mengembangkan strategi untuk memudahkan 

individu memiliki ketertarikan menerima produk dengan atribut baru. Namun, di sisi lain, 
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pemasar juga diuntungkan oleh konsumen dengan tingkat kejenuhan rendah, karena 

cenderung akan loyal pada satu produk atau merek tertentu.  

  Tingkat kejenuhan bukan suatu harga mati, asalkan bisa dikelola baik oleh individu itu 

sendiri maupun perusahaan yang memahami target marketnya. Strategi pemasaran yang tepat 

akan menetralisasi tingkat kejenuhan dengan baik. Namun, tidak berarti bahwa memahami 

tingkat kejenuhan secara baik menjadikan perusahaan untuk membombardir konsumen dengan 

beragam produk. Konsekuensinya, pada titik tertentu, penawaran produk yang berlebihan, akan 

menyebabkan konsumen menghindari diri dari serbuan penawaran produk karena 

ketidakmampuan mengolah informasi dan memutuskan untuk melakukan pembelian serta 

keterbatasan diri.  
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Sensasional merupakan istilah yang menunjukkan suatu keadaan yang dialami oleh konsumen 

ketika menerima stimuli pertama kali yang ditawarkan oleh pemasar dan diterima oleh panca 

indera konsumen melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa (pengecap), 

dan peraba. 



184 
 

 

 Sensasional merupakan istilah yang menunjukkan suatu keadaan yang dialami oleh 

konsumen ketika menerima stimuli pertama kali yang ditawarkan oleh pemasar dan diterima 

oleh panca indera konsumen melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa 

(pengecap), dan peraba. Stimuli yang diterima oleh konsumen merupakan stimuli yang menjadi 

perhatian dari berbagai stimuli yang ditawarkan oleh perusahaan. Tidak semua stimuli yang 

diterima oleh konsumen menjadi atensi  karena konsumen memiliki mekanisme selektif 

terhadap stimuli. Stimuli yang sensasional merupakan sebuah awal bagi produk atau entitas 

pemasaran lainnya baik jasa, event, place, experience, atau people yang diterima oleh 

konsumen. Sensasi ini merupakan bagian penting dalam mengembangkan strategi pemasaran 

agar menjadi sebuah daya tarik dan daya saing perusahaan di tengah berbagai tawaran produk 

yang terus-menerus kepada konsumen. Konsumen tentunya akan memberikan perhatian pada 

stimuli yang dianggap unik dan belum pernah diketahui sebelumnya. Dengan memberikan 

stimuli yang sensasional, perusahaan dapat lebih menarik perhatian konsumen untuk memilih  

stimuli yang ada. Dengan membuat sesuatu yang berbeda di antara penawaran produk, 

konsumen mampu memfokuskan perhatian. Fokus perhatian terhadap stimuli secara terus-

menerus diharapkan pada akhirnya mampu untuk memengaruhi konsumen melakukan 

pembelian produk. 

Pemilihan stimuli yang dianggap sensasional ini adalah baru pertama kali dilihat, 

didengar, dirasa, dicium, dan diraba; sesuai dengan keinginan dan motivasi konsumen dan 

unik.  Aspek-aspek ini merupakan bagian dari sensory marketing yang dianggap menjadi 

bagian strategi saat ini sebagai cara untuk menawarkan stimuli hedonis yang lebih dari sekedar 

memenuhi kebutuhan utama konsumen. Sensory marketing dianggap sebagai keunggulan 

strategi yang cocok untuk konsumsi hedonis, artinya konsumsi yang banyak mengandalkan 

aspek sensory atau fantasi tertentu. Pemenuhan stimuli bukan pada pemenuhan kebutuhan 

utama.  

  Sensasi visual atau penglihatan bisa ditampilkan dalam bentuk, warna, ukuran, atau 

posisi. Bentuk yang unik dalam kemasan bisa menjadi sensasi apabila ditawarkan oleh 

pemasar yang berbeda dari produk pesaing. Bentuk menjadi kemudahan bagi konsumen untuk 

mempersepsi stimuli mengenai kemudahan penyimpanan atau kemudahan penggunaan. 

Warna yang menarik merupakan warna yang terang dan menyala misal merah, kuning atau 

oranye. Pilihan warna produk ini bisa mengundang perhatian. Ukuran iklan yang besar lebih 

mampu menarik perhatian daripada ukuran iklan yang kecil karena cenderung tidak menjadi 

perhatian bagi konsumen. Posisi produk yang dipromosikan dalam retail juga menjadi penentu 
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konsumen untuk memberikan perhatian. Letak produk di tempat strategis dan mudah dilihat, 

akan memudahkan bagi konsumen untuk memberikan perhatian. 

 Aspek pendengaran juga menjadi sensasi sendiri. Musik misalnya bisa menjadi sensasi 

sendiri. Pilihan musik yang tepat dalam penyajian jasa tertentu juga akan menimbulkan sensasi. 

Musik yang ringan dan lembut mungkin akan lebih tepat untuk fine dining, karena akan 

memberikan pengalaman dan sensasi bagi konsumen yang menikmati makan bersama partner. 

Musik yang keras akan lebih tepat untuk event lain yang membutuhkan semangat tertentu. 

 Sensasi penciuman melalui aroma tertentu juga memberikan sensasi sendiri. Hal ini bisa 

dipertimbangkan bagian dari retail therapy. Aspek situasional dalam belanja juga 

memperhatikan stimuli seperti ini dengan cara dimudahkannya konsumen untuk bisa mencium 

aroma yang enak baik dari makanan, minuman, atau parfum sehingga bisa memengaruhi 

konsumen untuk mencoba produk. Aroma bisa menyebabkan konsumen memiliki perasaan 

tenang. Bahkan, aroma mampu mengingatkan memori konsumen pada pengalaman masa lalu, 

sehingga ingin mengulang kembali.  

 Aspek pengecap atau perasa melalui lidah akan menentukan karakteristik sensasi 

sebuah stimuli. Aspek kuliner telah menjadi sebuah industri tersendiri dengan menawarkan 

berbagai stimuli baik makanan maupun minuman yang memberikan sebuah pengalaman 

sendiri. Rasa enak, pedas, manis, asam, dan asin menjadi sebuah kombinasi tersendiri yang 

memberikan sesuatu yang baru bagi konsumen.  Fenomena Ma Icih bisa menjelaskan sensasi 

aspek pengecap ini.  

 Sensasi peraba lainnya adalah kelembutan yang dirasakan oleh kulit. Produk-produk 

toiletries misalnya sabun merupakan produk yang banyak menawarkan stimuli untuk 

memberikan kelembutan kulit. Ini dianggap sensasi selama mampu memberikan sesuatu yang 

benar-benar dirasakan oleh konsumen sebagai sesuatu yang baru dan belum pernah dirasakan 

oleh konsumen sebelumnya.  Konsumen yang menggunakan produk tersebut bisa memiliki 

fantasi untuk memiliki kulit selembut sutra dan sebagainya.  

Dalam menawarkan sebuah stimuli, pemasar diharapkan memberikan perhatian bahwa 

stimuli yang menarik tidak bisa ditawarkan kepada konsumen dalam kurun waktu lama dan 

berulang. Apabila stimuli dari produk dimunculkan terus-menerus dan pada titik tertentu akan 

menyebabkan daya tarik stimuli tersebut akan semakin kurang. Secara psikologis, konsumen 

akan merasakan adanya keinginan untuk mencari stimuli yang baru karena stimuli yang lama 

dipersepsi tidak menarik lagi. Kemampuan pemasar untuk menampilkan stimuli yang selalu 

menarik menuntut adanya kreativitas dengan mengemas stimuli dengan sensasi terus menerus. 

Perusahaan yang mampu menimbulkan sensasi melalui pemberian kejutan tidak terduga bagi 
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konsumennya akan mampu membuat konsumen untuk selalu memiliki informasi dalam memori 

jangka panjangnya bahwa perusahaan atau merek produk tertentu memang sensasional.  
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Dua hal yang bisa dipelajari dari kemampuan merek atau produk untuk bertahap pada fase 

kedewasaan adalah menerapkan strategi brand reinforcement dan brand revitalization sebagai 

strategi alternatif. 



188 
 

 

 

Setiap produk atau merek memiliki siklus hidup yang dikarakteristikkan oleh adanya fase 

perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Setiap fase memiliki karakteristik yang 

berbeda ditinjau dari elemen penjualan, biaya produksi,  dan pesaing. Begitu juga dengan 

strategi bisnis yang dikembangkan termasuk strategi pemasaran yang juga meliputi 

pengembangan produk, harga, distribusi, dan komunikasi. Perusahaan yang berperan sebagai 

market leader, market challenger, market follower bahkan nicher, memiliki strategi yang kurang 

lebih sama pada setiap fasenya, hanya yang membedakan adalah pada kreativitas dan 

keunikan yang didukung oleh kemampuan perusahaan untuk mempertahankannya pada setiap 

fase.  

Perusahaan pasti memiliki portofolio produk dengan siklus hidup yang beragam. 

Kemampuan perusahaan dituntut untuk memahami adanya perbedaan strategi produk pada 

setiap siklus hidupnya. Keberadaan produk ini penting untuk dimonitor karena bertujuan untuk 

menunjang profitabilitas perusahaan secara keseluruhan dalam jangka panjang.  Produk-

produk yang ada dalam kurun waktu puluhan tahun, merupakan produk-produk yang tidak 

lekang oleh waktu dan didukung oleh strategi yang jitu oleh masing-masing perusahaan.  

Terkadang produk yang baru memasuki tahap pada fase pengenalan atau pertumbuhan 

sudah tidak bertahan lagi, karena rentan pada persaingan yang kuat. Namun, ada juga produk-

produk atau merek tertentu bisa bertahan sampai pada fase kedewasaan. Bahkan yang lebih 

hebat lagi, apabila pada fase penurunan, produk atau merek memiliki kemampuan untuk 

melakukan strategi yang bersifat “rebound” atau berusaha bangkit kembali untuk bertahan pada 

industri yang masih sama. Apabila produk yang tidak bisa bertahan pada industri yang sama 

pada fase penurunan, maka akan berusaha untuk melakukan kontraksi diri dari industri dengan 

berusaha untuk memasuki industri baru atau berhenti. Fenomena IBM menunjukkan 

ketidakmampuan perusahaan untuk bertahan pada fase kedewasaan di industri PC karena 

munculnya merek-merek lain yang mampu menawarkan atribut jauh lebih baik. Oleh karena itu, 

yang dilakukannya adalah memasuki industri baru yaitu business solution.  

Di sisi lain, sekelompok merek atau produk ada saja yang mampu bertahan sampai 

pada fase kedewasaan, bahkan sampai penurunan. Kemampuan merek atau produk untuk 

bertahan sampai fase tersebut menjadi turning point untuk penentu keberlangsungan produk 

atau merek dalam jangka waktu yang lebih lama. Banyak produk atau merek nasional yang 

saya pribadi jumpai sejak saya kecil sampai sekarang masih ada dan bahkan saya setia 

menggunakannya. Merek produk Lifebuoy dan Pepsodent merupakan contoh dua merek yang 
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bisa bertahan dalam semua tahapan fase siklus hidup. Kondisi saat ini, menunjukkan adanya 

kemampuan untuk bertahan dari setiap penantang dan pendatang.  

Dua hal yang bisa dipelajari dari kemampuan merek atau produk untuk bertahap pada 

fase kedewasaan adalah menerapkan strategi brand reinforcement dan brand revitalization 

sebagai alternatif strategi. Brand reinforcement merupakan penguatan atribut dan benefit 

produk atau merek secara konsisten. Penguatan ini berupa benefit produk yang senantiasa 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara terus menerus, bahkan merek atau 

produk menawarkan berbagai varian produk yang dapat memuaskan konsumen. Brand 

reinforcement ini juga dilakukan melalui strategi perluasan merek. Kemampuan merek untuk 

digunakan pada kategori produk lain merupakan penguatan citra merek bahwa merek memiliki 

kekuatan yang sama sesuai pada kategori produk awalnya. Dengan demikian, konsumen 

memiliki persepsi bahwa merek tersebut memang memiliki kekuatan pada benefit tertentu. 

Lifebuoy, merupakan produk yang bisa bertahan lama pada bisnis personal care. Kekuatan 

atribut Lifebuoy mampu dijadikan sebagai dasar untuk perluasan merek. Hal ini bisa terlihat 

dengan adanya produk shampoo dan hand sanitizer. Hal ini merupakan bentuk penguatan 

merek dan inovasi produk agar tetap bertahan.  

Strategi yang lain adalah brand revitalization. Hal ini merupakan strategi inovatif dan 

tepat ditujukan untuk merek atau produk yang cenderung berkeinginan untuk meremajakan diri 

agar tetap bisa sesuai dengan zamannya. Hal ini bisa dilakukan repositioning untuk merek atau 

produk dengan menyasar target pasar yang baru. Tujuannya bisa untuk mempertahankan 

merek tersebut dalam industri yang sama. Misalnya Pepsodent merupakan produk yang 

mampu melakukan repositioning dengan menawarkan produk untuk pasar anak. Dengan 

demikian, keberadaan merek selalu tetap ada dalam industri. 

Intinya, keberadaan merek atau produk tidak hanya didukung oleh strategi brand 

reinforcement atau brand revitalization, namun juga didukung oleh strategi holistik lainnya 

antara lain pemahaman visi misi yang baik, bahkan jika diperlukan, perubahan visi misi wajib 

dilakukan agar membuat merek atau produk tetap memberikan penawaran yang jauh lebih baik 

kepada konsumennya. Selain itu, strategi bisnis ini juga didukung oleh kemampuan pembuatan 

keputusan yang optimal dengan dukungan sumber daya manusia yang peka terhadap 

perubahan dan terus mau belajar untuk mencari celah strategi yang tepat.  Kemampuan 

pemilihan strategi menjadikan baik, merek maupun perusahaan tidak akan lekang oleh waktu. 

Begitu juga, kita sebagai individu, agar tidak lekang oleh waktu, tetaplah terus berkarya, belajar, 

dan berbagi ide  dengan sesama. 
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Isu-isu keberlanjutan ini diharapkan bisa menjadi bagian dari perencanaan strategis 

perusahaan yang dilekatkan dalam strategi operasionalisasinya. Tanpa bantuan dari 

perusahaan sebagai sektor swasta, konsep keberlanjutan tidak bisa dicapai secara optimal. 
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 Penerapan keberlanjutan dunia usaha sebenarnya sudah diinisiasi oleh Brundtland 

Report pada 1989 bahwa usaha bisnis yang dilakukan diupayakan untuk tidak mengorbankan 

generasi mendatang dengan memperhatikan tiga elemen utama, yaitu people, profit, dan 

planet. Hal ini dilanjutkan dengan sejumlah konferensi yang diinisiasi oleh PBB untuk mencari 

solusi mengenai setiap aktivitas bisnis yang memberikan dampak bagi kehidupan bersama. 

Konsep keberlanjutan ini bisa dicapai dengan baik apabila melibatkan dunia usaha untuk 

bekerja sama dan mengaplikasikan dalam praktik kerja. Sumber daya yang luar biasa dari 

perusahaan dapat merealisasikan konsep keberlanjutan ini dengan memperhatikan seluruh 

implikasinya.  

Perusahaan juga dituntut  memperhatikan isu-isu yang tidak hanya terbatas pada hal-hal 

yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis. Sesuai dengan kesepakatan konferensi 

sustainability di Rio De Janeiro (2012), isu-isu meliputi antara lain memberikan perhatian pada 

reduksi bencana, perubahan iklim, biodiversitas, energi, keuangan, lapangan pekerjaan, 

ketahanan pangan, kesehatan, laut, kemiskinan, teknologi, air dan sanitasi, bahkan perhatian 

pada isu demografi, perkembangan pedesaan, dan daerah-daerah terpencil. 

Keberlanjutan dunia usaha sudah diupayakan dengan perhatian terhadap sejumlah tuntutan 

dan isu tersebut untuk diterapkan dalam praktik bisnis. Sejumlah praktik bisnis antara lain 

melakukan perubahan struktur kerja, menerapkan outsourcing, menetapkan indeks kinerja 

sebagai acuan kerja, melakukan merger, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk 

melakukan inisiatif kerja secara mandiri, mendekatkan diri kepada konsumen, dan bekerja 

sama secara baik dengan pemasok. Selain perubahan tersebut, perusahaan juga dituntut untuk 

memiliki kesadaran penuh untuk menerapkan sejumlah praktik bisnis yang berorientasi sosial. 

Kotler dan Lee (2004) mengemukakan  sejumlah praktik bisnis berorientasi sosial tersebut, 

yaitu  corporate social responsibility, cause marketing, cause related marketing,  corporate 

philantrophy, corporate community involvement, socially business practices dan social 

marketing.  

 Dari sejumlah tuntutan praktik bisnis tersebut, ada praktik bisnis yang sifatnya memiliki 

aspek menyeluruh yang tidak hanya menerapkan pada implikasi lingkungan, namun sifatnya 

holistik yaitu dengan melakukan pendekatan stakeholder. Pendekatan ini mengutamakan 

bahwa kegiatan bisnis diharapkan memiliki orientasi perhatian tidak hanya pada lingkungan, 

tetapi bisa pada karyawan, pelanggan, masyarakat, pemerintah, pemasok, dan lembaga sosial. 

Selain itu, praktik bisnis berorientasi sosial dengan hanya corporate social responsibility tidak 

cukup, karena ini hanya memberikan bentuk donasi kepada masyarakat atau lingkungan 
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sekitar. Untuk bisa mengoptimalkan semuanya, perlu diterapkan praktik bisnis berorientasi 

sosial dengan lebih mengutamakan kepentingan kedua belah pihak, baik dari perusahaan 

maupun dari lingkungan di luar perusahaan.  

Porter dan Kramer (2011) telah mendefinisikan creating shared value bahwa praktik 

bisnis diharapkan dapat meningkatkan nilai kompetitif perusahaan yang sekaligus 

meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial dari masyarakat tempat di mana perusahaan 

beroperasi. Dengan demikian, perusahaan bisa mendapatkan manfaat utama dari lingkungan 

sekitar misalnya pasokan tertentu; dan di satu sisi lain, perusahaan juga dapat memberikan 

kembali kepada masyarakat. Lingkungan sekitar dijadikan sebagai bagian dari proses bisnis 

yang secara aktif ikut berperan serta.  Creating shared value merupakan praktik bisnis untuk 

menunjang keberlanjutan dunia usaha yang sifat memberikan penguatan dan kemandirian 

lingkungan sekitar yang sifatnya saling menguntungkan sama lain. Perusahaan tidak lagi 

berorientasi pada citra positif, tetapi lebih berorientasi secara strategis mengenai isu utama 

yang menjamin keberlangsungan dunia usaha. Perusahaan Nestle merupakan contoh 

perusahaan yang telah menerapkan konsep ini dalam sejumlah kegiatan yang terpadu dalam 

proses bisnis.  

Penerapan konsep ini bisa diterapkan untuk semua jenis perusahaan tanpa terkecuali 

baik produk maupun jasa. Terlebih untuk perusahaan yang cenderung sensitif misalnya industri 

rokok dan sejenisnya bisa memulai untuk menerapkan strategi bisnis dan pemasarannya 

dengan mengedepankan creating shared values, dan bukan hanya corporate social 

responsibility. Hal ini merupakan cara untuk bersama-sama memberikan manfaat bagi 

masyarakat. Perlu dipertimbangkan terobosan kreatif agar memberikan nilai tambah bagi 

semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali.  

Isu-isu keberlanjutan ini diharapkan bisa menjadi bagian dari perencanaan strategis 

perusahaan yang dilekatkan dalam strategi operasionalisasinya. Tanpa bantuan dari 

perusahaan sebagai sektor swasta, konsep keberlanjutan tidak bisa dicapai secara optimal. Di 

sisi lain, eksistensi dunia usaha juga ditentukan sejauh mana praktik bisnis bisa 

mengakomodasi untuk memperhatikan dan melaksanakan solusi dari isu-isu terkini. Selain itu, 

kemitraan dengan perusahaan swasta, pemerintah,  lembaga sosial, dan tentu saja akademisi 

perlu dikuatkan untuk mencapai solusi isu tersebut. Edukasi kepada masyarakat juga perlu 

diperhatikan karena masyarakat yang terdiri atas individu langsung berhubungan dengan imbas 

isu. Hal ini bisa dilakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai pentingnya mencapai isu 

tersebut, dan yang terpenting adalah dimulai dari diri kita sendiri untuk memberikan perhatian 

pada lingkungan di sekitar kita.  
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Lateral cycling merupakan bentuk kepedulian konsumen terhadap lingkungan, karena 

apabila hanya terjadi penumpukan barang di rumah atau dibuang maka akan memberi 

dampak yang negatif. 
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 Rantai pembuatan keputusan konsumen terdiri atas akuisisi, konsumsi, dan disposisi. 

Aspek akuisisi merupakan  kegiatan untuk mencari informasi mengenai produk atau jasa yang 

akan dibeli; aspek konsumsi merupakan kegiatan untuk menggunakan produk atau jasa yang 

sudah dibeli; sedangkan disposisi adalah kegiatan untuk menyudahi kepemilikan produk atau 

jasa yang sudah habis dikonsumsi. Tiga rantai ini merupakan kegiatan konsumen yang 

dilakukan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan setiap harinya. Berkaitan 

dengan aspek sustainability, tiga aspek tersebut sangat berperan dalam mendukung 

tercapainya sustainability khususnya dalam bentuk perlindungan terhadap lingkungan. 

Sustainability yang digaungkan oleh pemerintah perlu didukung tidak hanya oleh perusahaan 

tetapi juga konsumen.   

 Aktivitas lateral cycling merupakan suatu bentuk yang dikatakan sebagai pendukung 

sustainability. Konsep ini sudah diajukan oleh John F. Sherry dalam artikelnya yang berjudul A 

Sociocultural Analysis of a Midwestern American Flea Market, pada Journal of Consumer 

Research (1990). Lateral cycling merupakan aktivitas yang memberikan barang kepada orang 

lain untuk digunakan kembali. Individu yang memberikan barang kepada orang lain mendapat 

imbalan dari pembelian oleh konsumen lain. Dengan demikian, barang yang sudah dipakai bisa 

dimanfaatkan kembali oleh orang lain tanpa harus membuangnya secara sia-sia. Lateral cycling 

merupakan bentuk kepedulian konsumen terhadap lingkungan, karena apabila hanya terjadi 

penumpukan barang di rumah atau dibuang maka akan memberi dampak yang negatif. 

Penumpukan barang di rumah tentu tidak ekonomis, karena akan memakan ruang rumah, 

terlebih bila ukuran rumah kecil. Barang yang sudah tidak dipakai, meskipun masih memiliki 

kualitas bagus, apabila terbuang, maka akan menjadi barang yang rusak. Apabila dibuang, 

maka akan menjadi barang rongsokan dan tidak bisa dipakai. Terlebih, apabila barang tersebut 

tidak bisa didaur ulang, maka barang tersebut akan menimbulkan pencemaran pada 

lingkungan.  

 Bentuk-bentuk lateral cycling sudah ditampung melalui bisnis tradisional maupun 

modern. Flea market atau pasar loak merupakan bentuk dari lateral cycling.  Pasar Klithikan di 

Yogyakarta merupakan contoh pasar yang menerapkan lateral cycling. Rantai pembuatan 

keputusan konsumen menunjukkan bahwa kegiatan  akuisisi yang diupayakan untuk mencari 

produk ditujukan untuk mencari barang  yang masih memiliki nilai ekonomi bagus meskipun 

umur produk sudah lama. Meskipun sudah usang, produk tetap diminati selama masih 

memberikan manfaat utama dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Konsumen dapat 

bertransaksi dengan melakukan negosisasi atas produk yang dibeli. Akuisisi produk ini juga 

diwarnai dengan aktivitas sosial, karena antar konsumen bisa bertemu untuk berkomunikasi 
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mengenai manfaat barang.  Berkaitan dengan disposisi, konsumen yang tidak lagi 

menggunakan produk, bisa menjualnya di pasar tersebut, dengan demikian, konsumen tidak 

membuang produk, tetapi bisa dioptimalkan untuk diberikan kepada orang lain agar 

dimanfaatkan kembali sesuai dengan kebutuhannya.  

 Pasar loak tersebut merupakan tempat untuk transaksi khususnya untuk masyarakat 

kelas bawah dan sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang sifatnya underground. Transaksi ini 

bisa menunjang kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pihak lain dengan baik. Namun, banyak 

juga, masyarakat dari kelas menengah atas untuk membeli produk-produk di pasar loak karena 

adanya dorongan psikologis, misalnya keinginan untuk mendapatkan barang lama karena 

aspek nostalgia atau mencari koleksi produk lama untuk dijadikan kenang-kenangan atau hobi.   

 Bentuk lateral cycling yang lebih modern adalah penawaran produk bekas secara online 

atau “used product”. Penawaran ini berkaitan dengan produk-produk yang sudah tidak dipakai 

oleh pemiliknya, tetapi ditawarkan melalui online business. Harga produk yang dijual cenderung 

lebih murah, namun masih memiliki kualitas yang baik. Amazon atau online community lainnya 

termasuk Kaskus juga menjadi media penawaran produk-produk yang sudah dipakai dan 

ditujukan kepada orang lain yang membutuhkan. Perkembangan media sosial juga dijadikan 

tempat individu untuk menawarkan produk-produk yang dimiliki dan tidak digunakan kembali.  

Biasanya hal ini akan diawali oleh kegiatan ritual dari pemilik produk dengan membersihkan 

produk yang dijual dengan baik, kemudian mengambil gambar produk, dan diunggah melalui 

media sosial. Dengan demikian, produk lama bisa tampil baru dan bisa digunakan oleh orang 

lain. Konsumen yang membelinya cenderung memfokuskan pada aspek biaya yang murah dan 

mudah untuk mendapatkannya.  

Secara tidak langsung, aktivitas konsumen dengan memanfaatkan produk lama untuk 

digunakan oleh orang lain, merupakan  tindakan nyata untuk mendukung sustainability.  Ini juga 

bisa dikatakan sebagai bentuk kepedulian untuk berbagi dengan orang lain, di samping secara 

by-product, konsumen akan mendapatkan uang dalam ukuran tertentu. Kegiatan ini merupakan 

bagian dari kepedulian kita semua untuk memanfaatkan produk yang masih memiliki nilai 

ekonomis secara relatif agar menghindari konsumsi produk baru secara berlebihan. Lateral 

cycling merupakan rantai yang tidak putus untuk dapat memenuhi kebutuhan sembari 

memberikan perhatian pada lingkungan.  Jadi, pemanfaatan sebuah produk akan cenderung 

bergulir secara terus-menerus selama masih memenuhi kebutuhan konsumen. Lateral cycling 

bisa dimulai dari diri kita dengan melakukan observasi barang yang kita miliki, apakah perlu 

dibuang sia-sia atau diberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan kembali.  
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Untuk memulihkan ingatan konsumen terhadap kejayaan merek terdahulu dibutuhkan 

suatu usaha 
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 Primacy effect merupakan istilah dalam bidang psikologi yang digunakan untuk 

menjelaskan urutan sesuatu yang disebutkan paling awal yang bisa diingat oleh individu. Di 

samping adanya primacy effect, ada konsep lain yaitu  recency effect. Konsep tersebut 

menjelaskan kecenderungan seseorang untuk mengingat sesuatu yang disebut atau dikenalkan 

paling akhir. Kedua aspek ini sangat penting untuk memengaruhi aspek kognitif,afektif, dan 

konatif individu sebagai konsumen dalam menentukan pilihan sebuah merek atau produk. 

 Primacy effect ini bisa berjalan dengan efektif melalui sejumlah kondisi yang benar-

benar kondusif untuk menjadikannya optimal. Individu akan ingat yang pertama kali terhadap 

sesuatu meskipun ada urutan peristiwa atau kejadian yang menyusul sesudahnya. Momentum 

awal yang sangat sukses untuk sebuah produk atau penawaran jasa lainnya dari pemasar, 

terkadang menjadi ingatan luar biasa dalam memori konsumen.  Konsep primacy effect ini bisa 

digunakan untuk menjelaskan fenomena band group di tanah air-Noah  

 Kesuksesan Noah sebenarnya menurut saya pribadi berpulang pada lead vocal-Ariel.  

Ketika Ariel masih tergabung dalam Peter Pan, album lama yang berjudul Taman Langit dan 

Bintang di Surga dianggap karya fenomenal karena berhasil menghasilkan angka penjualan 

yang fantastis, sehingga kehidupan band group ini menjadi berubah yaitu menjadi orang yang 

sukses dan kekayaan menyertainya dan tidak terlepas skandal yang pernah dilalui oleh Ariel 

sehingga harus berakhir di balik jeruji penjara. Hujatan terhadap Ariel sepertinya tidak 

berkesudahan sehingga seakan-akan menenggelamkan nama besar Ariel beserta band group 

yang sudah dibesarkan.  

Namun, ketika Ariel kembali ke panggung musik dengan band group barunya Noah, 

seakan masyarakat sebagai penikmat musik yang ditawarkan oleh Noah menjadi lupa kejadian 

yang sudah terjadi sebelumnya. Urutan peristiwa yang menimpa Ariel seakan-akan dilupakan 

oleh memori masyarakat sebagai konsumen. Masyarakat masih bisa menerima Noah karena 

kesuksesan Noah ini  sebagai  band group menawarkan lagu-lagu yang masih berkualitas 

seperti album sebelumnya. Sebagai sebuah  merek jasa, band group ini  didukung sepenuhnya 

dengan kredibilitas, trustworthiness, dan attractiveness dari Ariel sendiri, dan tentu saja kerja 

team di sekitarnya. 

Kredibilitas yang ditunjukkan dengan lagu yang berkualitas memudahkan diterimanya 

karya-karya Ariel dalam album terbarunya yaitu Seperti Seharusnya dengan  lagu-lagu barunya 
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yaitu Separuh Aku, Hidup Untukmu Mati Untukmu, Jika Engkau dan yang lainnya dengan 

didukung empat personil lainnya yaitu Ukie, Loekman, David, dan Reza. Konsumen yang 

menjadi fansnya menjadi yakin  mengenai kemampuan band ini untuk membawakan lagu-lagu 

yang berirama enak didengar dibandingkan dengan band group lainnya. Di samping itu, Noah 

juga ditangani oleh tim pendukung yang luar biasa sehingga menjadikan band group bisa tampil 

prima.  

Selain itu, aspek attractiveness juga tidak dipungkiri bahwa Ariel tetap “ganteng” di 

usianya. Sepertinya Ariel sadar diri dengan kelebihan yang dimiliki sehingga berusaha untuk 

menjaga penampilan. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa beberapa merek yang berkaitan 

dengan penampilan memilihnya menjadi brand endorser. Target market Ariel memang sudah 

bergeser ke anak-anak muda zaman ini, sedangkan target market yang dulu sudah beranjak 

dewasa, namun tetap saja ada yang masih menyukainya dan masih bisa menjadi target market. 

Trustworthiness berkaitan dengan kepercayaan dari masyarakat sebagai konsumen terhadap 

Noah termasuk Ariel karena diyakini mampu membawakan lagu yang bisa diterima dengan baik 

dan akan menjadi individu yang berubah.  

 Adanya konsistensi dalam kredibilitas, attractiveness, dan trustworthiness bisa 

meningkatkan kepercayaan konsumen pada merek yang pernah populer di awal sekali, 

meskipun di tengah perjalanan terkena suatu musibah atau memiliki peristiwa yang 

kemungkinan besar akan memengaruhi eksistensi merek tersebut. Konsumen akan mengingat 

sesuatu yang datang lebih awal dalam memorinya selama merek tersebut bisa konsisten untuk 

menciptakan persepsi yang berkualitas secara konsisten. Dengan demikian, konsumen menjadi 

terkenang akan pengalaman di masa lalunya.  

Di samping itu yang mendukung kesuksesan sebuah merek yang pernah mengalami 

musibah, adalah kurangnya merek lain yang dianggap lebih unggul untuk menawarkan sebuah 

atribut dengan benefit tertentu. Primacy effect sebagai bagian dari persepsi konsumen 

menentukan pilihan merek  dari sejumlah merek yang ditawarkan oleh perusahaan. Merek-

merek yang dianggap sebagai pelopor yang berkualitas akan mudah diterima oleh konsumen 

selama merek tersebut menunjukkan konsistensi diri. Namun sayangnya, hanya sedikit merek 

yang ditawarkan oleh perusahaan atau entitas bisnis lainnya yang bisa konsisten untuk 

menawarkan pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Terlebih bagi perusahaan yang 

memiliki merek dengan peristiwa negatif. Untuk memulihkan ingatan konsumen terhadap 

kejayaan merek terdahulu dibutuhkan suatu usaha. Apabila merek yang pernah memiliki masa 

keemasan, tidak mampu lagi menawarkan konsistensi kualitas atribut, maka konsumen hanya 

akan teringat yang baru saja terjadi. Konsumen akan susah untuk mengingat yang terdahulu. 
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Oleh karena itu, penting sekali untuk menentukan momentum di awal dan ditunjang dengan 

deretan momentum kesuksesan yang bisa ditunjukkan dengan serangkaian inovasi.  
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