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K A T A  P E N G A N T A R

Memahami perilaku konsumen (consumer behaviour) menjadi penting bagi dunia 
bisnis, terlebih banyak tren perubahan yang sedang berkembang di tengah masyarakat. 
Perilaku konsumen menjadi sangat berharga bagi pengambilan keputusan di sebuah 
perusahaan, karena bisa memberikan informasi mengenai perilaku konsumen sehari-
hari. Bagi perusahaan, perilaku konsumen digunakan untuk mengetahui proses dan 
aktivitas ketika seseorang konsumen berhubungan dengan pencarian, pemilihan, 
pembelian, penggunaan, serta evaluasi terhadap produk dan jasa demi memenuhi 
kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen juga mendasari konsumen untuk 
membuat keputusan pembelian. Setiap pembeli biasanya memiliki pertimbangan 
sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian terhadap suatu produk. 
Perilaku konsumen inilah yang menjadi dasar bagi konsumen dalam mengambil 
keputusan pembelian terhadap produk tertentu.

Studi tetang perilaku konsumen akan sangat membantu perusahaan untuk mengetahui 
permintaan dan keinginan konsumen, sehingga akan membantu perusahaan untuk 
menghasilkan produk barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. 
Oleh sebab itu, memahami perilaku konsumen sangat penting bagi bagian pemasaran, 
penjualan, bahkan bagi direksi perusahaan sekalipun. Bahkan perusahaan bisa 
menciptakan model atau tren baru keinginan konsumen, dengan melihat dinamika dan 
perkembangan perilaku konsumen. Inilah yang banyak digunakan oleh perusahaan 
seperti smartphone, fashion, motor.

Perilaku konsumen tidak bisa dilepaskan dari proses pemilihan, konsumsi barang dan 
jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada berbagai proses yang terlibat dalam 
perilaku konsumen. Awalnya, konsumen mencoba menemukan produk apa yang ingin 
mereka konsumsi, kemudian pemilihan produk hanya pada yang menjanjikan utilitas 
lebih besar. Kemudian, konsumen membuat perkiraan dana yang tersedia untuk 
membelinya. Akhirnya, konsumen melihat harga komoditas saat ini dan membuat 
keputusan tentang produk mana yang akan dikonsumsi. Sementara itu, ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen, seperti sosial, budaya, pribadi dan 
psikologis, bahkan trend keyakinan terhadap agama, juga menjadi salah satu yang 
mempengaruhi perilaku konsumen.

Trend perkembangan perilaku konsumen yang didasarkan kepada keyakinan terhadap 
agama, juga terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan wisata halal 
(halal tourism and travel), makanan halal (halal food), adalah di antara perkembangan 
perilaku konsumen yang didasarkan kepada keyakinan terhadap ajaran Islam yang 
bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi 
pusat perkembangan industry halal dunia. Dengan populasi dan populisme Islam yang 
terus tumbuh dan berkembang.

Buku ini ditulis oleh para akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  Universitas 
Paramadina baik dosen maupun mahasiswa, mencoba memotret perkembangan ilmu 
manajemen khususnya mengenai perilaku konsumen keseharian masyarakat. Analisa 
dalam buku ini bersifat popular sehingga memudahkan pembaca, mulai dari kalangan, 
akademisi, praktisi manajemen hingga kalangan umum bisa memahaminya dengan 
mudah. 
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Dulunya, merek-merek yang memiliki atribut kemewahan merupakan merek-merek 

yang memiliki prestige dan hanya dikonsumsi untuk orang kaya lama dan orang 

kaya sekali. Merek-merek tersebut memiliki aspek eksklusivitas yang cenderung 

menampilkan sesuatu yang berbeda, unik, dan hanya kelompok tertentu saja yang 

memiliki produk tersebut. Cerita kemewahan sepertinya mulai memudar ketika 

kemampuan beli konsumen semakin meningkat. Bagi konsumen, untuk membeli 

sebuah produk yang mewah, tidak perlu menunggu harus kaya sekali terlebih dahulu.  

Konsep kemewahan sudah berubah sehingga telah memudahkan setiap konsumen 

untuk dapat membeli produk sesuai dengan preferensinya.  Kemampuan konsumen 

untuk membeli barang-barang mewah yang dulunya hanya dikonsumsi oleh kelompok 

tertentu, mulai bisa dikonsumsi oleh kelompok konsumen yang saat ini dikenal 

sebagai kelas menengah. Peningkatan pendapatan konsumen dan kemudahan untuk 

mendapatkan produk melalui akses kartu kredit untuk pembayaran memudahkan 

konsumen untuk memiliki produk dan merek mewah.

Menurut klasifikasi konsep produk  mewah yang disampaikan oleh Elad Granot, La 

Toya M. Russell, and Thomas G. Brashear-Alejandro melalui artikelnya yang berjudul 

“Populence: Exploring Luxury for the Masses” yang diterbitkan melalui Journal of 

Marketing Theory and Practice, vol. 21, no. 1 (2013) menunjukkan bahwa, ada tiga tipe 

kemewahan. Pertama, accessible superpremium. Produk ini memiliki karakteristik 

bahwa produk dengan aspek premium dan masih dikonsumsi untuk kelas atas 

namun, untuk membelinya konsumen pada kelas di bawahnya sudah sanggup 

membelinya. Misalnya segelas kopi Starbuck atau Kopi Luwak. Kedua, old luxury 

brand extension. Produk-produk dengan tipe ini merupakan produk dengan merek-

merek secara klasik tradisional memiliki harga eksklusif dan dibeli oleh kalangan 

terbatas. Merek-merek klasik yang masuk dalam kategori ini sudah sejak lama 

memiliki target market kelas atas yang  bertahan sampai sekarang. Namun,  merek-

merek klasik ini, sudah memiliki varian yang tidak hanya menawarkan produk utama 

dan juga menawarkan sejumlah varian produk yang ternyata bisa dikonsumsi oleh 

kelas menengah pada umumnya misalnya Louis Vuitton, Ketiga, masstige brand atau 

massive prestige brand. Tipe merek ini menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan 

merupakan produk mewah dengan kualitas bagus, namun harga yang ditawarkan 

Demokratisasi Kemewahan

Dosen  di Program Studi Manajemen
Universitas Paramadina

Iin Mayasari
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masih di bawah dari merek dengan tipe old luxury brand extension. Munculnya tiga 

tipe tersebut menjelaskan bahwa kemewahan memiliki tiga tingkatan yang masih 

dalam rentang kemewahan.

Dari tiga tipe produk  dengan masing-masing merek, yang menarik untuk memberikan 

gambaran demokratisasi kemewahan di Indonesia adalah masstige atau massive 

prestige. Ini merupakan konsep yang sedang menjadi trend untuk menjelaskan 

perubahan definisi kemewahan sebuah merek. Merek dengan atribut kemewahan 

tidak lagi menjadi milik kalangan kelas atas namun semua kalangan terutama kelas 

menengah bisa memilikinya selama ada kemampuan akses terhadap kepemilikan 

tersebut. Globalisasi produk beserta merek dan mudahnya membuka usaha untuk 

mengelola merek asing menjadi hal biasa di Indonesia. Perusahaan Mitra Adi 

Perkasa (MAP) mengelola sejumlah merek dengan atribut kemewahan namun tidak 

eksklusif untuk dimiliki kelas tertentu. Merek-merek yang ada di bawah MAP antara 

lain Zara, Pull & Bear, Marks&Spencer, New Look, Nine West, Nautica, Max Mara dan 

sebagainya. Perusahaan TransFashion dari CT Corp memegang lisensi di antaranya 

Furla, Mango, Giorgio Armani, Tods dan Canali. Perusahaan Lancôme misalnya 

juga mengelola merek mewah namun bisa dikonsumsi secara umum adalah Ralph 

Lauren, Kiehl’s, dan Shue Uemura. Jadi, tidak mengherankan bila kita sangat mudah 

menemui merek-merek tersebut ketika jalan-jalan di mall besar dan bagus di Jakarta 

atau kota besar lainnya. 

Dorongan untuk memiliki merek-merek mewah tersebut merupakan keinginan 

konsumen untuk memiliki merek buatan luar negeri. Terlebih untuk merek-merek 

yang memiliki reputasi unggul beserta country of origin image. Hal ini penting dalam 

menyikapi merek-merek mewah tersebut. Konsumen berpendapat bahwa merek-

merek yang berasal dari sebuah negara tertentu juga menjadikan dirinya bisa memiliki 

penampilan trendy. Konsumen Indonesia pada umumnya cenderung memiliki 

etnosentrisme rendah terhadap produk-produk dalam negeri, sehingga diseminasi 

informasi produk dari luar negeri sangat mudah diterima. Mereka pada umumnya 

lebih mencintai produk-produk mewah. Penampilan untuk lebih ok, kelihatan 

sukses, lebih metropolis, mengikuti dengan kelompok referensi, kelihatan keren, 

gaul, gratifikasi diri,  dan sebagainya semakin mendorong keinginan untuk memiliki 

produk mewah. Yang menarik, salah satu pendorong perilaku konsumen untuk 

membeli produk dengan merek mewah diberikan keleluasaan oleh pemerintah untuk 

mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah sepertinya juga 

mendorong adanya pola belanja konsumen untuk mendorong tingkat pertumbuhan 

ekonomi Indonesia saat ini hingga menjadi target yang telah ditentukan. 
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Pembelian produk mewah yang bersifat massal ini menjadikan peluang bagi pemasar 

untuk memasarkan produk dengan lebih baik. Konsumen memiliki preferensi dan 

kemampuan beli, namun yang perlu diperhatikan dalam hal ini berkaitan dengan 

sikap bijaksana pemasar untuk tidak terlalu membombardir produk mewah dengan 

promosi yang besar-besaran karena pada titik ekstrim menyebabkan konsumen tidak 

mencintai produk dalam negeri dan cenderung memberikan kontribusi devisa bagi 

negara lain.
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Food Dessert

Dosen di Program Studi Manajemen
dan Alumni Program Magister Manajemen
Universitas Paramadina

Dewi Kurniaty

Siapa yang akan menolak jika ditawarkan satu potong kue cokelat? Atau segelas 

es krim dengan beragam taburan? Apalagi setelah memakan makanan utama yang 

serba berbumbu dan memiliki rasa yang cenderung asin, karena fungsi dari makanan 

penutup adalah sebagai penetralisir rasa yang tersisa di mulut setelah melahap 

makanan berat. Makanan pencuci mulut atau Food dessert secara definisi adalah 

makanan manis yang disertakan setelah makanan utama, dan merupakan budaya 

yang ada di berbagai negara, terutama yang berlatar belakang budaya barat. Dessert 

atau Hidangan penutup adalah bagian hidangan yang pada umumnya disajikan pada 

akhir makan malam, biasanya terdiri atas makanan yang manis walaupun kadang-

kadang berupa makanan yang memiliki rasa yang kuat seperti keju. Pencuci mulut 

atau hidangan penutup sendiri merupakan pengalihbahasaan dari kata dessert dari 

Bahasa Inggris yang berasal dari Bahasa Perancis Kuno desservir yang artinya "untuk 

membersihkan meja". Varian dari dessert sangat beragam seperti keik, permen, kue 

kering, donat, pastri, pai, pudding atau bisa juga es krim, bahkan di Italia dikenal 

saus yang dikhususkan untuk pencuci mulut. 

Makanan pencuci mulut merupakan bagian standar dari makanan Barat, dan 

merupakan perkembangan yang relatif baru. Sebelum kebangkitan orang kelas 

biasa pada abad 19 dan penggunaan mesin pada industri permen, permen hanya 

dikhususkan bagi kaum aristocrat atau makanan musim liburan yang sangat jarang 

ditemui. Hal ini berubah ketika gula menjadi lebih murah dan lebih dapat diperoleh, 

dan berpengaruh pada perkembangan dan popularitas makanan manis untuk pencuci 

mulut.

Pada masyarakat di berbagai negara yang tidak memiliki latar budaya barat, 

menyantap makanan manis setelah makan adalah hal yang baru yang belum ada 

pada budaya mereka sebelumnya. Di beberapa budaya makanan pencuci mulut 

disajikan sebagai makanan terpisah atau makanan ringan daripada hidangan, dan 

dapat dimakan beberapa saat setelah makanan utama. Beberapa adat atau kultur 

yang tidak memiliki hidangan terakhir manis yang terpisah, juga mencampurkan 

makanan manis dan unik selama seluruh hidangan seperti pada makanan Tionghoa. 

Namun terkadang ada yang menyajikan makanan manis pada acara tertentu. Budaya 

makanan manis di beberapa negara yang tidak mengenal makanan pencuci mulut 
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memang sangatlah berbeda. Pada masyarakat Indonesia, biasanya makanan manis 

disajikan sebagai camilan atau makanan kecil untuk menemani minum kopi atau teh 

dan waktu penyajiannya bisa di pagi hari, sore hari, atau bahkan malam hari. Kopi 

dan teh yang pahit akan sangat cocok berpadu dengan makanan yang manis ini.

Apakah tidak adanya budaya menyajikan hidangan penutup ini membuat masyarakat 

tersebut tidak memiliki makanan yang bercitarasa manis atau makanan pencuci 

mulut? Ternyata hal ini tidak terbukti sama sekali, negara-negara di Asia misalnya 

dengan budaya ketimuran justru sangat kaya dengan penganan manis yang 

menggugah selera. Dalam daftar 50 makanan pencuci mulut terpopuler versi CNN 

pada tahun 2018 terdapat beberapa makanan manis yang berasal dari negara Asia 

seperti Cendol-Singapura, Japanese Cheesecake yang sangat manis dan kenyal, 

Mango Sticky Rice perpaduan nasi ketan, santan, dan segarnya buah mangga dari 

Thailand, dan Xue Hua Bing yaitu es krim salju dari Taiwan. 

Tujuan mengonsumsi dessert adalah untuk membantu mencerna makanan dan 

menyegarkan mulut setelah makan makanan yang berat. Beberapa orang juga 

biasanya memiliki preferensi dessert yang berbeda-beda. Buah misalnya merupakan 

salah satu pilihan makanan pencuci mulut yang segar dan sehat karena mengandung 

vitamin, mineral, dan atioksidan. Selain itu dessert manis berupa cokelat hitam dapat 

membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Sehingga anggapan mengkonsumsi 

makanan manis merupakan perilaku yang kurang sehat dapat diabaikan asalkan 

sesuai dengan jumlah yang seharusnya dikonsumsi.

Masyarakat Indonesia sendiri memiliki penganan manis yang sangat banyak 

variannya. Penganan ini biasanya menggunakan bahan utama tepung, seperti tepung 

terigu, tepung beras, tepung ketan, dan jenis tepung yang lain. Rasa manisnya pun 

memiliki citarasa yang gurih karena gula aren atau gula kelapa yang digunakan 

sebagai pemanis serta berasal dari santan yang banyak digunakan dalam kue-kue 

tradisional Indonesia. Selain makanan juga banyak minuman manis yang disajikan 

seperti es dawet, es selendang mayang, dan lain-lain. Makanan dan minuman manis 

ini seringkali dihadirkan pada perayaan tertentu atau hari-hari besar.

Di Indonesia saat ini, bisnis makanan yang mengkhususkan pada jenis makanan dessert 

sangat ramai dan dapat ditemui di berbagai tempat, mulai dari pusat perbelanjaan 

hingga kedai-kedai kecil di pusat keramaian. Kafe yang menyuguhkan dessert saat ini 

sangat populer di kalangan remaja maupun generasi di atasnya sebagai tempat untuk 

menghabiskan waktu bertemu dan berbincang dengan teman-teman, atau bahkan 

mengadakan pertemuan formal untuk rapat kantor. Menu makanan yang ringan sangat 

tepat untuk mengisi perut setelah waktu makan siang atau sebelum waktu makan 

malam.
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Di kota-kota besar seperti Jakarta, varian dessert yang ditawarkan justru lebih banyak 

berasal dari luar negeri, misalnya Shirokuma yang menawarkan es krim dengan 

citarasa Jepang, ada juga La Maison yang memiliki Macaroon yaitu kue manis khas 

Perancis dengan beragam rasa, ada juga restoran yang menawarkan perpaduan lokal 

dan internasional seperti Locarasa yang menyajikan gelato dari Italia yang ditemani 

dengan kue-kue tradisional Indonesia. Harga-harga yang ditawarkan sebenarnya tidak 

dapat dibilang murah, bahkan hampir sama dengan harga makanan utama, hal ini 

dikompensasikan dengan suasana kafe atau restoran yang nyaman, dengan interior 

dan furnitur yang menarik, serta dilengkapi dengan musik dan tentunya fasilitas wi-fi 

yang membuat pengunjung betah berlama-lama berada di sana.
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Ketika membicarakan fenomena anak muda tidak akan habis. Ingat wabah Pokemon 

Go? Pada saat itu tiba tiba semua orang ikut berpartisipasi dalam game smartphone 

nya. Di Indonesia juga tidak lepas dari berbagai fenomena yang identik dengan anak 

muda. Ketika tiba tiba sepatu kets atau sneakers tiba tiba ramai dicari. Pada saat 

antrian yang panjang di dalam gerai mall untuk membeli minuman bubble atau boba.

Youth Phenomena

Dalam membicarakan fenomena anak muda atau youth phenomena, kita harus 

mengetahui konteks pengertian secara teori.  Menurut Kubickova, youth tidak hanya 

didefinisikan hanya dari faktor biologis saja, seperti dalam indikator umur. Youth 

didefinisikan sebagai ekspresi diri sendiri yang diaktualisasikan dalam aktivitas 

dalam mencapai kehidupan sosial yang mandiri. Hal ini memungkinkan bahwa umur 

bukan indikor di dalam perilaku youth.  Pembawaan sifat youth yang cenderung 

kreatif, menyesuaikan diri, mudah beradaptasi dan mudah bergaul mungkin dimiliki 

oleh individu yang mungkin tidak muda lagi. Walaupun sifat youth cenderung pada 

individu berumur muda, tetapi tidak eksklusif dimiliki oleh anak muda. Ketika dalam 

membicarakan fenomena sosial anak muda, yang menggarisbawahi sifat kreatifitas 

dan adaptif, tidak dibatasi oleh umur. Bisa saja individu yang berumur lanjut 

berpartisipasi dalam fenomena tersebut. 

Bonus Demografi Indonesia

Membicarakan tentang demografi secara umum, pada tahun 2018 dunia mengalami 

penuaan. Tercatat terdapat 705 juta orang berumur lebih dari 65 tahun sedangkan 

umur 0–4 tahun hanya sekitar 680 juta jiwa. Pada tahun 2050 diperkirakan lebih dari 

dua orang berumur lebih dari 65 tahun untuk tiap satu warga berumur 0–4 tahun. 

Namun, hal itu berbanding terbalik di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang 

berusia 4 tahun ke bawah pada 2019 diproyeksikan jauh lebih besar dibanding usia 

65 tahun ke atas, yakni sekitar 22 juta orang berbanding 17 juta orang. Jumlah 

penduduk produktif, kelompok umur 15-64 tahun, juga sangat besar, yakni mencapai 

183,36 juta jiwa atau 68,7% dari total populasi. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

Indonesia mengalami bonus demografi.

Fenomena Anak Muda

Dosen di Program Studi Manajemen 
Universitas Paramadina

Adrian Azhar Wijanarko
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Banyak ahli yang memprediksi bahwa bonus demografi adalah peluang bagi Indonesia 

dari sisi ekonomi makro. Namun yang perlu digarisbawahi, dengan banyaknya jumlah 

penduduk Indonesia yang berumur muda, mereka akan memegang kendali atas 

selera ataupun jenis pasar yang akan tersedia di pasar Indonesia. Sebelum dilepas 

ke umum, sebuah produk dan jasa pada umumnya memiliki target segment pasar 

yang akan dipasarkan. Produk tentu akan mengikuti selera yang ada di pasar itu. 

Di pasar Indonesia yang cenderung memiliki keluarga yang besar, jenis family car 

adalah jenis mobil yang paling banyak dibeli di pasar. Hal ini menggaris bawahi 

bahwa sebuah produk dan jasa akan mengikuti selera dalam pasar tersebut.

Ketika Indonesia mengalami bonus demografi, tentunya produk dan jasa akan 

mengikuti selera mayoritas kelompok anak muda. Tentu saja ini menjadi magnet bagi 

perusahaan asing untuk membuka pasar di Indonesia. Tidak sulit lagi bagi kita untuk 

mencari merek asing yang menjual di gerai mall di kota kota besar di Indonesia. Arus 

merek asing yang masuk di dalam negeri seharusnya menjadikan suatu keuntungan 

bagi pasar, karena sebagai konsumen dapat memiliki alternatif yang banyak dalam 

mencari barang atau jasa untuk dikonsumsi. 

Dorongan Sosial Media

Kembali dalam bahasan fenomena anak muda, yakni mengapa fenomena anak 

muda sangat berasa dalam kehidupan kita? Mengapa demam Pokemon Go terasa 

dalam skala global? Mengapa semua orang dari seluruh dunia berpartisipasi dalam 

permainan smartphone tersebut? Tentunya hal ini tidak lepas dari sosial media. Di 

dalam kondisi sosial sekarang ini analogi youth atau fenomena anak muda semakin 

terasa sampai dengan pelosok dunia. Komunikasi media yang semkain mengalami 

perubahan yang lebih cepat menyebabkan informasi baru menjadi tidak terbendung 

lagi. Anak muda yang berada di belahan dunia akhirnya mendapatkan trend-trend 

baru yang berasal dari media sosial. Pada akhirnya perilaku  anak muda mengikuti 

trend tersebut karena merasa dibenarkan (justified) dan dibuktikan (substantiated).

Oleh karena itu, tidak heran mengapa trend anak muda sangat mendunia. Anak muda 

yang cenderung kreatif dan ekspresif dan didorong oleh sosial media menjadikan 

trend mudah mengalami globalisasi.  Bagi sektor bisnis hal ini harus ditangkap 

bahwa trend fenomena sosial dapat meningkatkan stragegi pemasaran produk. 

Dengan membuat strategi yang sesuai, menangkap faktor eksternal seperti trend, 

fenomena anak muda dapat menjadi katalisator perusahaan untuk meningkatkan 

penjualan ke konsumen.
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  Konsumen Pintar: Konsumen Yang Belajar

  Iin Mayasari
Dosen  di Program Studi Manajemen
Universitas Paramadina

Setiap mendiskusikan konsep pembelajaran konsumen dengan mahasiswa, selalu 

saya buatkan analogi bahwa kalau sebagai mahasiswa tidak pernah belajar menjelang 

ujian, maka mahasiswa tidak pernah bisa menjawab soal ujian dengan baik dan benar. 

Hal ini disebabkan oleh tidak adanya informasi pengetahuan atau materi pelajaran 

yang terpapar dalam memori dengan baik. Hal itu sama dengan memori konsumen 

sebagai individu pada umumnya. Dalam membuat keputusan untuk memilih merek 

produk, konsumen akan mudah menentukan pilihan merek dari sejumlah merek 

yang ditawarkan oleh pemasar. Memori yang diisi dengan sejumlah informasi secara 

berulang atau terus-menerus menjadikan konsumen memiliki pengetahuan dengan 

baik tentang perkembangan merek yang disukai. 

Pembelajaran konsumen bisa dilakukan dengan aspek perilaku maupun kognitif. 

Pemasar  yang memahami konsumen dengan baik akan menerapkan strategi 

pemasaran berdasarkan kedua aspek tersebut. Aspek keperilakuan ditunjukkan 

dengan menggunakan strategi yang mengarahkan konsumen tidak perlu berpikir tetapi 

diharapkan otomatis berperilaku tanpa memikirkan panjang lebar mengenai pilihan 

merek. Strategi ini bisa berjalan optimal apabila pemasar mampu menempatkan 

mereknya sebagai merek yang memiliki keunggulan atau asosiasi unik yang terus-

menerus diinformasikan secara konsisten kepada konsumen dari waktu ke waktu. 

Misalnya wanita dengan rambut hitam dan panjang dikaitkan dengan cantik. Sunsilk 

sebagai produk pencuci rambut selalu dikaitkan dengan wanita yang berambut hitam 

panjang. Sunsilk merupakan salah satu produk sukses untuk menginformasikan 

kepada konsumen mengenai stimuli tersebut dari waktu ke waktu. Salah satu 

iklan terkini dengan menggunakan model Raisha yang akhirnya memilih tetap 

menghitamkan rambutnya. Informasi yang terus-menerus dengan menyampaikan 

informasi terkini, variasi yang menyesuaikan zamannya, dan menggunakan media 

beragam, menjadikan konsumen sebagai targetnya memiliki informasi dengan baik 

dalam memorinya. Dengan demikian, informasi yang terus-menerus disampaikan 

kepada konsumen akan memudahkan konsumen untuk menentukan keputusan 

dalam pembelian pencuci rambut.
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Strategi pada aspek keperilakuan juga dicontohkan dengan penciptaan kepuasan 

konsumen yang terus-menerus. Konsumen yang memiliki pengalaman baik 

sebelumnya akan mudah baginya untuk menentukan pembelian produk tanpa perlu 

melakukan pencarian informasi lebih lanjut. Pengalaman baik yang dimiliki oleh 

konsumen dijadikan sebagai sumber informasi secara internal sehingga konsumen 

tidak mencari informasi secara eksternal dengan intensif. Pengalaman berulang dari 

konsumsi sebuah merek menjadikan pembelajaran yang baik dan disimpan dalam 

memori konsumen. Begitu sebaliknya, apabila konsumen memiliki pengalaman 

yang tidak baik atas penggunaan merek, maka konsumen akan menentukan pilihan 

untuk tidak memilih merek tersebut kembali pada pembelian berikutnya. Hal ini 

merupakan bentuk pembelajaran yang terjadi dalam konsumen. Konsumen belajar 

dari pengalaman terdahulu yang akhirnya dijadikan panduan dalam memutuskan 

merek. Oleh karena itu, penting bagi pemasar untuk menciptakan kepuasan secara 

terus-menerus. Dengan demikian, kepuasan ini mengakibatkan konsumen menjadi 

tidak mempertimbangkan lebih lanjut untuk memilih merek lain. Merek-merek yang 

menjadi pemimpin pasar dari waktu ke waktu merupakan merek yang mampu 

menerapkan strategi pemasaran dengan penekanan aspek keperilakuan secara baik 

dan konsisten.

Selain aspek keperilakuan, pemasar juga memfokuskan pada aspek kognitif. Pemasar 

menggunakan strategi ini untuk mengarahkan konsumen dalam mengoptimalkan 

aspek berpikir lebih intensif. Kata bijak dalam ini adalah pikir dulu sebelum bertindak. 

Hal ini ditujukan terutama untuk pembuatan keputusan berisiko, pertama kali, dan 

membutuhkan keterlibatan tinggi dari diri konsumen. Aspek kognitif ini penting 

sekali karena konsumen akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam memutuskan 

pemilihan merek. Selain mengoptimalkan informasi yang ada dalam memori, 

konsumen juga mencari informasi lain untuk dijadikan pertimbangan atau pemikiran 

alternatif. Pencarian informasi secara intensif ini merupakan proses belajar yang 

aktif. Aktivitas ini dilakukan karena konsumen berusaha untuk menghindari risiko 

terutama untuk merek atau produk yang baru atau merek lama yang mengusung 

atribut dan benefit yang belum pernah diinformasikan kepada konsumen.

Aspek kognitif ini memiliki sejumlah strategi yang ditujukan untuk memengaruhi 

konsumen dalam memilih merek. Penguatan melalui aspek verbal yang bersifat 

elaboratif merupakan strategi pemasaran. Aspek verbal ini merupakan aspek 

sentral yang dikuatkan untuk memberikan penjelasan mengenai benefit merek yang 

lebih unggul daripada merek lain. Aspek visual juga dimunculkan untuk membantu 

konsumen dalam menafsirkan stimuli yang diberikan oleh pemasar. Selain itu, aspek 

pembelajaran lain dengan menampilkan seorang model sukses atau keberhasilan 

konsumen lain dalam iklan juga membantu konsumen dalam memaknai pesan. Hal 

ini merupakan bagian dari pemaparan informasi yang baik bagi konsumen. Pada 

akhirnya, konsumen juga akan menentukan yang terbaik.
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Konsumen yang belajar terus-menerus merupakan hal yang menguntungkan bagi 

pemasar.  Konsumen diajak untuk belajar dan memaknai stimuli agar mampu 

memenuhi kebutuhan konsumen secara rasional. Membuat konsumen belajar 

merupakan tugas pemasar. Apabila konsumen belajar terus-menerus terhadap 

merek produk, maka yang diuntungkan selain konsumen itu sendiri, juga pemasar. 

Oleh karena itu, pemasar juga belajar dari hasil pembelajaran konsumen dengan 

cara mengembangkan strategi yang baik kepada konsumen secara terus-menerus. 

Oleh karena itu, baik konsumen maupun pemasar saling belajar.



12

Konsumsi  kolaboratif merupakan konsep lama yang sudah diajukan oleh Felson dan 

Spaeth (1978). Konsep ini menjelaskan mengenai aktivitas konsumsi satu atau dua 

orang atau lebih terhadap produk atau jasa dengan melakukan aktivitas ekonomi 

bersama. Konsep ini dianggap sebagai cara untuk mendukung keberlangsungan 

hidup di masa yang akan datang. Urgensi pembahasan konsep  ini dirasa makin 

penting saat ini karena muncul kesadaran adanya keterbatasan sumber daya yang 

dimiliki oleh individu. Keterbatasan ini terkait dengan alam, materi, waktu, biaya, 

dan bahkan tenaga. Contoh konsumsi  kolaboratif misalnya penyewaan, barter, 

penggunaan open sources, atau share product, termasuk mobil, taksi, dan sepeda.  

Penerapan konsep konsumsi  kolaboratif sangat relevan digunakan untuk menjelaskan 

perilaku konsumen dalam membuat keputusan sehari-hari. Perilaku yang mengarah 

untuk berbagi sumber daya mulai dikuatkan mengingat adanya efisiensi dan 

optimalisasi sumber daya yang terbatas. Kecenderungan ini makin diperkuat dengan 

sejumlah kondisi yang mendukung. 

Pertama, konsumsi  kolaboratif bisa diperkuat dengan adanya keberadaan nilai 

yaitu nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan ini merupakan bagian dari budaya Timur 

yang mengutamakan adanya komunalisme, harmonisasi, empati dan kekeluargaan. 

Kekuatan ini menjadi aspek pendorong untuk memiliki keinginan berbagi dengan 

yang lain. Selain nilai kebersamaan, aspek  modal  sosial juga merupakan bagian 

dari kekuatan budaya Timur. Modal sosial merupakan modal utama bagi individu 

untuk terlibat dalam aktivitas berbagi dengan orang lain. Komunitas adalah bentuk 

dari perwujudan modal sosial yang menunjukkan kekuatan berbagi dengan yang 

lain sehingga membentuk sinergi untuk tercapainya tujuan bersama yang saling 

memberikan manfaat. 

Kedua, aspek nilai trust memperkuat konsumsi  kolaboratif. Nilai ini merupakan 

sesuatu yang diyakini kebenarannya yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan 

sesuatu. Trust dianggap sebagai keyakinan individu untuk memberikan kepercayaan 

kepada orang lain agar melakukan sesuatu untuk kepentingan yang memberi. Dalam 

konsumsi kolaboratif, trust sangat dibutuhkan karena memperkuat kegiatan berbagi 

konsumen dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Trust yang kuat akan memudahkan 

Konsumsi Kolaboratif
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individu untuk memberikan kesempatan kepada orang lain mengonsumsi barang 

atau jasa secara bersamaan. 

Ketiga, karakteristik konsumen juga memengaruhi aktivitas konsumsi  kolaboratif 

berjalan dengan baik.  Aspek kepribadian sebagai bagian dari aspek internal 

konsumen yang memengaruhi konsumen untuk membuat keputusan juga mendorong 

berjalannya konsumsi  kolaboratif. Kepribadian ini bisa ditunjukkan oleh adanya sifat 

pro-social. Pro-social ini menunjukkan kecenderungan untuk memberikan perhatian 

pada lingkungan sekitar. Perhatian ini muncul karena didorong oleh keyakinan adanya 

bahwa apa yang terjadi di lingkungan sekitar juga ditentukan oleh perilaku diri sendiri. 

Dengan demikian, segala tindakan dipertimbangkan dengan memberikan perhatian 

segala risiko yang mungkin terjadi. Individu dengan pro-social akan memberikan 

kekuatan aktivitas konsumsi  kolaboratif karena individu akan merasakan pentingnya 

untuk berbagi dan memberikan perhatian kepada yang lain.  Selain adanya aspek 

pro-social, karakteristik konsumen yang cenderung memiliki orientasi jangka panjang 

akan memperkuat aktivitas konsumsi tersebut. Individu yang memiliki tingkat kognitif 

yang luas akan memiliki kesadaran lebih kuat untuk memberikan perhatian terhadap 

segala konsekuensi tindakan yang dilakukan. 

Keempat, perkembangan teknologi mendukung penguatan konsumsi  kolaboratif. 

Teknologi internet memudahkan individu dari berbagai wilayah di dunia untuk 

bisa terkoneksi satu sama lain dengan mudah. Kemudahan untuk berinteraksi ini 

dianggap sebagai fasilitas pendukung yang luar biasa untuk mempermudah individu 

berinteraksi satu sama lain tanpa dibatasi oleh waktu dan wilayah. Individu bisa 

berbagi dengan individu lain melalui lingkup yang lebih luas. Penggunaan media 

sosial misalnya merupakan salah satu media yang mempercepat aktivitas konsumsi  

kolaboratif. Keragaman media sosial bisa dioptimalkan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan interaksi antar individu untuk berbagi produk atau jasa sehingga bisa 

merasakan pemenuhan kebutuhan secara bersama.

Kelima, strategi bisnis perusahaan juga mendukung terciptanya konsumsi  kolaboratif 

antar konsumen. Perusahaan bisa berperan sebagai fasilitator atau mediator antar 

konsumen yang memerlukan produk atau jasa. Peran sebagai fasilitator ini dianggap 

efektif untuk memperkuat aktivitas konsumsi  kolaboratif. Individu tidak perlu 

mencari individu lain, namun perusahaan bisa berperan sebagai fasilitator untuk 

mempertemukan individu yang membutuhkan. 
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Kelima aspek ini dipertimbangkan sebagai pendorong terbentuk konsumsi  

kolaboratif. Konsumsi  kolaboratif di masa yang akan datang dipertimbangkan akan 

semakin menguat ketika adanya segala fasilitas pendukung yang mempermudah 

terjadinya interaksi antar individu. Konsumsi  kolaboratif dipandang dari perspektif 

perusahaan dianggap sebagai aktivitas yang mendukung keberlanjutan eko sistem 

yang ada. Perusahaan perlu menggiatkan konsumsi  kolaboratif mengingat perlu 

adanya perhatian dan empati pada keterbatasan sumber daya terkait dengan sumber 

daya alam, uang atau sumber daya lain. Dengan melakukan berbagi dengan orang, 

keterbatasan ini bisa diatasi tanpa merasa kekhawatiran berlebihan akan tidak 

terpenuhinya kebutuhan.  Perusahaan akan dipersepsi sebagai entitas organisasi 

yang memiliki kepedulian untuk lebih manusiawi dan tidak selalu mengutamakan 

adanya profit.
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Merek lokal ini yang dimaksud adalah merek produk yang dihasilkan oleh produsen, 

pemasar, atau perusahaan dari Indonesia. Merek lokal ini memiliki lingkup baik 

nasional maupun internasional. Sebut saja yang kita ketahui bersama merek lokal 

yaitu Polygon dan Polytron. Pelajaran yang berharga dalam ilmu pemasaran di 

awal bab setiap buku pemasaran menjelaskan bahwa kegiatan pemasaran adalah 

satu satu kegiatan ekonomi yang menjadi kontribusi untuk penerimaan negara 

atau penyumbang APBN negara. Meskipun ada yang berpikir bahwa pemasaran 

adalah kegiatan konsumtif karena menjual produk kepada konsumen secara terus-

menerus. Perlu ditekankan di sini adalah bagaimana kegiatan pemasaran secara 

ideal dapat menyumbang penerimaan negara secara berkelanjutan dan memperkuat 

perekonomian  sebuah negara adalah dengan menguatkan kreasi produk dan 

mengkomunikasikan pentingnya penggunaan produk dalam negeri. Strategi inilah 

yang menjadi pendorong sebuah negara untuk menjadi maju. 

Penguatan penggunaan produk dalam negeri dan komunikasi pemasaran mengenai 

penggunaannya penting sekali dilakukan. Kita sebagai warganegara yang cenderung 

aktif menerima dan menggunakan produk luar negeri. Bombardir produk luar negeri 

dalam bentuk promosi secara online maupun offline melalui promosi di mall besar 

menyebabkan konsumen tidak bisa menghindari dari sejumlah tawaran yang 

menggoda. Dari desain produk, merek yang trendy, promosi diskon, kemudahan 

membayar menyebabkan konsumen tertarik untuk membelinya. Di samping itu, gaya 

hidup global yang mendukung misalnya lebih terlihat modern dan tampil masa kini 

dengan produk-produk buatan luar negeri semakin menguat. Kita bisa lihat adanya 

pergeseran pengaruh global yang menjadi semakin kuat, salah satu misalnya demam 

Korea. Segala produk yang berasal dari negara tersebut menjadi destinasi untuk 

dipilih. Sebenarnya tidak hanya Korea, produk-produk dari luar negeri sangat mudah 

untuk ditemui di kota-kota besar. Ini semakin memudahkan konsumen yang memiliki 

kemampuan untuk mendapatkannya dengan mudah.  

Ada sejumlah faktor  dari sisi konsumen yang menyebabkan adanya kemudahan 

untuk menerima produk luar negeri  di Indonesia yaitu rendahnya etnosentrisme 

dan karakteristik demografi. Etnosentrisme merupakan bentuk sikap yang lebih 

menyukai keluaran  dari negara sendiri daripada keluaran negara lain. Hal ini bisa 
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berupa produk atau merek produk. Merek ini beserta logo, desain, dan kemasan. 

Etnosentrisme yang tinggi memiliki aspek positif karena dianggap memiliki aspek 

patriotisme untuk produk dalam negeri, dan merasa bersalah untuk membeli produk 

dari luar negeri. Nampaknya sikap etnosentrisme di kalangan konsumen saat ini 

cukup rendah karena ketika ada pilihan antara produk dalam negeri dan luar negeri, 

konsumen akan cenderung memilih produk luar negeri. Ada persepsi bahwa produk 

luar negeri atau merek global memiliki kualitas bagus. Dengan demikian, kondisi  ini 

menunjukkan preferensi yang tinggi terhadap merek dari luar negeri. Merek dalam 

negeri atau merek lokal hanya disukai oleh konsumen dalam wilayah tertentu yang 

cenderung menguatkan citra lokal tertentu pula dengan jumlah yang relatif kecil . 

Di samping itu, karakteristik demografi di Indonesia lebih banyak anak muda dan 

cenderung memiliki sikap etnosentrisme yang rendah. Berdasarkan laporan Badan 

Pusat Statistik Indonesia tahun 2018, komposisi pekerja aktif dengan kategori umur 

20-25 tahun, 30-34 tahun, serta 40-44 tahun menduduki tingkat yang cukup tinggi 

dibandingkan dengan individu yang berumur 50-55. Hal ini paling tidak menunjukkan 

bahwa ada kemampuan dan dominasi umur yang cenderung memilih produk luar 

negeri. Selain itu, era generasi Y saat ini cenderung mendominasi. Karakteristik 

generasi Y cenderung untuk memiliki keinginan coba-coba, responsif, terbuka, dan 

modern. Mereka ternyata diprediksi lebih menyukai produk-produk luar negeri. 

Pemerintah sebenarnya sudah menerapkan sejumlah kebijakan antara lain 

mencanangkan kampanye mencintai produk dalam negeri dan menetapkan Hari 

Kebangkitan Produk Nasional.  Namun sepertinya, pemerintah tidak bisa menahan  

kekuatan investor asing untuk mendominasi perekonomian Indonesia. Perlu kebijakan 

yang konstruktif dan berkelanjutan. Semoga dengan pemerintah baru pasca pemilu 

2019, bisa merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mendukung penguatan 

nasionalisme dalam negeri.

Lalu bagaimana dari sisi konsumen agar bisa paling tidak dari sisi grassroot 

menguatkan perekonomian nasional? Kita perlu meniru Jusuf Kalla (baca: bukan 

kampanye untuk beliau) yang banyak menggunakan produk dalam negeri. Penguatan 

dari dalam diri memang dibutuhkan untuk mencoba mencintai produk dalam negeri. 

Hal ini perlu edukasi kepada konsumen sehingga bisa menambah pengetahuan 

konsumen mengenai penguatan keyakinan bahwa produk dalam negeri juga memiliki 

kualitas yang sama bagus dengan produk dari luar negeri. Sosialisasi penggunaan 

produk dalam negeri juga bisa dilakukan pertama kali dalam keluarga, kampanye di 

sekolah, maupun menggunakan media lainnya. Perlu juga memberikan insentif untuk 

membeli produk dalam negeri oleh pemasar. 
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Selain itu, fakta yang menggembirakan adalah produk kita tidak kalah hebat apabila 

disandingkan dengan produk-produk luar negeri. Beberapa pengusaha muda Indonesia 

juga sudah banyak mendunia untuk memasarkan hasil produknya dan diterima oleh 

masyarakat internasional misalnya Tex Saverio, Nancy Go dan lain sebagainya. Hal 

ini patut dibanggakan karena dengan kreativitas ini bisa menyumbang kekuatan 

ekonomi negara. Dengan demikian, kemampuan pemasar untuk menawarkan 

produk dengan kualitas  internasional  menjadi informasi penting untuk konsumen 

dalam memutuskan pembelian produk dalam negeri. Membeli produk dalam negeri 

merupakan bentuk kita untuk mencintai buatan dalam negeri, dan paling tidak 

menunjukkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara yang baik. Kalau bukan 

kita yang memajukan negara sendiri, lalu siapa lagi?
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Dalam mempelajari grammar Bahasa Inggris, pasti semua paham penggunaan 

tata bahasa past, present, dan future. Tentu saja penggunaan pilihan kata kerja 

akan berbeda, sehingga setiap individu yang mempelajarinya paling tidak harus 

menghapalkannya, termasuk saya, agar kelihatan menguasai. Setelah dipahami lebih 

jauh, orientasi waktu dengan past, (masa lalu), present (masa sekarang) dan future 

(yang akan datang) memiliki makna filosofi yang berbeda. Apabila dikaitkan dengan 

kehidupan manusia, maka orientasi pada masing-masing waktu juga mengalami 

perbedaan, terlebih dalam pembuatan suatu keputusan. Bergadaa dalam artikelnya 

yang berjudul “The Role of Time in the Action of the Consumer,” yang diterbitkan 

dalam  Journal of Consumer Research, 17 (1999), menyatakan bahwa orientasi 

waktu dalam kehidupan seseorang bisa meliputi masa lalu (past), sekarang (now) 

dan yang akan datang (future). 

Pilihan orientasi baik masa lalu, sekarang atau masa yang akan datang sangat 

dipengaruhi oleh keyakinan, pengalaman dan preferensi masing-masing individu untuk 

menentukan. Pilihan terhadap sesuatu dengan orientasi masa lalu disebabkan oleh 

adanya keyakinan bahwa apa yang dimiliki oleh masa lalu dirasa memberikan banyak 

manfaat dan pengalaman yang menyenangkan.  Kembali ke masa lalu menyebabkan 

individu merasa nyaman dan bahagia. Pilihan terhadap sesuatu dengan orientasi 

masa sekarang disebabkan adanya keyakinan bahwa hari ini lebih baik daripada hari 

kemarin. Seseorang membuat keputusan bahwa individu akan selalu mendapatkan 

yang terbaik dan tidak memikirkan masa lalu atau bahkan masa yang akan datang. 

Keputusan hari ini atau saat ini sangat menentukan, sehingga mendorong individu 

untuk membuat keputusan lebih cepat. Pilihan terhadap sesuatu dengan orientasi 

masa yang akan datang didorong oleh keyakinan bahwa masa depan lebih baik dan 

hidup jangan disia-siakan untuk masa sekarang atau masa lalu. Masa depan atau 

yang akan datang memberikan harapan untuk menjaga diri dan membuat keputusan 

yang memberikan implikasi positif di di masa selanjutnya, selama manusia diberi 

umur panjang dan dunia masih berputar. 

Orientasi pada Masa Lalu, Masa Sekarang, 
Masa yang akan Datang: Jangan Salah Memilih
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Masyarakat Indonesia pada April 2019 lalu melakukan pemilihan calon presiden. 

Tentunya, pilihan para pasangan calon presiden bisa didorong oleh orientasi masa 

lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Masing-masing calon presiden 

pun juga memberikan warna keragaman janji melalui visi, misi, tujuan, program dan 

strategi yang meyakinkan para masyarakat Indonesia yang memilihnya. Kedua calon 

presiden yang ada pun juga menunjukkan orientasi masa lalu, masa sekarang, dan 

masa yang akan datang.  Dengan demikian, pilihan terhadap salah satu pasangan 

akan banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilih yang memiliki orientasi 

waktu sejalan dengan masing-masing pasangan. Pilihan pada orientasi akan memiliki 

implikasi luar biasa dalam menentukan putusan akhir. Kesalahan dalam menentukan 

pilihan karena adanya perbedaan orientasi waktu akan menyebabkan kekecewaan. 

Kekecewaan ini bisa muncul karena orientasi waktu calon presiden tidak sejalan 

dengan pemilih. Pada akhirnya, akan menyebabkan konflik batin dan  menimbulkan 

penyesalan yang tidak berkesudahan. Jadi pilihlah calon presiden yang memberikan 

orientasi sejalan dengan anda sehingga anda merasakan adanya kenyamanan, 

kebahagiaan  dan kepuasan pada akhirnya. 

Berkaitan dengan atribut-atribut masing-masing calon presiden, nampaknya masing-

masing calon presiden bisa dipersepsikan memiliki orientasi pada masa lalu,  masa 

yang akan datang dan kombinasi masa sekarang.  Orientasi masa lalu ditunjukkan 

dengan banyak janji yang sebenarnya membangkitkan kenangan lama dan terobosan 

yang tidak baru. Para individu yang ada di sekitar calon presiden cenderung 

individu yang ingin mempertahankan status quo dan berisikan dengan pendukung-

pendukung yang menginginkan stabilisasi kepentingan pribadi. Selain itu, orientasi 

cenderung ingin kembali mengusung nostalgia lama namun bisa saja nostalgia lama 

itu memberikan rasa sakit hati pada kelompok atau pihak lain.  Orientasi masa 

depan ditunjukkan dengan keunikan dan  representasi diri yang unggul meskipun 

didukung dengan orang-orang lama. Namun, calon presiden dengan orientasi masa 

depan menawarkan  teroboson baru. Janji-janji yang ditawarkan bukan janji lama, 

tetapi janji yang bernuansa untuk kebaruan.  Calon presiden ini mengusung nilai-nilai 

yang cenderung menjanjikan nuansa baru, lebih demokratis, dan bisa memberikan 

keputusan yang tentunya akan memberikan manfaat bagi anak cucu bangsa kelak. 

Namun, calon presiden yang ada juga memiliki orientasi masa sekarang artinya, 

berusaha untuk mendapatkan pemilih dengan cepat dan bisa memenangkan pemilu. 

Berkaitan dengan pembuatan keputusan individu dalam produk atau jasa, pilihan 

orientasi bisa beragam sehingga menciptakan peluang bagi perusahaan menciptakan 

produk yang juga memiliki orientasi. Apabila konsumen memiliki orientasi masa 

lalu, tentu saja akan memilih merek atau produk yang bisa memberikan aspek 

nostalgia. Produk atau merek retro mampu membangkitkan kenangan masa lalu. 

Apabila konsumen memiliki orientasi masa sekarang, maka konsumen akan 
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membuat keputusan lebih cepat dan pragmatis. Produk-produk yang dianggap lebih 

baik dalam  memenuhi kebutuhan konsumen bisa segera diputuskan untuk dipilih. 

Apabila konsumen memiliki orientasi di masa yang akan datang, maka konsumen 

cenderung mempertimbangkan secara hati-hati dalam membuat keputusan misalnya 

kesehatan, jasa menabung, atau asuransi.
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Menurut kamus Cambridge, rasa ingin tahu (curiosity) adalah keinginan yang ingin 

tahu atau belajar tentang sesuatu. Rasa ingin tahu berarti terbuka terhadap informasi 

baru dan secara aktif mencarinya. Ini berarti mencari fakta atas ketidaksesuaian 

pandangan yang dirasakan. Apabila dalam menerima sesuatu informasi, individu 

tidak merasa sesuai dengan intusisi yang dimiliki, maka sifat ingin tahu akan muncul.

Rasa ingin tahu tidak berarti dianggap sesuatu yang buruk. Rasa ingin tahu mendorong 

individu mencari berbagai fakta dari berbagai macam prespektif. Dengan hal itu, cara 

pandang individu tersebut akan berubah sesuai dengan fakta yang telah dikumpulkan.  

Rasa ingin tahu yang dimiliki tiap generasi ternyata berbeda beda. Karakteristik 

setiap generasi dipengaruhi oleh momen yang terjadi secara global pada saat itu. 

Generasi baby boomer yang besar pada pasca perang dunia, memiliki pandangan 

ideologi yang tinggi dan memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Hal ini tentu berpengaruh 

pada perilaku dalam sehari hari, khususnya terhadap marketing. Loyalitas terhadap 

sebuah produk tergolong tinggi. Isu dalam mengonsumsi brand impor juga dianggap 

tidak ‘nasionalis’. Berbeda dengan generasi Y atau sering disebut generasi milenial. 

Faktor globalisasi yang mengakibatkan garis negara semakin ‘kabur’ membuat brand 

asing semakin dapat diterima dalam kehidupan sehari hari.

Dalam konteks keingin tahuan, laporan yang dikeluarkan oleh McKinsey menyatakan 

bahwa faktor internet mempengaruhi rasa ingin tahu terhadap suatu generasi tertentu. 

Generasi Y atau generasi milenial, lahir antara 1980 dan 1994, tumbuh pada masa 

perkembangan internet melihat internet sebagai tools untuk mempermudah mencari 

informasi. Berbeda dengan generasi Z, lahir diatas tahun 1995, sudah terpapar 

internet dari awal. Hal ini tentu membuat prespektif internet berbeda dengan generasi 

sebelumnya. Generasi Z melihat internet adalah bagian dalam kehidupan dari awal 

dan perilaku yang dimiliki sejak awal sudah dipengaruhi oleh konten dalam internet.

Generasi Z terpapar ke internet dan jaringan sosial media. Ini menghasilkan generasi 

hiper kognitif yang sangat nyaman dengan mengumpulkan dan referensi silang 

banyak sumber informasi dan dengan mengintegrasikan pengalaman virtual dan 

offline. Oleh karena itu perilaku yang dimiliki generasi Z cenderung lebih liberal. 

McKinsey melakukan survey yang dilakukan antar generasi dan menyatakan bahwa 

KEPO-knowing every particular object
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generasi Z cenderung liberal. Tingkat penerimaan pernikahan sesama gender, 

adopsi pasangan sesama gender dan legalitas marijuana generasi Z lebih tinggi. 

Informasi yang diterima sejak awal melalui internet secara global oleh generasi Z 

menyebabkan bahwa tiap individu memiliki perbedaan tersendiri. Oleh karena itu, 

tidak mengikuti norma sosial di lingkungan individu generasi Z.  Pada generasi Y 

melihat internet sebagai alat untuk memenuhi keinginantahuan saja. Generasi Y 

yang besar pada masa internet belum digunakan secara masal. Mereka umum nya 

masih mengikuti norma yang berlaku secara umum di lingkungan tersebut. Hal ini 

tentu berbeda dengan generasi Z yang sejak awal terpapar dari internet.

Dalam konteks perilaku konsumen, perusahaan harus mengetahu bahwa terdapat 

faktor internal dan eksternal dalam memengaruhi keputusan pembelian. Faktor 

eksternal yang mendorong keputusan pembelian adalah culture, demografi, sosial 

status, group reference, keluarga dan sebagainya, sedangkan faktor internal 

pendorongnya adalah persepsi, memori, kepribadian, emosi dan sikap. Faktor 

penggolongan generasi adalah salah satu pengaruh dari faktor internal yakni 

personality. Perusahaan harus mengetahui konsumen dengan sangat baik.

Pada generasi Z yang memiliki tingkat ingin tahu yang tinggi, perusahaan harus 

sensitif terhadap aspek yang mungkin tidak berhubungan dengan nilai perusahaan, 

contohnya adalah human right, animal right, environment dan lainnya. Ini juga 

didukung oleh laporan McKinsey yang menyatakan bentuk konsumsi yang dilakukan 

generasi Z lebih beretika. Apabila ada brand yang berkaitan dengan pelanggaran 

lingkungan, seperti contohnya adalah perusakan habitat satwa liar, konsumen 

generasi Z akan merasa terganggu dengan masalah tersebut. Pengaruh internet yang 

sudah digunakan sejak awal, generasi Z merasa concern terhadap permasalahan 

sejak awal. Perusahaan dalam hal ini harus melihat bahwa etika dalam bisnis tidak 

hanya sekedar kewajiban saja. Perusahaan harus melihat hal ini sebagai peluang 

bahwa etika dalam bisnis meruapkan identitas brand yang sangat sensitif khususnya 

perusahaan yang memiliki target pasar generasi Z yang memiliki tingkat ingin tahu 

yang tinggi.



23

Proses pembuatan keputusan konsumen merupakan salah satu bagian yang 

menentukan konsumen dalam memilih produk atau jasa. Cara konsumen dalam 

menentukan keputusan bisa melalui proses yang panjang dan mempertimbangkan 

segala sesuatu sebagai aspek kompensasi dari pilihan sejumlah informasi. Di sisi 

lain, konsumen menggunakan pendekatan heuristik yaitu pembuatan keputusan 

secara cepat dan cenderung mencari jalan pintas. Pendekatan heuristik sepertinya 

menjadi dasar yang digunakan dalam menentukan pilihan saat ini. Ada indikator 

eksternal yang mendukung konsumen banyak menggunakan pendekatan ini. 

Pertama, keragaman pilihan produk. Booming retail memberikan keleluasaan 

konsumen untuk memilih produk dan jasa dari segi desain, harga, warna, rasa, 

bentuk, kemasan, merek pada masing-masing kategori produk. Terkadang konsumen 

akan bingung dalam menentukan pilihan satu merek pada satu kategori produk. Oleh 

karena itu, konsumen akan mengambil jalan pintas dengan mencari jalan mudah. 

Misalnya konsumen mencari harga termurah atau merek terkenal bahkan rasa yang 

paling enak.

Kedua, informasi yang diterima oleh konsumen sangat beragam pula. Selain itu, 

media yang digunakan sangat bervariasi. Keragaman informasi dengan berbagai 

media ini akan menciptakan kebingungan dalam otak konsumen. Oleh karena itu, 

konsumen akan mengambil jalan cepat untuk memilih produk yang dipromosikan 

paling tidak berdasarkan salah satunya melalui pengalaman konsumsi merek 

terdahulu atau menggunakan kebiasaan selama ini. Konsumen tidak perlu lagi 

berpikir dua kali dengan mencari informasi lebih lanjut. Konsumen hanya akan 

mengandalkan kebiasaan yang sudah biasa dimiliki selama ini.

Pendekatan heuristik ini juga nampaknya dilakukan oleh banyak voter ketika 

melakukan pilihan caleg beberapa waktu lalu. Banyaknya pilihan caleg yang tidak 

memiliki keunikan sama sekali menyebabkan masyarakat merasa kesulitan dalam 

menentukan pilihan caleg terbaik yang mampu mewakili aspirasinya di dewan rakyat. 

Keragaman informasi dan banyaknya caleg dalam mempublikasikan diri sepertinya 

belum dipahami oleh masyarakat sebagai voter dengan lebih baik. Konsekuensinya 

masyarakat sebagai konsumen akan memilih caleg yang hanya dikenal atau paling 

Pemikiran Heuristik
dalam Sebuah Keputusan

Dosen  di Program Studi Manajemen
Universitas Paramadina

Iin Mayasari



24

mudah adalah memilih caleg dari partai yang dikenal. Dengan demikian, pesan-pesan 

penting yang menjadi tagline utama menjadi terabaikan. Masyarakat tidak bersedia 

untuk berpikir lebih jauh karena tidak mau bersusah payah untuk mengetahui latar 

belakang dan nilai-nilai yang diusung sebagai pertimbangan memilih. 

Selain adanya aspek eksternal yang memengaruhi konsumen dalam membuat  

keputusan heuristik, ada aspek internal yang mendorong konsumen untuk 

memutuskannya. Pertama, konsumen memang memiliki kebutuhan berpikir yang 

mudah dan tidak bersedia untuk mencari informasi lebih lanjut. Ketiadaan atau 

keterbatasan waktu yang dimiliki oleh konsumen juga mendorong konsumen untuk 

segera membuat keputusan berdasarkan pilihan-pilihan yang memudahkan. Untuk 

konsumen yang memiliki kemampuan terbatas, hal ini membuatnya untuk tidak 

pusing  dalam memilih produk atau jasa. Konsumen akan memilih produk atau jasa 

yang memiliki atribut  yang jelas atau mudah dipahami. Karakteristik konsumen yang 

berasal dari Generasi Y juga cenderung tidak suka bertele-tele. Mereka cenderung 

tidak bersedia mencari informasi lebih lanjut dan berkeinginan lebih simple. 

Memahami konsumen sebagai individu yang membuat keputusan dengan jalan 

pintas dan tidak mau  mencari informasi lebih lanjut, menguatkan beberapa strategi 

yang bisa dipertimbangkan oleh pemasar. Pertama, visualisasi sebuah produk 

penting. Dengan visualisasi informasi, konsumen akan bisa melihat langsung 

manfaat dan kualitas produk dari aspek warna, bentuk atau desain. Visualisasi ini 

memudahkan konsumen dalam memutuskan pilihan sebuah produk. Kedua, aspek 

penguatan merek sangat penting. Merek-merek yang memiliki kredibilitas tinggi di 

benak konsumen akan menjadi prioritas pilihan sebuah produk. Konsumen tidak 

perlu mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan atau menentukan bobot-

bobot tertentu dalam sebuah atribut produk. Merek yang menjadi top of mind 

menjadi penentu langsung dalam memilih produk atau jasa. Ketiga, tagline yang 

menonjol dan unik akan memudahkan konsumen memilih sejumlah merek yang 

ada.  Berpikir dengan menggunakan pendekatan heuristik bisa setiap saat dilakukan 

oleh konsumen, namun, bagi konsumen yang rasional, perlu penguatan tambahan 

informasi terkini dan valid agar tidak salah dalam menentukan pilihan, khususnya 

untuk pilihan-pilihan yang memiliki risiko baik bagi dirinya maupun orang lain.
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Pilihan Terbaik
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Proses pembuatan konsumen sebenarnya merupakan  sebuah proses yang membutuhkan 

serangkaian aktivitas dalam memutuskan sesuatu berdasarkan petimbangan atas 

sejumlah atribut yang dimiliki dalam sebuah produk atau merek. Pembuatan keputusan 

akan mudah dilakukan kalau konsumen tidak membuat pengolahan informasi. Hal ini 

didasarkan pada kebiasaan pengalaman sebelumnya, mencari merek terbaik, dan risiko 

yang dipersepsikan cukup rendah. Hal ini juga terjadi ketika produk yang dibeli tidak 

membutuhkan informasi dari berbagai sumber untuk menguatkan keputusan akhir.

Di sisi lain, konsumen membuat keputusan berdasarkan pencarian informasi dengan 

detail dan terus-menerus. Pertimbangan ini dilakukan karena konsumen mempersepsikan 

adanya sejumlah risiko yang nantinya bakal terjadi kalau konsumen melakukan 

kesalahan memilih.  Selain itu, konsumen merasakan kebingungan di antara sejumlah 

pilihan merek dari kategori produk tertentu. Masing-masing merek pasti memiliki 

keunggulan yang  sering membingungkan kita. Kita bingung memilih disebabkan oleh 

sejumlah hal. Pertama, masing-masing merek memiliki keunggulan dan kelemahan. 

Keunggulan di satu merek dimiliki, namun, merek tersebut juga memiliki kelemahan. 

Begitu juga dengan merek lainnya. Kedua, terbatasnya kemampuan keuangan yang 

dimiliki. Keterbatasan ini menyebabkan individu untuk hati-hati menentukan pilihan 

karena salah memilih akan mengakibatkan konsumen salah membeli merek dan 

kemungkinan membeli merek lain harus membutuhkan waktu lama. Ketiga, banyaknya 

informasi yang diterima oleh konsumen dari sejumlah sumber sehingga membingungkan 

konsumen untuk menentukan pilihan. Hal ini tentu bisa terjadi, ketika informasi yang 

diberikan oleh masing-masing pesaing dengan membombardir konsumen melalui 

sejumlah media untuk memberitahukan masing-masing keunggulan merek dan 

terkadang menyampaikan informasi negatif produk pesaing. Keempat, kemampuan 

terbatas yang dimiliki oleh konsumen dalam menentukan keputusan. Kemampuan 

terbatas ini menyebabkan konsumen tidak memiliki pengetahuan untuk mengambil 

sikap. Mereka menjadi gamang dan tidak yakin untuk segera menentukan keputusan. 

Akibatnya, konsumen bisa saja tidak membuat keputusan sama sekali dari memilih 

satu merek  yang ada sekalipun. 

Untuk menentukan keputusan akhir dari sejumlah rangkaian pertimbangan atribut yang 

ada dari satu merek, tentu saja, membutuhkan ketenangan diri dalam membuatkan 

keputusan. Ada sejumlah konsep pembuatan keputusan yang bisa dijadikan 
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pilihan dalam membuat keputusan. Pertama, konsumen bisa membuat keputusan 

berdasarkan pertimbangan kompensasi tertentu. Kompensasi ini muncul bila ada 

pertimbangan sejumlah atribut dalam satu merek tersebut bisa bertolak belakang. 

Konsumen memilih satu merek dengan pertimbangan bahwa merek bisa mahal, tetapi 

yang dicari adalah kualitas.  Kompensasi ini diambil, bila konsumen mengutamakan 

kualitas dibandingkan harga, selama konsumen tidak memiliki kendala akan sumber 

daya uang. Terkadang, ada guyonan bagi para konsumen yang masih menyandang 

status  jomblo yaitu tidak apa memilih pasangan kita tidak ganteng, tetapi kaya (baca 

maaf).  Kedua, mempertimbangkan merek yang tidak memiliki atribut negatif sama 

sekali. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana konsumen dihadapkan untuk memilih 

merek yang tidak ada atribut negatif pada produk.  Tentu saja akan sulit untuk menjadi 

perusahaan yang memiliki atribut tidak negatif, hal ini bisa saja dari sisi teknologi, 

kemudahan penggunaan, dan adanya persepsi manfaat. Tidak adanya atribut negatif 

memudahkan konsumen untuk memilih. Namun, masalahnya kemudahan ini bisa 

dimiliki oleh konsumen kalau mempunyai pengalaman, sejumlah informasi, dan adanya 

ketersediaan waktu untuk mencari informasi.  

Ketiga, mencari merek yang memiliki satu atribut terbaik. Proses pembuatan 

keputusan ini dianggap lebih mudah karena konsumen dihadapkan pada situasi untuk 

memilih yang terbaik. Sejumlah merek yang ditawarkan oleh konsumen pasti memiliki 

keunggulan masing-masing. Aspek country of origin effect bisa masuk dalam hal ini 

karena masing-masing merek membawa keunggulan dari sisi teknologi dan kualitas 

yang bisa diandalkan untuk dipromosikan kepada konsumen.  

Keempat, mencari atribut yang terbaik untuk konsumen dan merek tersebut memiliki 

atribut terbaik itu. Hal ini bisa terjadi ketika antar konsumen memiliki preferensi 

keragaman atribut. Keragaman atribut ini bisa terjadi karena konsumen memiliki 

kebutuhan yang beragam. Dengan demikian, masing-masing merek memiliki atribut 

yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Hal ini dianggap lebih mudah 

bagi perusahaan untuk menawarkan atribut merek yang sesuai dengan konsumen. 

Khususnya, ini ditujukan bagi perusahaan yang memiliki target pasar yang sudah pasti. 

Kelima, mencari merek yang memiliki semua atribut terbaik. Pembuatan keputusan ini 

tentu saja dianggap paling sempurna dan mempertimbangkan adanya risiko yang akan 

dihadapi bila konsumen tidak mampu mencari merek dengan “kesempurnaan” atribut. 

Kesempurnaan atribut dalam sebuah merek hanya bisa ditawarkan oleh perusahaan 

dengan kompetensi yang unggul dan inovatif dalam menawarkan sejumlah atribut 

produk. Perusahaan yang selalu belajar bisa mengupayakan terpenuhinya kebutuhan 

konsumen dengan baik ini. Tidak banyak perusahaan yang mampu menawarkan merek 

dengan keunggulan luar biasa ini. Namun, perlu diingat, bahwa ada segmen pasar yang 

memiliki kebutuhan ini.
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Kalau dikaitkan dengan pemilihan presiden ini pada 2019 lalu, saya yakin masing-

masing calon presiden dan wakil presiden memiliki keunggulan dan kelemahan atas 

atribut yang dimiliki. Tidak mungkin saya khususnya memutuskan untuk membuat 

keputusan berdasarkan proses pembuatan keputusan kelima, artinya mencari atribut 

calon presiden yang baik semuanya. Namun, saya yakin semua masyarakat Indonesia 

sebagai konsumen pada umumnya memiliki  pembuatan keputusan yang berbeda-beda 

karena kita semua memiliki pengetahuan, informasi, dan preferensi yang beragam. 

Keberagaman masyarakat inilah nantinya menentukan pilihan terbaik. Tergantung 

pilihan pembuatan keputusan yang mana. Tentu saja, pilihan ini tidak mudah, karena 

memiliki risiko dan implikasi dalam kehidupan dalam lingkup yang lebih luas dan untuk 

Negara Indonesia di masa yang akan datang. Namun, sekali lagi tetaplah membuat 

keputusan dengan mempertimbangkan sejumlah atribut yang dimiliki dan keyakinan 

kita masing-masing.
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Trend Selfie
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Selfie sedang menjadi trend di kalangan khalayak konsumen.  Selfie menunjukkan 

aktivitas, minat dan opini terhadap sesuatu yang hendak ditunjukkan kepada khalayak 

umum yang diunggah melalui media, termasuk media sosial dengan kamera atau 

handphone. Tidak terkecuali individu dari kalangan tertentu, bahkan seorang Presiden 

pun bisa melakukan selfie, sampai-sampai lupa sedang berada di acara kenegaraan 

sekalipun. Trend ini menjadi tidak luput dalam perilaku konsumen sehari-hari. Setiap 

aktivitas konsumen yang menurutnya menarik, tidak luput ditunjukkan kepada teman 

atau kelompoknya. Ada aspek “enjoyment” untuk memotret diri dan menunjukkan pada 

orang lain. 

Kemudahan untuk memamerkan foto diri kepada orang lain juga difasilitasi oleh 

kecanggihan smartphone dengan teknologi yang mampu memotret orang termasuk 

kualitas warna yang menyerupai warna aslinya. Merek handphone kelas wakhid dari 

Apple, Samsung, sampai  merek lokal memiliki kemampuan untuk memotret dengan 

hasil yang memuaskan. Nampaknya, para produsen merek ini juga sudah melakukan 

riset pasar bahwa salah satu atribut produknya dibutuhkan oleh konsumen agar 

menghasilkan gambar berkualitas dari sudut manapun.   Selain itu, sejumlah media 

sosial juga memberikan fasilitas kepada konsumen untuk mengunggah foto diri dengan 

mudah dan cepat misalnya Instagram. Dengan demikian, distribusi dan publikasi diri 

kepada rekan atau kelompok lain dapat dilakukan dengan baik dan cepat.

Dorongan untuk melakukan selfie merupakan dorongan yang lebih bersifat psychogenic 

yaitu dorongan di luar dari pemenuhan kebutuhan utama dalam diri individu. Motivasi 

individu memiliki dua tipe kebutuhan yaitu kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial 

atau memberikan respon pada lingkungan sosialnya. Dorongan pscyhogenic inilah 

dipengaruhi oleh kebutuhan sosial atau acquired.  Kebutuhan yang kuat ini mendorong 

individu untuk melakukan selfie, karena berdasarkan aspek pembelajaran diri dan 

kognitif, selfie menjadi perilaku yang diwujudkan dalam kehidupan konsumen untuk 

mencapai tujuan utama yaitu agar terlihat lebih sukses, keren atau bahkan hebat. 

Kebutuhan psychogenic yang dikemukakan oleh ahli Psikologi Murray terkait dengan 

selfie bisa meliputi beberapa aspek sebagai berikut.
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Pertama, motivasi untuk menunjukkan power atau ambisi. Selfie bisa dilakukan oleh 

seseorang karena memang adanya dorongan untuk ekshibisi kesuksesan, kecantikan, 

atau ketampanan diri sendiri kepada orang lain. Keinginan diri untuk kelihatan bagus 

di mata masyarakat atau teman dalam kelompoknya menjadikan diri lebih percaya diri 

dan merasa puas. Orang lain pasti akan memuja atau memberikan komentar kepada 

individu yang jual tampang lewat sosial media tertentu. Tidak jarang, juga muncul 

cemohan di balik media sosial.

Kedua, kebutuhan untuk  menginginkan pengakuan dari  kelompok lain. Terkadang, 

keinginan untuk diakui atau mencari perhatian pihak lain dibutuhkan oleh seseorang. 

Perhatian dari pihak lain dibutuhkan untuk membuat diri menjadi individu yang 

penting, hebat, dan unggul daripada pihak lain. Dengan demikian, individu merasa 

berarti bila kelompok lain memberikan perhatian hingga detail. Ketiga, melakukan 

selfie juga bertujuan menunjukkan citra diri. Terlebih bagi individu yang menganggap 

bahwa penampilan diri lebih penting untuk dihargai daripada kemampuan sebenarnya. 

Penampilan diri  sering menjadi tolak ukur untuk menilai seseorang secara holistik. 

Tampilan visual lebih menguatkan untuk melihat ke dalam diri seseorang, yang padahal 

sebenarnya, kalau disadari hanya tipuan kamera saja, yang bisa membuat seseorang 

tampil lebih menawan. 

Keempat, selfie menunjukkan dominasi seseorang. Terkadang selfie, tidak dilakukan 

sendiri, namun bisa meliputi sejumlah kelompok. Penentuan kelompok menjadi setting 

memotret diri secara bersama-sama juga menjadi penentu identitas diri sendiri. 

Kelompok sosialita tertentu menjadi turning point untuk menunjukkan pentingnya diri 

seseorang sehingga bisa masuk ke dalam sosialita tertentu. Kebersamaan dengan 

orang hebat, orang penting, atau orang terpandang memberikan implikasi positif bahwa 

diri seseorang juga termasuk kategori orang hebat atau penting. Namun, juga tidak 

terlepas dari implikasi negatif, bahwa individu hanya sebagai seseorang yang numpang 

ikut beken. 

Apabila disadari bersama, sesekali selfie dalam hidup juga tidak salah, karena 

kebutuhan untuk diakui oleh lingkungan sosial ada dalam diri kita. Terlebih bila 

dikaitkan dengan aspek pemasaran, individu yang selfie pun bisa dijadikan sebagai 

promosi tertentu, bila berada dalam setting tertentu. Di sisi lain, individu atau artis 

terkenal pun yang selfie dengan sebuah produk, akan memberikan keuntungan sendiri 

bagi perusahaan, karena bisa menjadi ajang promosi sebuah produk. Si artis tersebut 

malah bisa menjadi endorser merek secara tidak langsung.



30

Namun, untuk individu secara umum, perilaku selfie yang berlebihan ternyata 

malah menjadi boomerang bagi diri sendiri, karena banyak orang akan mencemooh 

perilakunya sebagai tindakan pamer, sibuk dengan diri sendiri, cari perhatian, dan 

sombong. Konsekuensi terburuknya adalah bisa saja individu tersebut ditinggalkan 

dalam kelompok sosial tertentu, karena anggota lain tentunya tidak ingin disibukkan 

waktunya hanya untuk memperhatikan satu orang saja. Sesekali, nampang boleh saja, 

namun kalau terlalu banyak  posting diri, akan mengundang cemohan.
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Fenomena fear out missing out (FOMO) menjadi sebuah trend beberapa waktu terakhir 

ini. Fenomena ini menjelaskan adanya keinginan seseorang untuk selalu mengikuti 

update terhadap lingkungan sekitar. Individu merasa tidak ingin ketinggalan informasi 

dari teman-temannya.  Keinginan yang kuat untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial 

menjadikan individu untuk tetap selalu update dengan perkembangan atau kegiatan 

yang dilakukan oleh orang lain. Tertinggal informasi menjadi sesuatu momok yang perlu 

dihindari.  Dengan demikian istilah KEPO (knowing every particular object) menjadi hal 

yang umum sejalan dengan perkembangan fenomena FOMO. 

Berdasarkan data National Sleep Foundation di Amerika (dalam Bloomberg Business 

Week, 2014), dengan estimasi 276 juta orang Amerika, hampir 95% orang selalu 

mengakses internet untuk mengetahui informasi terkini sedangkan hampir 44% orang 

meletakkan handphone di samping tempat tidurnya ketika mau tidur dan 29% orang 

tidak bisa hidup tanpa smartphone mereka.  Masyarakat Indonesia juga memiliki 

komposisi kurang lebih sama terutama untuk generasi Y. Artinya, kelompok masyarakat 

ini dianggap sebagai target smartphone. Dalam keseharian mereka, kita bisa melihat 

langsung kehidupan mereka yang sehari-hari ditunjukkan dengan tidak bisa lepasnya 

smartphone di tangan mereka. Hidup mereka asyik dengan smartphone karena mereka 

ingin selalu tahu apa yang sedang terjadi pada teman-temannya atau peristiwa lain. 

Kecenderungan penggunaan smartphone juga didukung kuat dengan adanya media 

sosial. Dengan demikian,  fenomena FOMO makin menguat di kalangan masyarakat. 

Mereka menjadi seseorang yang ingin selalu tahu mengenai apa yang terjadi dalam 

kelompok media sosial.  Media sosial telah memberikan wadah bagi individu untuk 

melakukan konferensi dengan anggota lain dalam satu kelompok. Dengan demikian, 

individu berusaha untuk selalu mengikuti perkembangan informasi, aktivitas anggota 

lain dan juga ingin mengetahui  apa yang dibicarakan  oleh orang lain.  Individu bisa 

saja memiliki lebih dari satu media sosial dan bisa saja dalam satu  media sosial, 

individu bisa memiliki sejumlah kelompok.  Kalkulasi koneksi informasi bisa semakin 

berlipat ketika jumlah media sosial dan jumlah kelompok yang diikuti meningkat. 

Individu juga merasa sedih atau kecewa ketika tidak mengetahui informasi yang baru. 

Selain itu, apabila ia juga tidak diajak bergabung atau melakukan kegiatan bersama, 

Fenomena FOMO: Mau Tahu Aja
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individu merasa semakin senewen. Tertinggal informasi dari lingkungan sosial telah 

mengakibatkan diri seseorang merasa khawatir atau cemas. Dengan demikian, individu 

akan selalu menggantungkan diri untuk selalu mengikuti kelompoknya. Fenomena FOMO 

menjadi  semakin menguat ketika keinginan seseorang untuk bergabung dalam sebuah 

komunitas. Dengan demikian, individu akan selalu mendapatkan informasi mengenai 

aktivitas baru yang dilakukan oleh anggota lain. Komunitas ini menjadi penghubung 

bagi individu lain untuk selalu mendapatkan informasi terkini. Fenomena FOMO ini bisa 

disebabkan oleh sejumlah hal sebagai berikut. 

Pertama, pada dasarnya individu tidak bisa sendirian karena memang diciptakan 

sebagai makhluk sosial. Keinginan selalu bersama mendorong individu untuk selalu 

dengan orang lain dan mengetahui segala aktivitas dan kepemilikan barang-barang. 

Kebersamaan menjadi aspek penting yang ingin dikuatkan. Perasaan bersama dengan 

kelompok lain menjadikan seseorang lebih merasa percaya diri. Komunitas juga menjadi 

ajang untuk berkumpul dan ekspresi diri sendiri. 

Kedua, keinginan selalu bersama merupakan pengaruh kuat sosial dalam membuat 

keputusan orang. Kelompok menjadikan individu untuk selalu mempertimbangkan 

dalam menentukan pilihan. Ada aspek legitimasi dan keinginan untuk mengekspresikan 

menjadi bagian entitas lebih besar. Dengan demikian, individu merasa aman dan 

terlindungi. 

Ketiga, individu yang memiliki self-monitoring yang kuat tidak bisa melepaskan diri 

dari pengaruh kelompok. Keinginan untuk memperhatikan trend atau apa yang sedang 

terjadi di lingkungan mereka menjadi sebuah keharusan. Ada perasaan tidak enak 

kalau individu memiliki ketidakpedulian terhadap kelompoknya. Semakin kuat rasa 

tidak enak, semakin kuat untuk selalu memperhatikan lingkungannya. Individu berusaha 

untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar mendapatkan citra diri yang 

baik oleh lingkungannya. 

Keempat, adanya identitas sosial yang kuat. Ketika individu masuk dalam komunitas 

tertentu, individu pasti akan mengaitkan diri dengan identitas sosial kelompok. Dengan 

terikat dalam satu kelompok, akan menguatkan individu untuk selalu mengaitkan diri 

dengan kelompok tersebut. 

Implikasi FOMO dalam strategi bisnis adalah pentingnya untuk menguatkan komunitas 

yang ada. Komunitas sebagai ajang untuk menawarkan produk-produk sehingga 

mau tidak mau individu akan selalu merujuk komunitasnya agar selalu mengetahui 

perkembangan terkini terkait dengan mode atau trend produk terkini. Peran opinion 

leader yang bisa memengaruhi individu untuk bergabung dalam komunitas juga 

perlu dioptimalkan. Mereka bisa memiliki kredibilitas untuk menciptakan keyakinan 

para pengikutnya. Peran media sosial juga semakin bepengaruh dalam memberikan 



33

informasi terkini mengenai produk atau tawaran jasa lainnya. Individu memang berhak 

untuk tahu segalanya dalam lingkungan sosial namun, perlu ada batasannya untuk 

selalu tidak tahu. Kalau kita terus mengikuti apa yang terjadi, apa kata orang saat ini, 

apa yang sedang dilakukan oleh orang lain, kita akan terjebak sebagai pendengar dan 

penonton pasif, dan kita tidak bisa memutuskan apa yang akan kita lakukan dengan 

bijak. Mau tahu tentang orang lain perlu, namun ada batasnya.
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Apabila membuka sebuah situs perusahaan, pasti akan mudah ditemui adanya visi 

maupun misi perusahaan. Ketika ada penilaian kinerja perusahaan termasuk ISO, misi 

perusahaan akan menjadi prioritas penilaian untuk dievaluasi. Terkait dengan misi, 

hal ini penting sekali untuk bisa memberikan gambaran tersendiri sebenarnya jati diri 

perusahaan. Misi merupakan sebuah pernyataan yang mendefinisikan aktivitas bisnis. 

Aktivitas bisnis ini terkait dengan penawaran produk atau pelayanan jasa yang ada 

dalam perusahaan.  Selain itu, misi juga menjelaskan target market yang akan dilayani 

perusahaan. Dengan kata lain misi bisa menjelaskan sebenarnya siapa perusahaan 

itu? Apa yang dilakukan oleh perusahaan? dan Mengapa perusahaan itu didirikan?  

Misi menjadi penting karena sejumlah hal. Pertama, misi dijadikan sebagai tolak 

ukur kinerja perusahaan. Pencapaian kinerja perusahaan akan dikembalikan kepada 

pencapaian misi perusahaan. Kedua, misi sebagai acuan dalam mengembangkan 

setiap perencanaan dan pengembangan bisnis perusahaan di masa yang akan datang. 

Ketiga, misi menjadi arahan perusahaan untuk mengembangkan industri, produk, 

kompetensi, segmen pasar, saluran distribusi,  dan tentu saja pilihan sasaran geografi 

perusahaan. 

Terkait dengan aplikasi praktis, pernyataan misi mengarahkan pada pengembangan 

industri sebuah perusahaan. Misalnya Kompas Gramedia memiliki visi dan misi yaitu 

menjadi Perusahaan yang terbesar, terbaik, terpadu dan tersebar di Asia Tenggara 

melalui usaha berbasis pengetahuan yang menciptakan masyarakat tedidik, tercerahkan, 

menghargai kebhinekaan dan adil sejahtera. Misi ini dimaknai bahwa Kompas Gramedia, 

tidak hanya memiliki orientasi usaha pada  surat kabar atau toko buku saja. Namun, 

terkait dengan industri pengetahuan. Hal ini mengarahkan pada kompetensi yang 

dimiliki oleh Kompas Gramedia untuk menguatkan pada bisnis pengetahuan. Kompas 

Gramedia mengembangkan produk terkait dengan tabloid, majalah, penerbitan buku, 

toko buku, percetakan, multimedia, pelatihan, penyelenggaraan event atau kegiatan 

lain terkait dengan sharing informasi. Dengan demikian, kalau dikaitkan dengan 

segmen pasar, maka Kompas Gramedia akan menyasar pada semua konsumen yang 

membutuhkan produk pengetahuan yang berada di Asia Tenggara. Cakupan wilayah 

geografi tidak hanya terkait di Indonesia.  

Makna Misi Sebuah Bisnis
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Begitu juga, dengan Google. Misi Google adalah  to organize the world’s information 

and make it universally accessible and useful. Makna misi bersifat mendalam karena 

menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa Google bukan sebuah 

perusahaan yang berperan “search engine” lagi, tetapi merupakan perusahaan yang 

bertujuan untuk mengorganisasi informasi dunia agar bisa bermakna dan memiliki 

manfaat. Produk-produk yang ditawarkan oleh Google terkait dengan pengelolaan 

informasi yang meliputi web (web search, book mark, google chrome); mobile (mobile, 

search for mobile, maps for mobile);  media (books, news, image search, video search);  

geo (maps, earth); , specialized search (blog search, scholar, custom search, trends), 

home office (gmail, docs, slides, drawings, calendar, drive, sheets, forms, sites, 

translate);  social (google+, groups, blogger, hangouts);  dan innovation (code). Banyaknya 

produk yang ditawarkan ini menunjukkan bahwa lingkup bisnis Google sangat luas dan 

mendunia. Dengan demikian, Google bertujuan untuk dapat mengelola informasi yang 

ada ke dalam bentuk platform yang ditawarkan kepada konsumen. Misi ini akhirnya 

menjadi perencanaan bisnis Google untuk memfokuskan pada pengembangan produk, 

target market, dan juga saluran distribusinya. 

Dua contoh perusahaan ini merupakan contoh perusahaan bagus dalam menentukan 

misi. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki kejelasan misi akan memudahkan 

seluruh jajaran pemangku kepentingan memahami arah strategi perusahaan ke depan. 

Selain itu, sebagai pemimpin perusahaan akan mampu mengembangkan perencanaan 

stratejik yang diturunkan ke semua level yang ada di bawah perusahaan. Setiap elemen 

perusahaan menjadi jelas akan pengembangan bisnis di masa yang akan datang. 

Dalam menentukan misi yang baik, dibutuhkan pemimpin dan semua pendukung 

pemimpin yang baik. Mereka adalah orang yang paham dalam membaca arah 

perkembangan bisnis di masa yang akan datang. Perlu riset bisnis yang elaboratif 

untuk memahami perubahan bisnis yang ada. Misi memang perlu diubah kalau 

memang perubahan eksternal begitu ekstrim untuk menuntut perusahaan mengubah 

misi. Misalnya perusahaan ternama IBM atau Nokia. Dua perusahaan ini mau tidak 

mau mengubah misi perusahaan karena hal ini akan memengaruhi perubahan industri 

yang akan difokuskan terkait juga dengan pengembangan produk dan target market 

yang akan dituju. 

Misi diharapkan bisa dinamis sejalan dengan perubahan zaman dengan demikian 

perusahaan akan bisa lebih adaptif. Misi perlu dikuatkan dengan cara disosialisasi 

ke semua pemangku kepentingan perusahaan. Seluruh elemen perusahaan perlu 

memahami akan adanya perubahan hal tersebut karena misi dijadikan sebagai 

petunjuk dalam melakukan kegiatan bisnis secara operasional. Mengubah misi demi 

keberlangsungan perusahaan menjadi sebuah keharusan, dan tentu saja diikuti oleh 

pemahaman seluruh individu yang ada dalam perusahaan. Misi menjadi penyambung 

hidup perusahaan.
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Fenomena Merek Palsu
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Siapa yang tidak tahu dengan merek palsu? Mungkin di antara Anda pernah membeli 

satu atau beberapa kali merek palsu yang ada. Apa dibalik motifasi Anda pada saat 

membeli barang palsu? Mungkin motivasi ekonomi karena harga yang murah? Atau 

motivasi bahwa Anda mau dilihat memiliki barang yang bermerek? Menurut The 

International  AntiCounterfeiting Coalition Inc. (IACC) merek palsu atau yang disebut 

counterfeit products umumnya dibuat dari komponen berkualitas rendah, dalam upaya 

menjual tiruan murah barang serupa yang diproduksi oleh merek yang dikenal dan 

dipercaya oleh konsumen. Di Dubai saja menurut Departemen Pembangunan Ekonomi 

pemerintah United Arab Emirates nilai merek palsu yang disita oleh pemerintah 

mencapai 1,2 triliun rupiah.  

Perdagangan merek palsu dan bajakan saat ini divaluasi mencapai jumlah $ 1,7 triliun 

per tahun. Bahkan nilai perdagangan merek palsu diperkirakan akan tumbuh menjadi 

$ 2,8 triliun dan menelan biaya 5,4 juta pekerjaan pada tahun 2022.  Pada umumnya 

barang merek palsu adalah replikasi dari merek mewah. Pada barang mewah, ternyata 

produk tidak hanya memiliki nilai kualitas nya saja. Ada perpanjangan nilai nilai lain 

yang tidak dimiliki oleh barang biasa pada umumnya. Contohnya dalam membeli iPhone 

11, konsumen tidak hanya mencari nilai kualitas saja, apakah itu dari kamera, resolusi 

layar sentuh, atau lainya. Ternyata iPhone memiliki nilai eksklusif dan sophisticated. 

Konsumen yang membeli iPhone 11 adalah orang yang ingin merasakan bahwa nilai 

tersebut adalah representasi dari diri dan status sosial yang ditampilkan kepada 

lingkunganya.

Menurut Vigneron and Johnson, merek mewah dapat dibagi menjadi nilai kualitas 

(quality value), nilai hedonis (hedonic value), nilai mencolok (conspicuous value), 

nilai perpanjangan-diri (extended-self value), dan nilai keunikan (uniqueness value). 

Nilai kualitas (quality value) adalah kualitas unggul dari produk-produk mewah yang 

diharapkan oleh konsumen jika dibandingkan dengan produk-produk non-mewah. Hal 

ini seperti bahan baku yang prima, hasil produk yang tanpa cacat, sampai dengan 

faktor teknologi yang terbaru pada produk barang mewah. Nilai hedonis (hedonic 

value) mewakili kenikmatan indrawi dan penghargaan yang diterima konsumen melalui 

konsumsi merek-merek mewah. Merek atau logo yang dicantumkan pada barang mewah 

membuat konsumen merasa bangga sehingga terdapat nilai hedonis yang terdapat 

pada barang tersebut.
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Nilai mencolok (conspicuous value) adalah nilai yang memungkinkan pengguna 

untuk menyampaikan status dan keanggotaan suatu kelompok aspirasional melalui 

penggunaan merek mewah. Dengan menggunakan barang merek mewah, konsumen 

menyampaikan status sosial kepada orang di sekitarnya. Status sosial yang disampaikan 

tergantung dengan nilai merek yang dimiliki. Contohnya apabila merek BMW maka 

status sosial yang disampaikan adalah sporty dan up to date to new technology.

Extended-self value adalah nilai yang berasal dari kemampuan konsumen untuk 

menggambarkan konsep diri mereka melalui penggunaan merek mewah. Hal ini tidak 

berbeda jauh dari conspicuous value. Dengan menggunakan barang merek mewah, 

konsumen merasakan bahwa barang yang digunakan adalah perpanjangan dari diri 

sendiri. Hal ini menyesuaikan dengan image diri sendiri yang apa mau disampaikan 

sehingga menggunakan merek mewah tersebut. Nilai keunikan (uniqueness value) 

adalah nilai yang diperoleh dari memiliki barang langka yang tidak dapat diakses 

orang lain. Seperti keunikan keunikan yang tidak bisa didapatkan pada merek lain nya. 

Keunikan tersebut bisa dalam bentuk wujud ataupun sesuatu yang abstrak.

Tingginya jumlah barang merek palsu tentunya dapat berakibat buruk. Konsumen dapat 

saja membeli suatu produk palsu secara tidak sadar. Dalam hal ini konsumen dapat 

dirugikan dari kualitas produk yang tidak memenuhi harapan dan secara finansial 

konsumen merasa membayar berlebih. Tidak hanya dari sisi konsumen, pemerintah 

juga dirugikan oleh adanya merek palsu. Merek palsu yang masuk biasanya mucul dari 

pasar gelap yang tidak membayarkan pajak kepada pemerintah.

Namun apakah merek palsu dapat berakibat buruk terhadap merek original yang di 

salin? Ada dua argumen menarik yang saling berbeda. Beberapa pakar berpendapat 

bahwa merek palsu dapat berakibat buruk terhadap merek original yang di salin. Hal 

ini dikarenakan menodai citra dan nilai-nilai merek dari merek-merek mewah akibat 

kehilangan nilai eksklusivitas dan keunikan.

Pendapat lain menyatakan merek palsu tidak dapat merusak nilai dari merek orisinil. 

Bahkan merek palsu dapat memberkan keuntungan bagi merek orisinil seperti nilai 

eksklusivitas atau uniqueness value dari merek orisinil yang ada. Tingginya jumlah nilai 

merek palsu tidak tidak hanya dapat dihentikan dari sisi hulu, yakni produsen merek 

palsu saja. Pada kenyataanya permintaan dari konsumen atas merek palsu juga tinggi. 

Menurut survei yang dilakukan oleh software firm Incopro di Amerika Serikat (AS), 

sebanyak 26% konsumen di AS secara tidak sengaja membeli setidaknya satu produk 

merek palsu dalam setahun terakhir ini. Walaupun akhirnya konsumen menyatakan 

64% konsumen menyatakan kecewa karena mendapatkan merek palsu, 32% konsumen 

menganggap membeli pakaian palsu misalnya perhiasan, dan barang leather sebagai 

hal yang dapat diterima.  

Untuk jangka panjang penegakan aturan dari pemerintah untuk memberantas merek 
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palsu tentu perlu diterapkan. Pemerintah perlu menekan merek palsu karena berkiaitan 

dengan hukum hak kekayaan intelektual. Selain itu faktor pajak sebagai penerimaan 

negara juga menjadi faktor pendorong untuk memberantas merek palsu. Selain itu 

konsumen perlu juga diedukasi tetang bahaya dan merugikan apabila membeli merek 

palsu. Tidak kalah penting tentunya perusahaan perlu sigap dengan membuat strategi 

dalam menekan dampak merek palsu. Perusahaan apparel seperti Adidas memiliki 

strategi tersendiri dalam melawan merek palsu. Salah satu strategi Adidas adalah 

dengan banyak mengeluarkan produk yang baru. Dengan produk baru yang keluar secara 

cepat dan berkala membuat merek palsu sulit mengejar produk yang akan dipalsukan. 

Ketika produk merek palsu keluar di pasar, Adidas sudah mengeluarkan produk yang 

lebih baru sehingga sudah tidak mengikuti trend lagi.

Brand pada industri baju dan aksesoris mewah seperti Hermes juga menerapkan 

eksklusifitas pada merek yang diproduksinya. Misalnya untuk membeli tas Hermes 

memerlukan persyaratan khusus yang perlu dipenuhi oleh pembelinya. Jadi tidak semua 

orang, walaupun memiliki uang, dapat membeli tas Hermes. Strategi lain misalnya 

membership, inner circle, rekomendasi juga di terapkan pada brand brand mewah 

lainya. Dengan menerapkan strategi tersebut, merek orisinil dapat menjaga uniqueness 

value dari merek palsu banyak di pasar.
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Wisata halal sering diidentikkan dengan wisata khusus buat orang yang beragama Islam 
dengan menerapkan hukum syariah dikawasan wisatanya,sehingga sering disalah 
mengerti oleh sebagian masyarakat. Wisata halal merupakan sebuah konsep wisata 
yang ramah atau friendly bagi wisatawan muslim. Dengan penduduk Muslim terbesar 
di dunia, tentu hal ini sangat mudah diterapkan. Tetapi karena proses sosialisasi dan 
edukasi yang sangat terbatas, sehingga membuat konsep wisata yang baik ini, menjadi 
salah dimengerti bagi sebagian masyarakat.

Wisata halal ini berarti tersedianya fasilitas dan tertatanya pariwisata yang ramah 
dengan umat Muslim seperti menyediakan tempat salat, pemisahan dan penandaan 
antara makanan halal dan haram, pemisahan minuman beralkohol dan lain sebagainya. 
Setiap wisata muslim yang ingin berpergian ke seluruh objek wisata di Indonesia, 
bisa dengan mudah mengakses tempat sholat, makanan halal dan minuman non-
alkohol. Jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan penerapan syariat Islam seperti 
yang dikhawatirkan banyak pihak. Wisata halal bukan berarti mengubah suatu kawasan 
sesuai syariat Islam, melainkan destinasi tersebut memiliki fasilitas atau pelayanan 
yang ramah bagi wisatawan muslim.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, wisata halal sudah menjadi tren global yang 
berkembang di banyak negara, tidak hanya di negara dengan mayoritas berpenduduk 
Muslim, tetapi negara-negara yang melihat potensi kunjungan wisatawan muslim yang 
cenderung meningkat dari tahun ketahun. Tren ini terjadi karena peningkatan jumlah 
wisatawan muslim yang melakukan perjalanan wisata di dunia. Setidaknya 170 juta 
wisawatan muslim berkelana di berbagai destinasi wisata di dunia. Potensi inilah yang 
ditangkap sebagai peluang untuk mendatangkan devisa bagi negara-negara yang sudah 
memiliki destinasi wisata halal misalnya Korea, Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand.

Tujuan penerapan konsep wisata halal ini sendiri, tidak lain dan tidak bukan adalah 
untuk menjaring wisatawan dari negara-negara Muslim khususnya dari negara-negara 
Timur Tengah yang jumlahnya cukup signifikan sepanjang tahun. Hal ini adalah potensi 
dan peluang yang harus dimanfaatkan oleh pariwisata Indonesia. Ini kesempatan 
bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor wisata yang dimiliki oleh Indonesia, 
sehingga bisa menjadi alternatif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, selama 
ini Indonesia masih menjadi sebatas konsumen.

Wisata Indonesia seharusnya bisa menjadi tujuan utama kunjungan wisata muslim 
dunia. Namun,  data menunjukkan sebaliknya, wisatawan muslim mancanegara yang 
berkunjung ke Indonesia baru sekitar 3,6 juta orang, dibandingkan dengan Thailand yang 
berhasil menggaet 6 juta orang, Malaysia 5 juta, dan Singapura 4 juta orang. Bahkan, 
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di Jepang sendiri, pada tahun 2016 wisawatan mancanegara yang mengunjungi negeri 
Sakura ini meningkat menjadi 24 juta, dimana sebagian besar wisatawannya berasal 
dari negara-negara Muslim. Oleh sebab itu, ketertinggalan dari negara-negara tetangga 
inilah yang harus disikapi oleh seluruh stake holder pariwisata Indonesia untuk segera 
berbenah dan mempersiapkan segala sesuatunya.

Peningkatan wisatawan dari negara Muslim, tidak hanya sekedar persyaratan pengajuan 
visa yang lebih mudah, namun justru cenderung karena para wisatawan Muslim ini 
mendapatkan beragam kemudahan ketika sedang berkunjung, seperti tersedianya 
tempat salat hingga restoran yang menyediakan makanan halal. Selain itu, Jepang 
juga menyelenggarakan beragam Pameran Halal yang diadakan di Tokyo yang biasanya 
bersamaan dengan Tokyo Modest Fashion Show. Sehingga, menjadi daya tarik tersendiri 
bagi wisatawan Muslim.

Masih sedikitnya wisatwan Muslim manca negara yang berkunjung ke Indonesia, bisa 
disebabkan kurangnya promosi dan marketing yang tepat ke negara-negara Muslim, 
sehingga mereka tidak mengenal destinasi wisata yang terdapat di Indonesia, selain 
karena memang masih kurangnya tempat dan fasilitas yang ramah bagi wisatawan 
muslim manca negara. Wisata halal merupakan fasilitas tambahan (extended services) 
buat wisatawan yang memerlukannya, jadi bukan merupakan  wisata yang bersifat 
eksklusif bagi wisatawan Muslim semata. Seperti yang dilakukan oleh Asosiasi 
Pariwisata Kesehatan Okayama meluncurkan sebuah skema pariwisata yang ramah 
Muslim, seperti menempelkan logo Peach Mark pada restoran yang tidak menyajikan 
daging babi hingga hotel yang menyediakan tempat untuk beribadah.

Brand wisata halal di Indonesia memang belum terlalu dikenal, sehingga tidak banyak 
wisatawan yang mengetahui brand tersebut. Oleh sebab itu, perlu bekerja lebih keras 
lagi untuk mempromosikan brand tersebut. Dengan perkembangan dunia digital, sangat 
memungkinkan siapa pun untuk melakukan promosi secara personal kepada dunia. 
Jaringan internet, membantu menghubungkan satu negara dengan negara lain, satu 
individu dengan individu lain. Dengan demikian, sudah selayaknya dimanfaatkan untuk 
mempromosikan brand wisata halal Indonesia kepada dunia internasional.       

Era pemasaran digital juga mengubah prilaku konsumen yang dulu belum pernah dikenal 
dalam era pemasaran konvensional.  Pada era pemasaran digital, peran konsumen 
tidak hanya sebatas objek dari produsen, namun konsumen memiliki peran penting 
dalam perkembangan bisnis sebuah perusahaan. Sudah sepatutnya, Indonesia harus 
menjawab kebutuhan wisata halal. Memanfaatkan momentum pemasaran digital untuk 
melakukan ekspansi yang jauh lebih besar dari saat ini dicapai. Ketika semua proses 
sudah dijalankan dengan baik, Indonesia akan mudah menggaet wisatawan Muslim 
untuk menikmati produk wisata halal yang menjadi salah satu produk dalam industri 
pariwisata di Indonesia.
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Konverjensi industri menunjukkan perubahan realitas bisnis yang dihadapi oleh 
perusahaan. Konverjensi ini merupakan kombinasi dari berbagai industri yang sudah 
ada kemudian dikemas oleh perusahaan dalam bentuk satu penawaran entitas 
pemasaran baik dalam bentuk produk, jasa, event, experience, place, information, idea, 
dan people. Produk smartphone merupakan salah satu contoh konverjensi industri 
yang sangat ideal dan kompleks. Masing-masing atribut dalam smartphone merupakan 
kumpulan dari sejumlah industri yang merupakan sinergi luar biasa yang dikemas 
dalam satu produk untuk bisa memenuhi keragaman kebutuhan konsumen. Industri 
music, film, buku,  fotografi, game, kesehatan, office dan lain sebagainya dikemas 
menjadi satu paket produk yaitu smartphone. Contoh konverjensi industri tidak hanya 
pada smartphone, namun memengaruhi industri lainnya yaitu perbankan, asuransi, 
kesehatan, pegadaian, farmasi. One stop shopping menjadi sesuatu yang tidak bisa 
dielakkan sebagai atribut yang perlu ditawarkan oleh perusahaan. 

Konverjensi industri ini disebabkan oleh adanya kemampuan perusahaan untuk 
menciptakan produk yang memiliki irisan satu sama lain sehingga hal ini mampu 
memberikan pemenuhan kebutuhan dengan lebih optimal. Tingkat persaingan 
perusahaan dalam satu industri memungkinkan perusahaan terus berupaya untuk 
mencari terobosan inovasi produk yang selalu berbeda dan lebih baik kepada 
konsumen. Konverjensi industri ini juga didukung oleh adanya tuntutan konsumen 
yang menginginkan produk yang bisa memberikan manfaat lebih daripada biaya yang 
dikeluarkan.

Tidak semua perusahaan mampu melakukan konverjensi produk dari berbagai 
industri karena konverjensi ini membutuhkan sejumlah sumber daya atau faktor yang 
mendukung yaitu orientasi visi dan misi, kepemimpinan, kompetensi, perencanaan 
strategis, sumber daya manusia, dan teknologi. Visi dan misi perusahaan sangat 
menentukan dalam memberikan arahan perusahaan untuk menjadi perusahaan yang 
mampu menawarkan keragaman produk. Kepemimpinan sangat menentukan dalam 
mengarahkan strategi bisnis untuk menciptakan produk dengan konverjensi dari 
berbagai industri. Pemimpin yang mampu melakukan environment scanning dengan 
optimal, akan mampu memetakan kemampuan perusahaan untuk memasuki area 
bisnis baru atau mengembangkan area bisnis yang ada saat ini. Perusahaan dengan 
perencanaan strategis yang disusun dengan baik dan rapi akan memudahkan bagi 
setiap karyawan untuk menjalankan aktivitas bisnis termasuk untuk menciptakan, 
menyampaikan, dan mengkomunikasikan nilai kepada konsumen. Kemampuan 
sumber daya yang ada dalam perusahaan juga dapat memudahkan perusahaan untuk 
mengembangkan bisnis baru termasuk melakukan konverjensi produk. Sumber daya 
manusia ini terkait dengan kemampuan dan keahlian yang perlu dikuatkan dengan 
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strategi sumber daya manusia yang bisa meliputi seleksi, pelatihan, kompensasi dan 
pengembangan karir. Kompetensi perusahaan juga menjadi penentu dalam suksesnya 
melakukan strategi konverjensi bisnis. Google merupakan contoh perusahaan yang 
mampu melakukan konverjensi industri untuk mengelola informasi dalam berbagai 
bentuk atribut. Kompetensi ini perlu diperkuatkan karena sebagai aspek penentu 
kesuksesan perusahaan dan bisa menjadi pembeda dari perusahaan lain. Kompetensi 
ini diperkaya dengan kemampuan perusahaan untuk memperkuat hal ini karena ini 
sebagai penentu utama yang menyebabkan perusahaan untuk bisa bertahan dan 
bersaing untuk mendapatkan kinerja lebih optimal.  Teknologi sebagai pendukung 
kemampuan perusahaan untuk melakukan konverjensi juga merupakan aspek penting 
karena teknologi merupakan faktor yang memudahkan perusahaan melakukan lompatan 
untuk memasuki bisnis baru dan bisa memberikan sejumlah benefit yang lebih baik 
kepada konsumen. 

Konverjensi industri merupakan realitas aktivitas bisnis yang menjadi aspek penting dan 
bisa dipertimbangkan agar perusahaan bisa mempertahankan diri dalam persaingan 
industri yang cukup intensif. Namun demikian, tidak semua perusahaan harus terjun 
dalam industri konverjensi industri karena sejumlah persyaratan faktor pendukung 
menjadi bahan pertimbangan yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang 
menjadi pemimpin pasar cenderung bisa memiliki kemampuan untuk mengarungi 
industri dengan aspek konverjensi karena adanya sejumlah keunggulan. Selain itu, 
konverjensi industri ini biasanya diinisiasi pemimpin pasar. Perusahaan yang menjadi 
pengikut pasar akan mengikuti trend yang diciptakan oleh  pemimpin pasar. Hal ini 
bisa kita lihat pemimpin pasar baik di skala nasional dan global. Konverjensi industri 
memberikan keuntungan baik bagi perusahaan itu sendiri maupun konsumen karena 
akan mendapatkan banyak manfaat. Namun, memang dalam jangka panjang perusahaan 
mau tidak mau diarahkan untuk memiliki orientasi pada konverjensi industri untuk bisa 
bertahan dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perusahaan itu 
sendiri.
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Saat ini di Indonesia serta dunia sedang memasuki era Milennial, di mana para kaum– 
kaum generasi muda bangsa sedang dalam masa pertumbuhan demi menentukan 
masa depan karirnya yang menjadi sebuah harapan besar untuk menjadi penerus 
bangsa yang baik. Di era ini sudah sangat banyak sekali para generasi millennial sedang 
berlomba–lomba menunjukan performanya untuk bersaing di dunia bisnis negara 
dengan menunjukan skill dari masing– masing orang demi mewujudkan impiannya 
termasuk dalam hal kepemimpinan. 

Kepemimpinan di era millennial adalah merupakan jawaban atas tantangan yang 
dihadapi para pimpinan saat ini. Tantangan tersebut pada hakikatnya sudah sangat 
sering menjadi bahan perbincangan bahkan telah menjadi isu penting bagi kelangsungan 
hidup sebuah korporasi. Apakah tantangan itu? Tantangan itu adalah kepemimpinan 
di era millennial, atau dengan kata lain bagaimana cara memimpin anggota tim yang 
terdiri atau didominasi para millennial? Mengapa hal ini menjadi sangat penting? 
Faktanya, saat ini populasi generasi millenial di dalam sebuah organisasi atau institusi 
telah mencapai rata-rata 50-60 persen, dan diperkirakan jumlah populasi mereka di 
perusahaan akan terus tumbuh hingga menyentuh angka 75 persen di tahun 2025.

Dengan jumlah yang sangat signifikan ini sungguh wajar jika perhatian dicurahkan 
kepada mereka, karena mereka inilah yang secara konsisten mengimplementasikan 
semua kebijakan dan strategi perusahaan. Lebih penting lagi mereka adalah generasi 
penerus kepemimpinan korporasi. Jika sebagian besar atau semua Millennial ini 
mampu berkinerja dengan optimum, maka bisa dipastikan korporasi akan sangat 
mudah mencapai bahkan melampaui target bisnis mereka, sehingga perusahaan 
tersebut mampu tumbuh secara berkelanjutan dan tangguh didalam persaingan.

Sebaliknya, jika para millennial ini gagal memberikan kontribusi terbaik mereka, akibat 
salah asih, salah asuh dan salah asah, atau dengan kata lain salah kepemimpinan, 
bisa dipastikan perusahaan tersebut tinggal menunggu waktu akan tergilas dalam 
persaingan, dan ditinggalkan oleh para talenta terbaik. Oleh sebab itu, diperlukan 
pendekatan khusus dan berbeda untuk memimpin dan memberdayakan anggota tim 
di era millenial ini, terdapat 4 cara Kepemimpinan yang relevan untuk para millennial 
ini. Empat cara tersebut tidak lain adalah 4 teknik memimpin yang harus dipahami 
dan dikuasai para Leader Generasi X dan Y dalam mengembangkan Generasi Z 
mencapai kinerja yang diharapkan. Yaitu, mereka mampu dan mau berkontribusi, dan 
lebih penting lagi mereka tetap berkomitmen untuk terus berprestasi maju bertumbuh 
bersama dengan korporasi dimana berkarir.

Bersumber dari buku “Lead or Leave It to Millennial!” berikut mari kita kupas 4 cara 
itu: Cara pertama adalah, bangkitkan mereka dengan cara Encouraging Ideas atau 
mendorong mereka menyampaikan ide-ide kreatif dan inovatif-nya. Ingat Generasi 
Millenniall sangat loyal terhadap kepentingan mereka. Ini berbeda dengan Generasi 
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X yang sangat loyal dengan perusahaannya, atau berbeda dengan Generasi Y yang 
loyal dengan profesinya. Jadi jika para senioir sanggup bersinergi dengan kepentingan 
mereka, maka percayalah mereka akan stay and stand strong dengan mereka. Cara 
pertama ini terbukti secara efektif akan meningkatkan motivasi mereka, karena mereka 
merasa sangat dihargai dan sangat dilibatkan. Meskipun Generasi Z ini dipersepsikan 
rapuh oleh Generasi X dan Y, keunggulan mereka dibanding dengan Generasi X dan Y, 
adalah mereka sangat cepat dan tepat menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan 
tugas mereka. Dengan kata lain mereka sangat Kreatif dan Inovatif.

Cara kedua, berikan sentuhan Modifying Ideas atau Modifikasi Ide-ide mereka, 
mengapa? Ya karena, meskipun generasi millennial ini sangat kreatif dan inovatif, jelas 
tidak semua ide-ide mereka applicable atau bisa dilaksanakan. Dengan kata lain ada 
kalanya ide mereka belum realistis dan belum tentu cocok dengan kondisi saat ini. Cara 
kedua ini sangat penting, karena seburuk apapun ide yang disampaikan, jangan dibuang 
semuanya dan jangan pula dihinakan. Jika pemimpin memaksakan diri membuang ide-
ide mereka tentu perbuatan ini sangat kontraproduktif dan menghancurkan motivasi 
mereka. Sebab pada cara pertama kita mendorong ide. Namun sayangnya pada cara 
kedua kita mematikan ide tersebut hanya gara-gara ide tersebut kurang realistis atau 
kurang pas.

Cara ketiga adalah providing feedback atau menghadirkan umpan balik bagi mereka, 
cambukan ini begitu berdaya guna memastikan para generasi muda ini terus membara 
dengan Motivasinya yang tinggi, sehingga mereka akan mulai mengaum kembali. 
Providing feedback akan memungkinkan Generasi Z yang dipimpin belajar memahami 
siapa dirinya, termasuk kekuatan dan kelemahan mereka, dengan tetap menjaga 
harkat dan derajat mereka. Providing feedback sangat bermanfaat unutk menggantikan 
teguran, cacian atau bahkan amarah yang selama ini digunakan oleh Generasi X dan Y, 
jika menemukan para milinial itu tidak becus melaksanakan tugas.

Cara keempat adalah Give Alternative and Limited Direction artinya, beri mereka alternatif 
dan arahan atau perintah yang terbatas. Cara ini bisa digunakan jika ketiga cambukan di 
atas ternyata belum mampu membangkitkan semangat singa. Dengan kata lain mereka 
masih saja lunglai dan mengembik. Untuk melaksanakan cambukan keempat ini kita 
selaku leader harus sedikit bersabar, berikan kesempatan mereka berpikir saat kita 
libatkan dengan ketiga cara di atas. Jika sampai batas waktu yang diberikan mereka 
tetap bungkam, maka saatnya kita beri mereka alternative agar mereka mulai belajar 
berpikir. Beradasarkan kenyataan, ada beberapa Generasi Z walaupun jumlahnya tidak 
terlalu besar memang miskin ide dibandingkan dengan teman sebayanya. Oleh sebab 
itu, dengan memberikan alternatifdan arahan yang terbatas, maka ini akan mampu 
memicu daya kreativitas serta inovasi mereka.

Arahan yang terbatas akan mencegah mereka menjadi manja alias mengembik dan 
selalu mengandalkan atasan, justru sebaliknya arahan yang terbatas ini akan mulai 
membuat mereka mengaum atau mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. 
Sebagai akhir dari kajian kita tentang bagaimana memimpin Generasi Z atau Generasi 
Millennial, jangan pernah menyerah dan berputus asa, mereka adalah singa-singa 
muda yang penuh bakat dahsyat serta potensi yang luar biasa. yang harus kita lakukan 
sebagai pimpinan mereka, adalah memimpin mereka dengan cara dan teknik di atas 
yang terbukti yang cocok dengan tipikal mereka, karena hanya masalah waktu mereka 
akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di korporasi.
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Terkadang kalau melihat jumlah produk atau merek yang ditawarkan oleh pemasar 
kepada konsumen saat ini, maka yang muncul adalah kondisi yang membingungkan. 
Artinya, banyak sekali informasi yang diberikan kepada konsumen untuk membuat 
keputusan memilih produk yang ada, dengan segala variasi atribut, desain, kinerja, 
konsistensi kualitas, kemasan, warna dan sebagainya. Hal ini tentu saja membutuhkan 
usaha yang luar biasa khususnya dari konsumen untuk melakukan keputusan memilih 
dari yang sudah ada. Menjadi hal istimewa bagi perusahaan, apabila konsumen 
termasuk yang memiliki loyalitas sehingga konsumen tidak membutuhkan pemikiran 
dua kali untuk membuat keputusan. Konsumen tinggal memilih produk yang menurut 
pembelajarannya merupakan produk-produk sesuai dengan harapannya dan secara 
konsisten memberikan kinerja bagus. Pemasar menyadari bahwa proses untuk 
menciptakan konsumen yang loyal terhadap produknya membutuhkan strategi dan 
sumber daya yang optimal. Selain itu, pemasar juga mengetahui bahwa jumlah 
konsumen yang sangat loyal terhadap produk atau mereknya sangat terbatas, karena 
mereka bisa saja memiliki loyalitas ganda terhadap sejumlah merek pada kategori 
produk yang sama. 

Dalam artikel empiris  lama Fournier (1998) yang berjudul Consumer and Their Brands 
yang dipublikasi dalam Journal of Consumer Research, menjelaskan bahwa pemasar 
dapat mengembangkan strategi untuk menguatkan hubungannya dengan konsumen 
secara lebih baik melalui penguatan self-concept attachment, nostalgic attachment, 
interdependence dan love. Konsep ini merupakan konsep yang menjelaskan bahwa 
sangat penting bagi pemasar untuk meningkatkan hubungan yang intensif dengan 
konsumen melalui strategi-strategi yang melibatkan sisi emosional konsumen. Dengan 
demikian, konsumen akan memiliki kedekatan psikis dan merasa mendapatkan 
perhatian optimal oleh pemasar. 

Self concept attachment menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan kepada konsumen 
merujuk pada penguatan konsep diri konsumen. Konsep ini menjelaskan bahwa produk 
yang diciptakan memang tertuju pada segmen dan target yang bersifat spesifik yang 
menguatkan cara pandang konsumen terhadap diri sendiri. Apabila atribut-atribut 
produk sangat relevan dengan diri konsumen, maka produk tersebut akan menjadi 
pilihan konsumen. Atribut produk tidak bersifat generik, tetapi spesifik sehingga benar-
benar akan mengoptimalkan jati diri konsumen. Menciptakan produk yang unik untuk 
menguatkan konsep diri konsumen memang membutuhkan riset dan pengembangan 
strategi dari waktu ke waktu karena hal ini memudahkan perusahaan secara terus-
menerus menawarkan atribut yang relevan dan konsisten dengan konsep diri konsumen.

Tidak Dekat, Maka Tidak Sayang

Dosen  di Program Studi Manajemen
Universitas Paramadina

Iin Mayasari
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Terkait dengan nostalgic attachment, pemasar bisa saja menciptakan produk yang 
melibatkan sisi emosional masa lalu konsumen untuk bisa dikuatkan kembali pada 
saat “sekarang”. Dengan demikian, konsumen bisa memiliki kenangan terhadap 
produk atau jasa yang pernah dimiliki oleh sebelumnya. Menawarkan produk dengan 
aspek nostalgia akan mengingatkan kenangan terdahulu misalnya ada peristiwa 
tertentu, kepuasan dalam mengonsumsi produk tersebut, kebersamaan dengan produk 
tersebut sehingga mampu memberikan arti yang membekas dalam memori konsumen. 
Aspek penting dalam hal ini adalah pemasar mampu mengemas produk yang memiliki 
keterikatan dengan masa lalu namun disajikan dalam desain yang lebih modern dengan 
menyesuaikan perkembangan zaman yang ada sehingga tidak terkesan kuno di mata 
konsumen.

Strategi lain untuk mendekatkan diri dengan konsumen adalah konsep interdependence 
atau interdependensi. Konsep ini menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan oleh 
perusahaan merupakan produk yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen secara konsisten dari waktu ke waktu dan mampu untuk menjadi bagian dari 
penentu kesuksesan konsumen dalam menyelesaikan pekerjaan atau memudahkan 
kehidupan konsumen. Strategi ini bisa didukung oleh kemampuan perusahaan untuk 
terus belajar dalam memahami preferensi konsumen yang berubah dari waktu ke waktu. 
Selain itu, produk yang mampu memberikan keunggulan positif dalam menawarkan 
alternatif penggunaan atau kemudahan akan menciptakan sikap positif oleh konsumen 
secara terus-menerus. 

Love merupakan strategi lain yang diupayakan oleh pemasar untuk mengembangkan 
relasi baik dengan konsumen. Love ini dikaitkan dengan perhatian pemasar untuk 
memperhatikan konsumen dengan lebih detail melalui sejumlah program yang 
mendekatkan dengan konsumen. Penguatan love ini terkait dengan kekuatan 
perusahaan untuk mengembangkan database konsumen sehingga akan menguatkan 
program pada target konsumennya. Love ini juga dikaitan dengan keterikatan emosional 
antara konsumen dan produk dengan demikian, konsumen akan selalu merasa terikat 
dan berusaha untuk mempertahankan kepemilikan produk. Perusahaan pada umumnya 
sadar untuk mengoptimalkan strategi love ini perlu didukung oleh kesadaran memiliki 
orientasi konsumen secara terus-menerus. 

Perusahaan yang berkeinginan untuk bertahan terus dalam jangka panjang tentu 
berusaha mendekatkan terus dengan konsumennya. Mempertahankan hubungan 
dengan konsumen memang tidak hanya membutuhkan sumber daya yang sedikit, 
namun juga komitmen untuk konsisten dalam menciptakan penguatan relasi dengan 
konsumen. Namun juga, perlu disadari bahwa tidak semua konsumen yang menjadi 
targetnya akan menyenangi kedekatan yang terlalu ekstrim dengan produk atau 
perusahaan, karena terkadang konsumen masih membutuhkan aspek privasi. Aspek 
privasi ini penting karena konsumen merasa tidak perlu didekati terus-menerus 
dan masih leluasa menentukan pilihan yang terbaik. Paling tidak, strategi untuk 
mempertahankan kedekatan dengan konsumen perlu dijaga dalam batas-batas yang 
tidak merugikan konsumen. 
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Perang Diskon Dompet Digital
Cashless Society: “Their War, Our Happiness
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Penggunaan dompet digital atau e-wallet bertumbuh dengan pesat di kalangan milenial 
di kota-kota besar di Indonesia. Dompet digital atau e-wallet merupakan salah satu 
alat pembayaran non tunai (cashless) berbasis server (server based) dengan hanya 
menggunakan aplikasi ponsel untuk memudahkan konsumen dalam bertransaksi. 
Fenomena e-wallet diawali dengan berkembangnya teknologi e-commerce dan 
perusahaan startup. Saat ini transaksi tunai menggunakan uang dalam bentuk fisik 
mulai berkurang. Penggunaan uang elektronik dengan sistem kartu seperti ATM, kartu 
kredit atau uang elektronik lainnya pun mulai berkurang. Peralihan penggunaan dari uang 
fisik dan uang elektronik ke e-wallet menjadi persaingan bisnis baru bagi perusahaan 
pengelola keuangan untuk bersaing menarik pengguna sebanyak-banyaknya untuk 
menggunakan dompet digital mereka.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, per tanggal 24 Mei 2019, ada 37 layanan 
e-wallet yang sudah mendapatkan lisensi resmi sebagai alat pembayaran yang sah. 
Menurut data iPrice, transaksi e-wallet di Indonesia pada tahun 2018 mencapai angka 
USD 1,5 milliar dan diprediksi akan meningkat hingga USD 25 pada tahun 2023. Salah 
satu tujuan perkembangan e-wallet ialah untuk meningkatkan Gerakan Nasional Non-
Tunai yang diprakarsai oleh Bank Indonesia guna mendorong perekonomian dan inklusi 
keuangan RI. 

4 besar e-wallet terbaik di Indonesia ialah Go-Pay, Ovo, LinkAja dan Dana. Go-Pay dan 
Ovo awalnya hanya digunakan untuk pembayaran transaksi transportasi Go-Jek dan 
Grab. Namun, kini Go-Pay dan Ovo juga dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk 
pembayaran e-commerce dan tagihan seperti BPJS dan Listrik. LinkAja merupakan 
aplikasi e-wallet gabungan dari beberapa BUMN yaitu T-Cash (Telkomsel), Mandiri e-cash 
(Bank Mandiri), UnikQu (BNI), T-Money (Telkom) dan T-Bank (BRI). Dana merupakan 
platform pembayaran digital yang mengusung open platform dan dapat digunakan 
oleh berbagai aplikasi e-commerce, gerai online maupun konvensional. Maraknya 
pertumbuhan e-wallet ini sudah pasti memicu persaingan yang sengit dalam merebut 
pasar dan saling berlomba sebagai e-wallet terbaik.

Kehadiran e-wallet ini dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama usia produktif, untuk 
bertransaksi. Hampir seluruh transaksi sehari-hari sekarang dilakukan secara cashless. 
Dari mulai berangkat kerja dengan menggunakan armada transportasi yang dipesan 
secara online, membeli makan siang melalui aplikasi pemesanan makanan, membeli 
kopi, belanja bahan makanan, pengiriman barang hingga pembayaran tagihan bulanan 
seperti BPJS dan PLN, semuanya dapat dilakukan secara cashless. Sebagai generasi 
penggerak, masyarakat usia produktif memegang peranan penting dalam pertumbuhan 
e-wallet di Indonesia. Banyaknya pengguna e-wallet yang beralih dari transaksi tunai 
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ke transaksi non-tunai menghasilkan fenomena baru yaitu Cashless Society atau 
Komunitas Non-Tunai. Cashless Society merujuk pada kondisi masyarakat yang lebih 
memilih menggunakan uang elektronik dalam bertransaksi dibanding dengan uang fisik.

Banyaknya keunggulan yang ditawarkan oleh aplikasi e-wallet sangatlah berpengaruh 
terhadap pola konsumsi dan perilaku masyarakat dalam bertransaksi. Salah satu 
keunggulan yang paling ditawarkan ialah diskon. Bagi masyarakat Indonesia, kata 
“diskon” masih menjadi magnet yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan 
pembelian. Hampir seluruh aplikasi e-wallet menawarkan berbagai diskon menarik. 
Sebagai contoh, dua aplikasi e-wallet yang paling banyak digunakan dan diunduh, Go-
Pay dan Ovo, yang menawarkan diskon 50% untuk pemesanan makanan dan minuman 
melalui aplikasi mereka. Meskipun diskon yang ditawarkan ada nilai maksimalnya, 
tetap dianggap sebagai keuntungan bagi pengguna aplikasi e-wallet karena mereka 
tetap membayar harga lebih murah dari yang seharusnya mereka bayarkan. Selain 
diskon, pengguna Go-Pay dan Ovo juga mendapatkan instant cashback sekitar 10% ke 
saldo Go-Pay dan Ovo points yang bisa digunakan kembali dalam bertransaksi. Double 
reward inilah yang menjadi strategi pemasaran yang ampuh dalam menarik masyarakat 
untuk terus menggunakan aplikasi e-wallet sebagai alat pembayaran. 

Selain untuk transaksi melalui aplikasi, para pengguna Go-Pay dan Ovo juga dapat 
menggunakan aplikasi ini di gerai-gerai merchant konvensional. Dengan menggunakan 
strategi yang sama, yaitu instant cashback, kedua aplikasi e-wallet ini memberikan 
cashback hingga 20% dari harga normal. Berbagai promo diskon dan cashback ini juga 
disesuaikan dengan perayaan hari libur nasional, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal, 
Tahun Baru dan Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional). Pengguna aplikasi e-wallet 
dapat mendapatkan diskon atau cashback yang lebih besar dari biasanya. Cashless 
society paham betul perang diskon yang sedang terjadi diantara dua aplikasi ini dan 
memanfaatkan hal ini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Their war, our happiness.

Namun, perang diskon ini bukan tanpa risiko. Salah risiko ketika kita memanfaatkan 
perang diskon di antara aplikasi e-wallet ialah impulsive buying atau pembelian impulsif, 
dimana konsumen melakukan pembelian secara terus-menerus tanpa perencanaan. 
Sebagian besar pengguna aplikasi e-wallet ialah generasi milenial yang terkenal dengan 
rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu ingin mencoba hal baru. Berbagai diskon yang 
ditawarkan di aplikasi e-wallet, mendorong mereka untuk membeli hal-hal baru yang 
sebenarnya tidak mereka butuhkan. Gaya hidup cashless ini membuat generasi milenial 
cenderung tidak mengerti akan nilai (value) uang yang dimiliki. Mereka menganggap 
harga atau nominal yang ada hanya sekedar angka. Akibatnya, nilai (value) dari uang 
tersebut menjadi tidak signifikan. Jika tidak dikontrol, hal ini justru akan berisiko tidak 
baik bagi kondisi keuangan pengguna e-wallet dalam jangka panjang. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menyikapi perang diskon dari berbagai 
aplikasi e-wallet ialah pengguna harus cerdas memanfaatkan diskon yang ada untuk 
berhemat. Jangan melakukan transaksi karena diskon, tetapi carilah diskon ketika 
akan bertransaksi. Hal ini dapat menghindari pengeluaran yang membengkak akibat 
impulsive buying karena tergiur promo. Cara lain ialah dengan mengisi saldo e-wallet 
sesuai dengan anggaran, bukan karena akan dihabiskan untuk menikmati diskon. 
Alokasikan dan perhitungkan dengan baik berapa banyak uang yang akan disimpan 
di e-wallet. Uang yang disimpan dalam e-wallet memang tidak kelihatan wujud fisiknya 
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sehingga cenderung lebih mudah menghabiskannya. Cara terakhir ialah dengan 
berfokus kepada kebutuhan, bukan keinginan dengan demikian penggunaan e-wallet 
dapat dikontrol dan digunakan dengan bijak. Sesekali, ada baiknya juga untuk melihat 
riwayat transaksi e-wallet yang sudah kita lakukan untuk menganalisis pengeluaran, 
apakah masih wajar atau terlalu boros. 

Kaum cashless society sangat dimanjakan dengan maraknya perang diskon antar 
aplikasi e-wallet yang ada saat ini. Dengan berbagai keunggulan lainnya, seperti 
kenyamanan karena tidak perlu membawa dompet tebal dan memikirkan uang 
kembalian, transaksi aman, praktis dan cepat, pengguna e-wallet sudah pasti masih 
akan berkembang selama beberapa tahun mendatang. Jika tidak disikapi dengan 
baik, alih-alih menguntungkan, promo yang ditawarkan oleh aplikasi e-wallet ini malah 
menjadi bumerang bagi penggunanya. Untuk itu pengguna e-wallet haruslah bijak dalam 
menggunakan e-wallet dalam bertransaksi.
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Pengaruh YouTube Sebagai Media Promosi
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Media sosial memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Masyarakat 
lebih banyak menghabiskan waktu di online, baik itu melihat media sosial sebagai 
sumber informasi dan sebagai sarana promosi. Dengan munculnya platform digital, 
efektivitas iklan menjadi hal yang penting bagi marketer dalam menentukan media 
komunikasi yang paling efisien dan tepat untuk menempatkan iklan mereka. Periklanan 
merupakan suatu hal yang efektif ketika menghasilkan penjualan, dan dapat dikatakan 
efektif ketika menghasilkan aktivitas dalam tahap kognitif dan afektif. Periklanan 
juga dapat diartikan sebagai iklan yang dapat mengembangkan loyalitas merek dan 
karenanya memastikan pembelian berulang yang dapat meningkatkan pendapatan.

Salah satunya YouTube sebagai media sosial yang memungkinkan pengguna untuk 
membagikan video mereka secara online, ataupun membuat channel Youtube 
mereka. YouTube juga menjadi alat promosi individu dan ide, karena pengguna dapat 
menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri mereka dan ide-ide mereka.

YouTube merupakan salah satu platform digital paling populer saat ini. Lebih dari 
satu miliar pengguna per bulan di seluruh dunia.  Popularitasnya diprediksi akan terus 
meningkat seiring dengan jumlah pengguna. Lembaga riset pasar Statista memprediksi 
bahwa jumlah penggunanya akan mencapai angka 1,8 miliar orang pada tahun 2021 
nanti.

Ciri khas fitur YouTube adalah kinerja  yang mempublikasikan video mereka di YouTube 
fokus pada performativitas mereka. Jika tidak, mereka yang memiliki channel YouTube 
tidak menarik bagi pengguna YouTube lainnya. Selain itu, YouTube juga menggabungkan 
fitur yang memungkinkan sebuah bisnis untuk mempromosikan video mereka kepada 
orang-orang yang mungkin tertarik dengan bisnis tersebut, menargetkan customer 
dengan demografi, topik, atau minat.

Pengiklan membayar setiap kali seseorang melihat video mereka. Contohnya di YouTube 
Ads, salah satu pembisnis dapat memilih lokasi iklan yag akan muncul, bagaimana 
formatnya, dan bahkan berapa banyak bersedia membayar per tampilan (jika Ia ingin 
menampilkan keunggulan iklan produk salah satu brand dari pesaing).

Perusahaan dapat merasakan peran yang sangat besar dari YouTube, beberapa 
keuntungan yang di dapat yaitu pengiklan dapat membuat audiens yang lebih disesuaikan 
dengan merek mereka, dibandingkan audiens yang luas dengan karakteristik seperti 
TV. Misalnya, daripada menjangkau penggemar olahraga, perusahaan sepatu lari dapat 
menargetkan pelari maraton yang antusias.
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Dari pengalaman saya, banyak kemudahan yang saya dapatkan dalam menggunakan 
fitur YouTube. Selain mendapatkan hiburan film, music, dari YouTube juga mendapat 
informasi dari salah satu brand terkait iklan yang tayang di YouTube. Contohnya muncul 
iklan Gojek di YouTube dengan menampilkan visual yang menarik serta menampilkan 
informasi mengenai promo yang didapatkan apabila menggunakan aplikasi Gojek, 
sehingga membuat saya memutuskan untuk menggunakan Gojek sebagai alat 
transportasi saya.

Di samping adanya kelebihan dan kemudahan yang didapat oleh konsumen melalui 
YouTube, ada juga hal yang negatif dari pemanfaatan YouTube untuk berbisnis yaitu 
YouTube menjadi alat branding yang sulit bagi bisnis kecil, dan tidaklah mudah 
membangun awareness. Untuk itu buatlah semenarik mungkin agar menghasilkan 
traffic. 

Sebagai contoh video marketing dari Gojek di YouTube. Setelah memperkenalkan logo 
Gojek yang terbaru, Gojek pun membuat video iklan bertema Cerdikiawan yang digarap 
oleh Dimas Djayadiningrat. Dalam iklan tersebut membuat masyarakat nostalgia dan 
mengingat ide lucu yang muncul di setiap harinya, lalu Gojek merangkumnya dalam 
iklan pendek penuh makna ini. Oleh karena itu, apabila video tersebut dapat terkonsep 
dengan baik, video marketing seperti ini bisa menjadi salah satu cara untuk memberikan 
sedikit dorongan untuk perusahaan, baik itu dalam segi traffic ataupun awareness. 
Pastikan perusahaan mempunyai sumber daya yang bagus serta memanfaatkan 
momen yang tepat.
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Hallyu atau Korean Wave adalah terminologi yang menggambarkan bagaimana budaya 
popular Korea Selatan tersebar secara global ke seluruh dunia. Kegemaran akan budaya 
pop Korea Selatan dimulai di dataran Republik Tiongkok dan wilayah Asia Tenggara 
pada akhir tahun 1990-an. Perkembangan gelombang korea ini dimulai, ketika grup 
boyband Korea Selatan, H.O.T merilis albumnya di Tiongkok. Setelahnya, banyak serial 
drama korea mulai diputar di Tiongkok dan menyebar ke negara-negara lain seperti 
Hong Kong, Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina, Amerika Serikat, Amerika Latin, dan 
Timur Tengah. 

Korean wave mencakup banyak aspek kebudayaan Korea Selatan termasuk film dan 
televisi. Ilmuwan politik dari Amerika Joseph Nye mendefinisikan Gelombang Korea 
sebagai "semakin populernya segala hal mengenai Korea”. Gelombang Korea, bukan 
hanya terbatas pada musik dan serial drama, tetapi juga meningkatkan kepopuleran 
produk dari Korea Selatan lainnya seperti makanan, fashion, kosmetik, wisata kesehatan, 
operasi kecantikan, hingga produk elektronik dari negara yang dijuluki negeri ginseng 
ini. Fenomena ini juga turut mempromosikan Bahasa Korea beserta kebudayaannya 
dan meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Korea Selatan. 

Keberhasilan ini salah satunya juga didukung oleh kebijakan Pemerintah Korea 
Selatan yang membatasi gempuran industri hiburan dari barat. Hal ini cukup efektif 
untuk menciptakan pasar yang potensial bagi produk yang di propagandakan melalui 
media massa mereka. Apabila terdapat pertanyaan, siapakah yang menjadi penggemar 
terbesar dari produk hiburan dan produk Korea Selatan? Jawabannya tak lain adalah 
warga negara Korea Selatan itu sendiri. Bahkan ketika mereka tinggal di luar negeri, 
kecintaan mereka terhadap produk dari negara mereka tidak pernah surut. Tak heran 
angka ekspor produk Korea Selatan terutama ke negara-negara yang memiliki banyak 
warga negara Korea Selatan semakin meningkat. Selain itu dukungan dari pemerintah 
juga diwujudkan melalui berbagai acara kesenian seperti festival-festival film dan musik 
bertaraf internasional yang rutin diadakan setiap tahunnya.

Korean Pop atau K-pop adalah salah satu aspek yang berperan besar dalam memperluas 
gelombang korea ke seluruh penjuru dunia. Prestasi para artis musik Korea Selatan ini 
tidak dapat dipandang sebelah mata. Selama satu dekade, tercatat delapan kali artis 
Korea Selatan masuk dalam daftar Billboard Hot 100 sejak grup girlband Wonder Girls 
masuk dalam chart bergengsi tersebut dengan hit-nya “Nobody” yang juga dirilis ke 
dalam empat bahasa termasuk Bahasa Inggris. Kesuksesan K-pop mengembangkan 
industri musik Korea Selatan dan mengantar industri ini menjadi salah satu sumber 
pendapatan negara dengan nilai ekspor mencapai lima milyar dollar Amerika. 
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Kepopuleran K-pop di berbagai belahan dunia telah membuat industri ini menjadi 
industri yang sangat kompetitif. Istilah Idol-group pun muncul untuk merepresentasikan 
kelompok yang bernyanyi sambil menari dan menjadi idola. Munculnya Idol-group tidak 
lepas dari peran tiga studio musik atau yang dikenal sebagai agensi terkuat di Korea 
Selatan. SM Entertainment atau SM Town berdiri tahun 1995, JYP Entertainment 
menyusul di tahun 1997, dan YG Entertainment di tahun 1998, merupakan agensi 
yang melahirkan banyak idol-group, beberapa melegenda dan tetap eksis hingga hari 
ini namun lebih banyak yang memutuskan untuk membubarkan grupnya dan memilih 
jalur solo karir.

Jalur solo karir yang banyak diambil oleh para anggota dari idol-group di Korea Selatan 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Sistem kontrak. Setiap idol-group diikat dengan masa kontrak tertentu oleh 
agensi tempat mereka bernaung. Setelah masa kontrak habis, agensi biasanya 
memberikan pilihan untuk perpanjangan kontrak, perpanjangan kontrak bagi 
sebagian anggota yang dipilih, atau menghentikan kontrak sehingga grup harus 
dibubarkan. Sistem kontrak ini juga banyak mendorong para personil dari idol-
group untuk bersolo karir. Contohnya adalah Girls Generation atau SNSD yang pada 
awalnya beranggotakan 9 orang dan menyusut hingga akhirnya beranggotakan 
5 orang, karena beberapa anggotanya memutuskan untuk melakukan solo karir 
setelah masa kontrak mereka berakhir.

2. Dunia hiburan tidak pernah lepas dari konflik dan skandal, termasuk juga dialami 
oleh beberapa idol-group. Apabila ini dialami oleh satu anggota biasanya anggota 
tersebut akan diberhentikan atau mengundurkan diri dan selanjutnya akan 
bersolo karir. Kasus Park Bom dari grup 2NE1 menjadi salah satu skandal yang 
cukup memalukan. Park Bom diketahui menggunakan obat-obatan terlarang yang 
menyebabkan dia divakumkan dari grupnya. Saat ini Park Bom sedang merintis 
solo karirnya.

3. Personal branding adalah kombinasi unik dari kemampuan, pengalaman, dan 
kepribadian yang ingin ditunjukkan kepada khalayak. Dalam satu grup biasanya 
ada anggota yang memiliki daya tarik yang lebih dibandingkan dengan anggota 
yang lainnya. Personil ini secara alamiah akan mendapatkan banyak tawaran 
seperti mendapatkan peran dalam drama, membintangi iklan, atau tampil dalam 
variety show di televisi nasional, sehingga kecenderungan untuk bersolo karir lebih 
kuat. 

Jika membahas lebih dalam mengenai personal branding yang memiliki pengaruh yang 
cukup besar dalam keputusan solo karir para anggota dari idol-group, hal ini tidak 
hanya dibentuk oleh personil yang bersangkutan tetapi juga dibentuk oleh permintaan 
para penggemar yang memiliki kriteria-kriteria tertentu dalam menentukan kualitas dan 
karakter mana yang lebih dihargai.  Memilih solo karir tidak menjamin bahwa perjalanan 
karir dalam industri musik akan berjalan dengan lebih mudah dan tanpa hambatan. 

Banyak yang terbiasa melakukan kegiatan dalam bentuk kelompok-kelompok, sehingga 
ketika mereka bersolo karir ada perasaan yang berbeda seperti perasaan kesepian dan 
dipinggirkan yang terkadang mempengaruhi kualitas karya mereka. Dalam tingkat yang 
lebih ekstrem yaitu keputusan untuk mengakhiri hidup karena keputusan solo karir yang 
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dijalani tidak berjalan sesuai harapan apalagi kompetisi yang sangat ketat di industri 
hiburan Korea Selatan membuat banyak artis yang berguguran. Seperti yang terjadi 
pada Goo Hara mantan anggota idol-group Kara yang ditemukan meninggal dengan 
cara membunuh diri di rumahnya yang secara ironis terjadi setelah ia menyelesaikan tur 
tunggalnya di Jepang. Kara sendiri dibubarkan karena kontrak yang selesai pada tahun 
2016 dan membuat para anggotanya memutuskan untuk bersolo karir. Dibutuhkan 
lebih banyak kesiapan mental bagi para anggota dari idol-group ketika memutuskan 
untuk bersolo karir, dan tentunya konsistensi untuk menjaga kualitas agar citra diri 
yang telah dibentuk dapat langgeng dalam waktu yang lama.
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Kehidupan manusia membutuhkan aspek kuliner sebagai pemenuhan kebutuhan 
utama. Dunia kuliner tidak bisa dilepaskan dari peran perempuan.  Perempuan identik 
dengan kehidupan rumah tangga. Sentuhan masakan seorang ibu menjadikan makanan 
sebagai sesuatu yang istimewa.  Kangen masakan ibu menjadi sesuatu yang biasa 
dirasakan oleh para individu yang merantau jauh dari keluarga aslinya, termasuk saya. 
Meskipun zaman sudah berubah, laki-laki juga sudah menunjukkan kemampuan luar 
biasa sebagai master chef, peran perempuan tetap tidak bisa dilepaskan dari dunia 
kuliner.  Peran perempuan tetap tidak bisa tergantikan.  Hal ini juga bisa terlihat adanya 
keterkaitan antara penyebutan nama rumah makan atau restoran dengan menggunakan 
nama-nama Ibu misalnya Bu Juminten, Mbok Berek, Mbah Jingkrak, Ayam Goreng Ny 
Suharti, Raminten,  dan sebagainya. 

Penggunaan nama perempuan dan makanan atau kuliner tidak bisa dilepaskan begitu 
saja. Ada keterkaitan erat antara nama perempuan dan kuliner yaitu aspek budaya, 
emosi, empati, ketelitian, dan pemikiran jangka panjang. Perempuan dan kuliner 
merupakan aspek sejarah lama yang sudah menjadi budaya turun-temurun. Perempuan 
dianggap sebagai pribadi yang memiliki kemampuan untuk mengatur rumah tangga, 
mengasuh anak dan memperhatikan kesehatan dan kebutuhan anak. Salah satu cara 
untuk memelihara keluarga ini dengan baik melalui penyediaan makanan yang baik dan 
sehat. Dengan demikian, pola makan dan tipe makanan tergantung pada kepintaran 
dan keahlian seorang ibu. Hal ini sudah berlangsung lama.  Konsekuensinya, apabila 
seorang anak meninggalkan rumah, maka anak akan selalu mengingat masakan Ibu. 
Selain itu, seorang perempuan dewasa juga dituntut memiliki kemampuan untuk 
memasak, karena kemampuan perempuan dalam memasak akan menentukan 
kesehatan dan masa depan keluarga. Jadi, orang bijak dulu bilang bahwa perempuan 
bisa memasak adalah menjadi wajib hukumnya. 

Aspek emosi juga menjelaskan antara perempuan dan kuliner. Perempuan dalam 
mengolah masakan ada aspek emosi. Aspek emosi ini biasanya berorientasi positif 
yaitu rasa senang, bahagia, dan semangat. Hal ini bisa terlihat ketika dalam mengolah 
masakan, seorang perempuan pasti menginginkan untuk menghasilkan olahan masakan 
terbaik. Perasaan cinta dalam mengolah masakan akan mendorong perempuan untuk 
memilih bahan makanan beserta bumbunya seoptimal mungkin agar menciptakan rasa 
makanan yang lezat dan nikmat. 

Keterkaitan antara kuliner dan perempuan juga dikaitkan dengan empati dan ketelitian. 
Aspek empati ini terkait dengan konsekuensi dengan hasil olahan makananan. Empati 
ini merupakan ungkapan rasa perhatian terhadap hasil olahan makanan agar bisa 
dikonsumsi dengan baik oleh anggota keluarga. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketika 
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ibu memasak akan memperhatikan ketelitian terkait semua asupan gizi agar bisa 
memberikan kesehatan pada anak-anaknya. Selain itu, seorang ibu akan memperhatikan 
makanan favorit dari masing-masing anggota keluarga. Dengan demikian, ibu akan 
menyusun daftar menu makanan yang pasti akan dikonsumsi dengan senang hati oleh 
para anak-anaknya.

Perempuan dan kuliner memiliki keterkaitan akan orientasi jangka panjang. Apa yang 
disajikan dan dikonsumsi akan berdampak pada kehidupan dan kesehatan jangka 
panjang. Pilihan makanan yang sehat adalah faktor utama untuk menciptakan individu 
dengan kualitas kesehatan prima, dengan demikian akan menciptakan generasi 
mendatang dengan karakter sehat dan baik pula. Masakan rumahan atau masakan ibu 
dianggap memiliki tingkat kesehatan lebih baik karena idealnya ketika memilih bahan 
makanan pasti akan dicari bahan makan yang berkualitas. Cara pengolahannya juga 
membutuhkan kehati-hatian karena ada kekhawatiran akan menghilangkan kandungan 
gizi dalam bahan pangan. Memang tidak pungkiri, bahwa setiap perempuan akan 
memiliki kemampuan untuk mengolah makanan dengan baik, paling tidak, apabila 
perempuan yang aktif memasak pastinya akan berusaha untuk menghasilkan makanan 
yang berkualitas bagi anggota keluarga.

Tidak mengherankan apabila hidup di kota metropolitan, maka masih banyak 
rumah makan yang  menggunakan nama perempuan atau nama-nama yang terkait 
dengan perempuan. Tujuan menggunakan nama atau branding dengan keterkaitan 
perempuan adalah untuk memudahkan pembuatan keputusan bagi konsumen dalam 
memilih rumah makan. Nama merek yang terkait dengan nama perempuan memang 
memiliki identifikasi terhadap aspek tertentu. Pemilihan merek ini akan semakin 
dipertimbangkan untuk digunakan ketika  lingkungan geografi mengutamakan adanya 
konteks kebersamaan dan harmonisasi. Perempuan dianggap  sebagai faktor yang 
memiliki perekat untuk kebersamaan dan bisa menciptakan harmonisasi bersama 
dalam anggota keluarga.  Hal ini juga menunjukkan bahwa kuliner masih identik dengan 
perempuan yang memiliki orientasi pada kasih sayang dan empati. Terlepas banyak 
master chef pria yang mumpuni, perempuan memang tidak ada salahnya untuk bisa 
memiliki sedikit keahlian di bidang kuliner. Kata-kata bijak selalu menunjukkan bahwa 
sehebat-hebatnya perempuan bekerja, akan jauh hebat lagi kalau diimbangi dengan 
kemampuan memasak untuk keluarga.
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Perilaku konsumen didefinisikan sebagai akuisisi, konsumsi, dan disposisi barang, 
jasa, waktu dan ide dari unit pembuatan keputusan. Terkait dengan salah satu aspek 
tersebut, aspek disposisi menjadi aspek yang menarik untuk dibahas. Hal ini merupakan 
salah aspek yang menjelaskan aktivitas bagi konsumen untuk menyudahi kepemilikan 
produk atau jasa. Tingkat disposisi yang tinggi juga menunjukkan kecenderungan 
konsumen untuk berusaha mencari produk baru atau mungkin berusaha menyudahi 
kepemilikan.

Aspek disposisi menarik untuk dibahas karena menjelaskan adanya karakteristik baik 
dari sisi intrinsik dan ekstrinsik produk itu sendiri maupun dari sisi konsumen sendiri. 
Faktor intrinsik dari produk terkait dengan masa penggunaan produk, kondisi produk, 
inovasi produk, dan biaya pergantian produk. Faktor ekstrinsik produk terkait dengan 
keuangan, tempat penyimpanan, dan penggunaan fungsional. Terkait dengan aspek 
konsumen, hal ini meliputi kepribadian, persepsi, pembelajaran, emosi,  tekanan 
kelompok.

Terkait dengan faktor intrinsik produk tersebut, masa penggunaan produk dalam kurun 
beberapa tahun terakhir ini menunjukkan  masa yang pendek bagi konsumen untuk 
menikmati produk. Konsumen dapat melakukan pergantian produk dengan cepat, 
sebut misalnya smartphone atau produk elektronik, mobil, bahkan rumah. Jangan 
ditanya terkait dengan produk fashion. Perubahannya cepat sekali sehingga mendorong 
konsumen mau tidak mau ingin mencoba produk baru. Inovasi produk hampir pada 
semua kategori produk mempercepat pertumbuhan produk baru dengan variasi baru. 
Tidak ada hitungan tahun, bahkan bulan. Mobil saja, hampir tiap tahun menunjukkan 
model baru. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menciptakan produk 
baru secara terus-menerus. Produk elektronik sepertinya sudah dirancang masa 
pemakaian pada kurun waktu tertentu sehingga  hanya dalam beberapa waktu sudah 
menunjukkan tanda untuk segera diganti. Selain itu, biaya pergantian produk sangat 
rendah. Produk-produk baru biasanya akan ditawarkan dengan murah. Konsumen juga 
dipermudah dengan sejumlah fasilitas kredit untuk mendapatkannya. 

Terkait dengan aspek ekstrinsik produk, konsumen menyudahi kepemilikan produk bisa 
disebabkan oleh adanya nilai produk tersebut.  Produk memiliki nilai ekstrinsik yang 
bisa diukur dengan uang. Dengan demikian, apabila konsumen menyudahi kepemilikan, 
konsumen bisa melakukan penjualan produk-produknya kepada pihak lain, baik bisa 
dijual langsung maupun menggunakan media online. Saat ini, sejumlah penyedia jasa 
terkait dengan penjualan online luar biasa meningkat.  Produk menjadi sesuatu yang 
memberikan nilai tambah bagi individu. Selain itu, produk disudahi penggunaannya, 
karena masalah tempat penyimpanan yang mungkin saja dianggap memakan tempat. 
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Konsumen bisa melakukan penjualan atau “membuang” ke tempat lain. Keterbatasan 
tempat menciptakan masalah sendiri karena membutuhkan tempat untuk menyimpan. 
Rata-rata konsumen memiliki keterbatasan tempat untuk menyimpan produk-produknya.  
Yang menarik dari disposisi produk adalah konsumen bisa menggunakan produk yang 
ada untuk dioptimalkan penggunaannya dalam bentuk lain. Dengan demikian, produk 
yang ada bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hanya konsumen yang 
kreatif bisa mengupayakan adanya alternatif penggunaan produk.

Selain aspek intrinsik dan ekstrinsik produk, karakteristik seseorang menjadi penting 
dalam menjelaskan disposisi produk. Aspek kepribadian konsumen yang cenderung 
terbuka dan mudah mencoba hal-hal baru menjadikannya cenderung memiliki tingkat 
disposisi yang tinggi. Mungkin dalam jangka waktu yang pendek, konsumen dengan 
mudah mendapatkan produk baru. Selain itu, persepsi konsumen yang dimiliki juga 
memudahkan untuk menyudahi kepemilikan. Persepsi dimunculkan karena paparan 
terhadap stimuli secara terus-menerus. Apabila konsumen memiliki motivasi yang 
cenderung untuk memenuhi kebutuhannya, maka akan memengaruhi konsumen untuk 
memiliki persepsi positif terhadap stimuli yang diterimanya. Konsumen akan mudah 
mencoba produk baru. Pembelajaran konsumen juga memengaruhi konsumen untuk 
menyudahi kepemilikan produk. Konsumen yang paham akan kekurangan produknya, 
dengan mudah untuk mencoba hal baru. Namun, di sisi lain, bisa saja pembelajaran 
ini menunjukkan bahwa konsumen memutuskan untuk tidak membeli produk, karena 
aspek rasionalitas yang mendorongnya untuk tetap menggunakan produk lama. Aspek 
emosi konsumen juga memengaruhi untuk mencoba hal baru. Konsumen bisa saja tidak 
menggunakan produk lamanya, karena alasan emosi. Emosi ini disebabkan adanya 
tawaran produk baru untuk mengganti produk lama, padahal belum tentu manfaat 
produk lama berkurang. Disposisi juga bisa disebabkan oleh tekanan kelompok atau 
komunitas yang ada di sekitar. Konsumen akan dengan mudah melakukan pergantian 
produk apabila lingkungan sosialnya juga melakukan pergantian produk, terlebih bagi 
konsumen yang merasa tidak enak kalau tidak memiliki produk yang sama dengan 
lingkungannya. 

Aspek disposisi ini menjadi penting untuk melihat pendorongnya dari ketiga aspek 
tersebut yaitu sisi intrinsik dan ekstrinsik produk serta karakteristik konsumen. 
Nampaknya pemasar telah mengembangkan sejumlah strategi pemasaran yang 
memfokuskan pada ketiganya, sehingga bisa mempercepat aktivitas disposisi 
konsumen. Namun demikian, setidaknya, pemasar perlu memberikan peningkatan nilai 
produk terhadap masyarakat dengan cara mendidik konsumen untuk membuang produk 
mereka yang sudah tidak lagi diinginkan dengan memperhatikan aspek konservasi 
lingkungan. Apabila tingkat disposisi tidak bisa dikontrol baik oleh konsumen dan 
perusahaan, bagaimana  barang-barang bekas tersebut disimpan? Lingkungan sekitar 
juga memiliki keterbatasan dalam menyimpan.
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Kekuatan merek perlu diupayakan terus menerus oleh perusahaan. Strategi-strategi 
tersebut bisa berupa penguatan produk, harga, komunikasi, distribusi, penguatan 
adanya pengungkit termasuk ingredient brand, country origin, event, supplier dan 
tentu saja karyawan as the people power.  Kekuatan merek bisa didukung dengan 
adanya strategi employee branding. Employee branding ini merupakan strategi untuk 
menguatkan merek dari sisi internal perusahaan melalui karyawan. Karyawan dianggap 
sebagai kekuatan utama untuk menciptakan merek unggul dan bisa diterima oleh 
konsumen luar perusahaan dengan baik. Employee branding merupakan penguatan 
merek yang mengoptimalkan karyawan sebagai subjek utama dalam mendukung kinerja 
merek terkait dalam implementasi sehari-hari. 

Karyawan dijadikan sebagai agen aktif dan garda depan utk mendukung tidak hanya brand 
awareness, tetapi perceived quality sampai nantinya menjadi brand loyalty perusahaan. 
Employee branding dapat dilakukan dengan sejumlah strategi. Karyawan bisa menjadi 
brand endorser langsung dari produk dan jasa perusahaan. Kredibilitas produk bisa 
dikonfirmasi dengan perilaku menggunakan produk oleh karyawan karena karyawan 
menjadi aktor utama yang pernah mencoba dan berbagi pengalaman nantinya kepada 
konsumen eksternal. Karyawan menguatkan keyakinan konsumen untuk bersedia 
mencoba karena yang disampaikan pastinya sesuatu yang positif. Penggunaan produk 
oleh karyawan dianggap sebagai suatu bentuk promosiuntuk menguatkan atribut dan 
benefit merek. 

Dengan demikian, konsumen eksternal memiliki trust yang kuat terhadap produk atau 
jasa. Perusahaan juga dipersepsi sebagai agen yang tidak hanya mengarahkan dan 
mempromosikan produk namun perusahaan juga sekaligus sebagai agen yang juga 
melakukannya. Perusahaan memiliki kekuatan sebagai agen yang patut dipercayai. 
Selain itu, ketika karyawan juga diminta sebagai konsumen internal yang menggunakan 
dan mempromosikan produk, hal ini turut menguatkan implementasi visi misi dan nilai-
nilai perusahaan. Perwujudan hal tersebut bisa berjalan optimal bila semua karyawan 
mendukung. Perusahaan perlu melakukan pemasaran internal.

Perusahaan bisa melakukan  serangkaian program kerja  untuk menguatkan employee 
branding.  yaitu sosialisasi, pelatihan, workshop ataupun penguatan insentif untuk 
karyawan. Sosialisasi dari top management cukup dibutuhkan untuk membuat 
karyawan mengetahui dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam merek. Top 
management juga diharapkan juga beperan dalam employee branding termasuk 
menunjukkan pengalaman langsung dalam menggunakannya. Dengan demikian, semua 
individu dalam perusahaan memiliki kekuatan dan keinginan meniru top management 
sebagai role model yang dihormati. Selain itu, karyawan diharapkan dapat menjiwai 
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dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam merek. Selain itu, 
sosialisasi perlu dilakukan karena bisa menguatkan keyakinan kepada para karyawan 
bahwa keberhasilan perusahaan dalam mempromosikan merek kepada konsumen 
eksternal juga didukung dengan partisipasi karyawan internal. Karyawan internal 
diharapkan juga mempromosikan produk.  Karyawan akan bisa menjadi garda depan 
dalam mengkomunikasikan  produk dan sekaligus menceritakan pengalaman langsung 
kepada konsumen eksternal. 

Selain sosialisasi, perusahaan juga memberikan pelatihan atau workshop terkait 
dengan penjelasan mengenai merek dan sejumlah aktivitas yang nantinya dilakukan 
oleh karyawan untuk mempromosikan merek kepada karyawan. Pelatihan tersebut 
penting bagi karyawan untuk menjelaskan cara-cara yang bisa dilakukan oleh karyawan 
untuk berinteraksi dengan konsumen terkait dengan memperkenalkan merek.  

Perusahaan juga menunjang kinerja karyawan sebagai bagian dari aspek internal dengan 
memberikan insentif. Insentif ini perlu sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan 
karena bersedia dengan ikhlas untuk turut mendukung kinerja merek. Penghargaan 
ini bisa dalam bentuk moneter maupun non-moneter. Penghargaan ini perlu dilakukan 
agar karyawan merasa dihargai dan terdorong secara terus-menerus untuk terlibat aktif 
dalam mendukung kinerja merek. 

Employee branding ini perlu dikuatkan secara terus-menerus karena apabila perusahaan 
menguatkan pemasaran internal ini, maka perusahaan akan menciptakan konsistensi 
dalam pemahaman nilai maupun produk- produk yang akan ditawarkan kepada 
konsumen eksternal.  Konsumen akan memiliki persepsi positif karena karyawan 
internal dianggap sebagai pendukung dalam pelaksanaan program kerja perusahaan. 

Manfaat lain karyawan menjadi bagian dari employee branding adalah menunjang kinerja 
keuangan perusahaan secara keseluruhan dalam jangka panjang. Keterlibatan internal 
konsumen ini bisa secara langsung maupun tidak langsung mendukung kontribusi 
profitabilitas perusahaan. Terlebih perusahaan memiliki jumlah karyawan dalam ukuran 
yang besar. Hal ini juga diperkuat untuk memperluas keterlibatan pada keluarga dan 
kolega karyawan. Keterlibatan ini bisa memengaruhi dalam skala luas.

Perusahaan perlu menyadari bahwa kualitas merek menjadi penentu keyakinan baik 
konsumen eksternal maupun karyawan sebagai konsumen internal. Apabila karyawan 
internal mau menggunakan merek, maka akan mudah bagi perusahaan untuk 
memengaruhi pihak eksternal untuk menggunakan merek produk. Sebaliknya, apabila 
karyawan internal saja tidak mau menggunakan merek, maka bagaimana perusahaan 
akan menguatkan konsumen eksternal untuk menggunakan merek?
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Umur memiliki dua makna utama yaitu bagaimana seseorang merasakan sesungguhnya 
bertambah umur dan bagaimana seseorang mempersepsikan umur yang dimiliki.  
Seseorang yang merasakan bertambah umur secara fisik tentu tidak mengingkari 
adanya indikator fisik yang jelas terlihat. Indikator yang jelas terlihat adalah rambut 
memutih (seperti saya), cepat capek, mudah lupa, wajah berkerut, atau gigi sudah 
ada yang tanggal. Yang lebih parah adalah organ tubuh mengalami penurunan kualitas 
termasuk sejumlah penyakit yang menghinggapi seseorang. Di sisi lain, bagaimana 
seseorang mempersepsikan umur yang dimiliki, tentu saja akan terkait dengan psikis. 
Terkait dengan psikis bisa dimaknai juga dengan dua aspek yaitu positif dan negatif. 
Persepsi terkait dengan umur yang positif, berarti bahwa seseorang akan memiliki 
makna yang sangat bermanfaat dalam kehidupannya karena mengingat secara finansial 
diri mungkin sudah relatif mapan sehingga tidak memikirkan terlalu banyak kebutuhan 
hidup. Persepsi negatif diri meliputi berkurangnya wewenang atau pengaruh karena 
sudah tidak bekerja, sendirian,  dan mungkin saja kehilangan sejumlah kolega.

Kehidupan kita tidak bisa dielakkan pasti semua akan tua dan tentunya apabila sudah 
pada waktunya, kita semua akan meninggalkan kehidupan ini. Namun menariknya, 
dalam kehidupan nyata ini, menjelang tua atau sudah menginjak masa tua dalam diri, 
akan ada dua pendapat terkait dengan eksistensi umur. Bagi individu yang merasa tua 
secara fisik dan mempertimbangkan umur aktual, tentu saja akan berpikir bagaimana 
cara mempertahankan diri agar kuat secara fisik. Aspek fisik menjadi ukuran utama 
karena progresif dengan bertambahnya umur.  Ketika seseorang merasakan umur 
sesuai dengan kondisi nyata (how old a person looks), biasanya akan cenderung negatif.  
Ketika seseorang merasa dirinya tidak berdaya, maka kebutuhan akan jasa dan produk 
kesehatan akan meningkat. Ketika diri secara fisik tua, tentu saja akan mengurangi 
berbagai produk yang membahayakan tubuh. Berbagai produk kesehatan dibeli oleh 
konsumen. Terlebih data Nielsen (2014) terkait dengan adanya kesenjangan umur 
menunjukkan bahwa pada tahun 2050, umur  manusia yang menginjak 60 tahun akan 
mencapai 2 miliar. Hal ini tentu saja akan memberikan kesempatan kepada konsumen 
yang menjadi target market pemasar. Bahkan ketika seseorang merasakan secara fisik 
tidak cantik atau ganteng maka alternatif lain bisa melakukan operasi plastik. 

Pandangan umur tidak berhenti pada fisik, namun psikis. Ketika seseorang merasakan 
bertambahnya umur secara fisik dan memaknai secara positif, bisa saja, seseorang 
akan mempersepsikan bertambahnya umur sebagai sebuah anugerah. Seseorang akan 
merasakan adanya sesuatu yang berbeda meskipun adanya pertambahan umur. Bisa 
saja akan melakukan rejuvenasi diri atau revitalisasi diri sehingga menjadi seseorang 
yang lebih baik dan berusaha untuk lebih mengoptimalkan diri. Hal ini disebabkan 
oleh adanya kesadaran diri bahwa di saat menjelang bertambahnya umur, seseorang 
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harus menjadikan lebih berguna di sisa umurnya. Aktivitas yang dilakukan bisa berupa 
menguatkan diri untuk mengoptimalkan afiliasi diri dengan komunitas atau keluarganya. 
Aspek connectedness menjadikan seseorang ingin terus bersama dengan orang lain. 
Kebersamaan ini bisa diupayakan untuk berbagi pengalaman atau menguatkan nilai 
yang dirasa penting untuk diajarkan bagi orang lain yang belum mengalami sebelumnya. 
Selain itu, seseorang juga berkeinginan untuk berbuat baik terus-menerus. Terlebih lagi 
karena adanya kondisi finansial yang mapan, menjadikan seseorang ingin selalu berbagi 
pada orang lain.  Seseorang yang demikian, tidak peduli terkait dengan kenyataan 
umur yang dimiliki. Ia akan terus berjuang dan merasa selalu bersyukur dengan umur 
yang diberikan oleh Allah. Hal ini tentu saja akan menciptakan peluang bisnis yang 
cukup menggembirakan karena individu dengan lanjut usia masih dianggap produktif 
dan mampu berkarya sama seperti individu yang masih muda.  Bisa jadi, individu 
berkeinginan untuk mencoba sesuatu yang tidak pernah dikerjakan sewaktu masih 
muda. Bisa saja ini dilakukan karena beranggapan mumpung masih bisa. Contoh nyata 
dunia bisnis menangkap peluang ini adalah banyak perbankan mulai membidik target 
market individu yang lanjut usia. 

Namun kenyataannya, tidak semua orang yang menginjak lanjut usia memiliki pikiran 
positif. Pikiran negatif bisa mewarnai dalam diri individu, misalnya merasa tidak berguna, 
menjadi beban, tidak diperlukan lagi oleh lingkungan. Apabila hal ini terjadi, tentu saja, 
stigma terkait dengan orang lanjut usia tidak berguna dan produktif menjadi semakin 
kuat. Hal ini tentu saja akan menutup peluang orang lain untuk mengoptimalkan individu 
yang sudah lanjut usia. 

Aspek kognitif menjadi dasar untuk mengubah pola pikir terkait dengan eksistensi umur. 
Tetap berusaha untuk menjadikan umur bukan sebagai suatu kendala. Berusaha tetap 
sehat dan berusaha untuk tetap menjadi individu yang berguna pada usia berapapun.
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Lingkungan sosial menjadi lingkungan makro yang mau tidak mau memengaruhi 
perilaku individu sebagai bagian dari sistem lingkungan yang paling kecil. Pengaruh 
lingkungan sosial ini jelas akan memengaruhi persepsi, motivasi, sikap dan tentu saja 
perilaku nyata. Adanya pengaruh lingkungan sosial ini dapat menentukan bagaimana 
seseorang dapat memutuskan pilihan perilaku yang menunjukkan tingkat kepentingan 
bagi diri sendiri dan orang lain.  Pilihan perilaku ini terkait dengan pandangan seseorang 
terhadap lingkungan sosial dapat meliputi pandangan pada diri sendiri, pandangan 
pada orang lain, pandangan lingkungan alam, pandangan pada masyarakat, pandangan 
pada organisasi dan pandangan pada dunia. 

Terkait dengan pandangan diri sendiri, individu merasa bahwa lingkungan sosial 
begitu penting bagi dirinya. Setiap perilaku yang ditunjukkan oleh individu, perilaku 
tersebut merupakan persepsi diri terkait segala implikasi negatif dalam diri individu. 
Tampil cakep, keren, trendy, ikutan life style tertentu  menjadi contoh perilaku nyata. 
Individu yang menceritakan dirinya di media sosial pastinya selalu menampilkan yang 
indah-indah saja. Tampilan selfie pun juga terkait dengan sesuatu yang bagus dan 
bisa meningkatkan reputasi dengan lebih baik. Pengaruh ini sangat kuat sehingga 
penampilan atau perilaku hidup seseorang akan begitu memperhatikan bagaimana 
respon dari sosial. Eksistensi diri menjadi penting untuk bisa diterima dengan baik dalam 
lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pilihan pandangan pada diri sangat penting. Bagi 
pemasar tentu saja, perlu untuk menawarkan produk yang bisa menampilkan aspek 
pemenuhan kebutuhan sosial atau peningkatan reputasi diri.

Terkait dengan pandangan pada orang lain, hal ini menunjukkan bagaimana empati 
individu terhadap orang lain. Empati ini terkait dengan keinginan untuk selalu bersama 
dengan orang lain. Orang lain dianggap sebagai mitra dan keberadaan orang lain 
menjadi penting sekali. Orang lain dianggap sebagai sahabat yang senantiasa bisa 
memiliki nilai-nilai sama dan menguatkan kebersamaan. Bukti nyata terkait dengan 
pandangan ini adalah banyaknya komunitas yang muncul. Komunitas ini menunjukkan 
solidaritas terhadap sesama teman karena ada kepedulian terhadap kepentingan orang 
lain. Pemasar dapat menguatkan bentuk komunitas dan mengoptimalkan perannya 
dalam mendekatkan dengan konsumen.  Komunitas di budaya komunal khususnya 
Asia sangat relevan, sehingga keinginan ramai-ramai selalu menjadi tagline  dalam 
kegiatan pemasaran.

Terkait dengan pandangan pada masyarakat, individu merasa bagian dari masyarakat. 
Individu merupakan seseorang yang sangat peduli terhadap masyarakat sekitar dekat 
individu tinggal. Masyarakat akan bahagia kalau individu yang di dalamnya juga bahagia. 
Dengan demikian, individu berusaha untuk selalu mengedepankan kepentingan 
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masyarakat. Kepedulian individu terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya akan 
muncul ketika adanya pengetahuan baik dari masing-masing individu, bahwa kepentingan 
masyarakat di sekitarnya di atas kepentingan sendiri. Aspek masyarakat menjadi 
panutan dalam kehidupan seseorang. Kalau kita amati, banyak sekali fenemona atau 
trend bisnis yang muncul dalam bisnis sebagai bentuk kepedulian terhadap kehidupan 
masyarakat. Kemacetan di ibukota memang sebenarnya tidak menguntungkan pada 
kehidupan sosial maupun kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Produktivitas 
bisnis cenderung mengalami gangguan. Fenomena Go Jek juga muncul akibat 
kepedulian pemilik bisnis terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan di 
kota-kota besar karena merasa bahwa kemacetan menjadi masalah sosial bersama. 
Go Jek hadir untuk memberikan kemudahan kehidupan masyarakat bersama. Selain 
itu, ada konsumsi kolaboratif yang cenderung mengedepankan kebersamaan dengan 
masyarakat. Misalnya Nebeng.com, merupakan cerminan kebersamaan yang ada 
dalam masyarakat. 

Terkait pandangan pada lingkungan alam, individu merasa bahwa kehidupan mereka 
juga tidak bisa lepas dari lingkungan alam sekitarnya. Hal ini tentu saja memengaruhi 
cara individu menentukan pilihan aktivitas ataupun pembelian produk. Lingkungan 
alam merupakan tempat di mana individu tinggal, dengan demikian mau tidak mau 
akan memengaruhi pada keinginan individu untuk memberikan tingkat kepedulian 
pada lingkungan sekitarnya. Ada aspek timbal balik terkait dengan lingkungan alam.  
Individu merasa adanya tingkat dependensi yang tinggi dengan alam karena individu 
tidak merasa bisa lepas dari alam. Ketika lingkungan alam dinyatakan aman untuk 
kehidupan, maka individu yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut akan merasa 
aman. Kepedulian terhadap lingkungan dengan bisa sekaligus membentuk komunitas 
Bike, yang dianggap sebagai aktivitas yang pro terhadap lingkungan, karena mengurangi 
tingkat polusi yang ada. Kepedulian untuk menggunakan produk ramah lingkungan 
menjadi kesadaran bersama, termasuk kesadaran untuk mengurangi penggunaan air 
dan listrik. Tujuan ini tidak lain tidak bukan untuk menjaga keberadaan lingkungan.  

Terkait dengan pandangan dunia pada umumnya, hal ini menunjukkan fenomena 
menarik karena masing-masing individu merasakan adanya kebersamaan dan nilai-
nilai yang dianut sama oleh semua masyarakat dunia. Apa yang dirasakan di luar 
dunia sana, juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kemajuan teknologi yang 
menghantar informasi seketika tanpa adanya batasan wilayah telah menciptakan 
aspek kebersamaan. Dengan demikian, homogenitas nilai terhadap sesuatu menjadi 
sama. Hal ini terlihat adanya kepedulian bersama antar wilayah sehingga bisa 
membentuk komunitas level dunia. Penggunaan media sosial bisa menjadi perantara 
dalam menghubungkan individu dari berbagai geografi di dunia. Pandangan-pandangan 
terhadap aspek sosial dan lingkungan memang menunjukkan bahwa secara alamiah 
kita tidak bisa lepas dari kehidupan di luar kita. Individu tidak bisa hidup sendiri dan 
perlu menguatkan bahwa penting memberikan empati pada orang lain. Eksistensi kita 
sebagai manusia tidak bisa dilepaskan dari  kolaborasi bersama dengan lingkungan 
sosialnya.
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Konsumen saat ini mudah sekali memberikan kritikan kepada pemasar. Adanya 
surat pembaca dengan dukungan media sosial, konsumen sangat mudah untuk 
menyampaikan keluhan terkait dengan manfaat penggunaan produk atau pelayanan 
yang dirasakan. Konsumen merasa memiliki hak untuk melakukan itu. Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 pasal 4 membahas hak konsumen antara 
lain meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas 
barang dan/atau jasa yang digunakan.  

Adanya hak tersebut, konsumen memiliki keleluasaan untuk menuntut pemasar harus 
beritikat baik dalam mengembangkan strategi pemasarannya terkait pengembangan 
produk, penentuan harga, pengelolaan distribusi dan penyusunan strategi promosi. 
Selain itu, pemasar juga dituntut untuk mampu menyampaikan informasi yang baik, 
benar, dan tidak menyesatkan dalam penggunaan produk. Mutu produk atau jasa 
harus menjadi prioritas bagi pemasar agar bisa memberikan pemenuhan kebutuhan 
konsumen dengan lebih baik. Pemasar juga harus memberikan kesempatan kepada 
konsumen untuk mengetahui isi produk dan cara penggunaan produk dengan baik 
dan bijak. Apabila ada kerusakan dengan produk, maka konsumen diberi kesempatan 
untuk melakukan pengembalian dengan persyaratan yang sudah tertera dalam produk. 
Pemberian kompensasi atau ganti rugi juga perlu dilakukan apabila konsumen merasa 
dirugikan. 

Bahasan mengenai etika pemasaran secara praktis cenderung mengarahkan pada 
apa yang perlu dilakukan oleh pemasar. Namun, yang cenderung diabaikan oleh 
konsumen sendiri adalah adanya kewajiban yang perlu dilakukan oleh konsumen ketika 
memutuskan untuk menggunakan produk atau jasa. Pasal 5 masih dalam Undang 
Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah sudah mengatur kewajiban konsumen 
untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; beritikad 
baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai 
dengan nilai tukar yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 
perlindungan konsumen secara patut.

Namun kenyataan, pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh konsumen saat ini 
semakin nyata terlihat. Misalnya membeli produk yang tidak legal, tidak membayar 
tagihan kartu kredit atau kartu asuransi tepat waktu, melakukan pencurian produk, 
melakukan pengunduhan musik atau film secara tidak syah, mengembalikan produk 
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yang sudah cacat, melanggar lalu lintas, menyebarkan berita yang belum tentu 
kebenarannya di media sosial, mengambil makanan yang berlebihan pada rumah makan  
yang menerapkan sistem buffet, berkomunikasi di pesawat  ketika sudah boarding, 
merokok di tempat yang dilarang untuk merokok dan pelanggaran peraturan lainnya.

Penerapan etika yang baik bisa dilakukan bila semua sistem mendukung baik berasal 
dari penyedia produk atau jasa maupun pengguna produk atau jasa. Artinya, konsumen 
perlu memiliki edukasi dan sosialisasi yang baik dari lingkungan sosialnya khususnya 
keluarga, sekolah atau lingkungan sosial lainnya. Hal ini penting karena kesadaran untuk 
mengikuti peraturan adalah adanya motivasi intrinsik untuk menaatinya. Lingkungan 
sosial  bisa membentuk adanya kesadaran terkait ini khususnya bagi individu yang 
terlibat dalam komunitas tertentu. Dukungan masal untuk bersama-sama menguatkan 
peraturan yang sudah ditetapkan akhirnya bisa menciptakan kenyamanan bersama 
dalam masyarakat. Konsumen diharapkan juga mendapatkan edukasi yang baik dari 
pemerintah atau perusahaan itu sendiri. 

Perusahaan atau pemerintah bisa melakukan pemasaran sosial terkait dengan 
kampanye-kampanye edukatif. Namun yang lebih penting lagi, perlu ada figur umum 
yang bisa menjadi panutan untuk diikuti. Hal ini penting dilakukan karena visualisasi 
pesan melalui figur akan memudahkan masyarakat menerima pesan yang disampaikan 
oleh pemasar atau pemerintah. Pelanggaran dari sisi konsumen terkadang juga karena 
pengetahuan konsumen yang sangat terbatas terkait semua implikasi pelanggaran. 
Edukasi secara terus-menerus perlu dilakukan. Informasi yang diberikan oleh pemasar 
atau pemerintah hendaknya bisa disosialisasi setiap saat. Namun memang terkadang 
tidak dipungkiri, bahwa informasi yang diterima oleh konsumen sangat beragam dan 
banyak, sehingga hal yang sering terjadi adalah konsumen mengabaikan sejumlah 
informasi penting yang seharusnya dipahami. 

Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen dari sisi konsumen perlu dikuatkan dengan 
tidak hanya bertumpu pada hukum saja, tetapi juga hukuman sosial yang efeknya 
mungkin lebih kuat.  Penguatan hukuman ini seharusnya bisa lebih intensif dan 
konsisten. Memang, pelanggaran-pelanggaran “sederhana” tersebut bisa dilakukan 
oleh satu atau dua orang, namun apabila pelanggaran dilakukan masal, tentu saja 
akan memengaruhi sistem secara keseluruhan. Mungkin termudah dari mengikuti 
aturan yang ada dimulai dari diri kita sendiri dan dari keluarga. Hal ini penting karena 
dari yang kecil akan memberikan pengaruh yang luas pada sistem yang lebih besar 
dalam jangka panjang. 



67

Negative reinforcement ini dikaitkan dengan penguatan sikap dan perilaku melalui 
penggunaan situasi yang cenderung menggambarkan konsekuensi yang tidak 
menyenangkan. Dengan demikian individu merasa bahwa kalau tidak menggunakan 
produk tersebut maka konsumen akan mendapatkan akibat yang tidak menciptakan 
kondisi individu dalam keadaan senang. Misalnya iklan asuransi produk yang 
memberikan aspek negatif kepada diri konsumen apabila tidak menggunakan produk 
tersebut. Konsumen digambarkan dalam iklan tersebut akan mendapatkan kesulitan 
dalam melakukan pembiayaan produk karena mahal. Pesan iklan tersebut adalah 
dengan memiliki asuransi konsumen akan mudah untuk melakukan pembayaran. 

Kenyataan yang ada adalah banyak pemasar menggunakan strategi  positive 
reinforcement artinya pemasar menerapkan strategi dengan menampilkan implikasi 
positif dalam penggunaan produk, sehingga konsumen merasa nyaman dan tidak takut 
apabila tidak mengonsumsinya. Kebanyakan produk yang diiklankan kepada konsumen 
menggunakann tema-tema positif. Dengan demikian,  konsumen tidak merasa nyaman 
adan aman. Tema positif  banyak digunakan karena bisa mendorong motivasi konsumen 
untuk mencobanya karena akan mendapatkan manfaat positif pula. Namun kekuatan 
pendorang tone yang positif ini kurang kuat dalam  mengubah perilaku konsumen ke 
arah yang lebih baik dan dalam waktu yang cepat. 

Penggunaan negative reinforcement memiliki sejumlah manfaat lebih besar  daripada 
penggunaan positive reinforcement. Pertama, ketika konsumen memiliki persepsi 
risiko tinggi terhadap sebuah produk. Produk dianggap sebagai sesuatu yang penting 
dikonsumsi karena produk memberikan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan 
seseorang. Tone yang negatif dalam iklan dapat menciptakan emosi konsumen negatif 
pula, artinya tone ini akan membuat konsumen untuk berpikir dua kali terkait dengan 
manfaat produk. Konsumen akan mempersepsikan dan mempertimbangkan lebih 
lanjut  apabila tidak menggunakan produk. Konsekuensi akan”bahaya”dengan tidak 
menggunakan produk bisa dirasakan nyata. Misalnya konsumen yang menderitan 
penyakit gula, maka akan memperhatikan lebih lanjut iklan gula rendah kalori dengan 
tone negatif yaitu kematian yang menghantui konsumen bila tidak menggunakan 
produk tersebut. Persepsi risiko tinggi ini disebabkan oleh kondisi konsumen yang 
juga merasakan adanya hal tersebut dan lebih memiliki perhatian tinggi untuk terus 
memperhatikan segala risiko yang kemungkinan akan menimpanya. 

Kedua, negative reinforcement akan lebih efektif apabila ada kecenderungan 
“pemaksaan”untuk melakukannya. Hal ini dipertimbangkan ketika pemasar merasa 
bahwa dengan adanya pemaksaan ini akan membuat konsumen merasa takut dan mau 
tidak mau mengikutinya. Ini dilakukan ketika pemasar menyadari bahwa konsumen 
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cenderung agak susah untuk dipengaruhi sikapnya. Dengan menampilkan aspek negatif, 
konsumen cenderung memberikan perhatian lebih terkait segala konsekuensinya 
dengan baik. 

Ketiga, negative reinforcement memberikan manfaat pada pembentukan sikap positif 
konsumen terkait dengan kebaikan dalam diri konsumen. Tampilan kondisi negatif ini 
akan berguna ketika mengajarkan konsumen untuk menjalankan hidup yang sehat, 
hidup yang baik, konsumsi yang bijak, melalui pengenalan segala konsekuensinya 
apabila tidak menjalankannya. Pemberikan edukasi yang baik bisa melalui mengenai 
yang negatif karena ini dianggap sebagai sesuatu yang lebih membekas dalam 
memori konsumen dan  memberikan makna yang lebih. Ingatan akan konsekuensi 
negatif lebih membekas daripada konsekuensi positif. Terlebih bila konsumen memiliki 
keterlibatan tinggi artinya memiliki perhatian besar terhadap produk dan menyadari 
pentingnya penggunaan produk.  Penggunaan iklan rokok dengan menampilkan aspek 
negatif dari konsumsi rokok bisa jadi memengaruhi persepsi konsumen. Sebelumnya, 
iklan rokok menggunakan positive reinforcement, yang sebenarnya cenderung 
sedikit”menyenangkan”dan “mengelabui”konsumen. 

Keempat, negative reinforcement akan memberikan banyak implikasi positif bagi 
konsumen yang memiliki tingkat pengetahuan produk yang tinggi. Tingkat pengetahuan 
produk ini diartikan sebagai pemahaman dengan baik aspek positif maupun negatif terkait 
produk. Konsumen memiliki informasi yang baik terkait dengan segala konsekuensi 
konsumsi produk. Tingkat pengetahuan produk ini akan memudahkan bagi konsumen 
untuk memutuskan pembelian produk karena konsumen bisa mempertimbangkan 
segara risikonya. 

Penggunaan negative reinforcement ini akan menciptakan persepsi konsumen di awal 
sebagai sesuatu yang ditafsirkan tidak menyenangkan, menakutkan dan membuat 
konsumen merasa cemas. Rasa ini akan membuat konsumen biasanya akan 
mendiskusikan lebih lanjut lagi untuk mengetahui implikasi lebih lanjut. Negative 
reinforcement bisa diberikan kepada konsumen sebagai target market untuk segala 
usia. Kalau ditujukan kepada anak kecil terkadang mereka akan merasakan takut atau 
malah sebaliknya, tidak merasakan apa-apa.  Negative reinforcement akan nyata terlihat 
kegunaannya bila ingin mengubah persepsi, sikap, dan perilaku konsumen dengan 
lebih kuat dan bertahan dalam jangka waktu lama.  Dunia tidak selalu digambarkan 
dengan yang indah-indah saja agar membuka pandangan dan wacana konsumen untuk 
mengetahui baik aspek negatif maupun positif. Dengan demikian, konsumen akan 
cenderung berhati-hati dan memutuskan untuk selalu menentukan pilihan perilaku atau 
penggunaan produk yang memberikan manfaat lebih besar pada diri individu termasuk 
pada keputusan beli produk dalam keluarga atau dalam sistem yang luas. Konsumen 
perlu memahami adanya risiko dari perilaku tertentu. Paling tidak gambaran dalam 
negative reinforcement adalah mengarahkan individu untuk melakukan aksi preventif 
terhadap sesuatu hal, agar tidak mengalami penyesalan di kemudian hari.



69

Reaksi Ketidakpuasan Konsumen

Dosen di Program Studi Manajemen 
Universitas Paramadina

Adrian Azhar Wijanarko

Pemasaran bertujuan untuk menciptakan kepuasan konsumen dengan memenuhi 
kebutuhan dan keinginan konsumen. Kebutuhan dan keinginan konsumen merupakan 
bagian motivasi yang selalu ingin dipenuhi karena merupakan daya dorong secara 
psikologis ada dalam diri konsumen. Apabila sudah dipenuhi, maka daya dorong bisa 
berkurang. Pada titik tertentu, konsumen pasti akan merasa bahwa ada kebutuhan 
dan keinginan lain yang muncul. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa kebutuhan 
konsumen sebenarnya tidak secara utuh bisa dipenuhi oleh pemasar. Bahkan ketika 
kebutuhan dan keinginan konsumen sudah dipenuhi, tentu saja konsumen akan 
merasakan munculnya kebutuhan lain. Hal ini disebabkan oleh adanya konsep “human 
is an animal wanting”, artinya selama konsumen itu memiliki akal dan kemampuan, 
kebutuhan itu akan selalu dalam diri.  

Pemenuhan kebutuhan konsumen menjadi sesuatu yang wajib bagi pemasar. Namun, 
permasalahan akan muncul bila  pemasar tidak mampu memenuhi kebutuhan 
konsumen. Tentu saja, ini akan menciptakan kondisi yang lebih buruk karena pemasar 
harus menyadari bahwa kemampuan untuk memenuhi konsumen saja tidak cukup, 
apalagi tidak bisa memenuhinya. Apalagi konsumen yang dihadapi adalah konsumen 
yang potensial dan menjadi target market. Konsumen tentu saja akan melakukan 
sejumlah mekanisme pertahanan diri ketika kebutuhan dan keinginannya tidak 
terpenuhi. Bisa saja konsumen menyampaikan sejumlah keluhan kepada pemasar 
dengan berbagai media. Namun, keluhan bisa saja tidak cukup. Konsumen bisa 
menyampaikan perasaan frustasi. Perasaan frustasi konsumen akan muncul ketika 
merasa adanya kegagalan dalam mencapai tujuan atau tidak terpenuhinya kebutuhan 
dan keinginan konsumen. Pelampiasan rasa frustasi tersebut akan bervariasi sesuai 
dengan kemampuan, pengetahuan kognitif, nilai hidup bahkan kepribadian masing-
masing konsumen. Wujud dari pelampiasan frustasi akan beragam mulai dari aspek 
yang agresif,  penarikan diri, proyeksi diri, identifikasi, dan rasionalisasi perilaku. 

Agresif merupakan reaksi konsumen ketika kebutuhan tidak dipenuhi. Banyak sekali 
kejadian yang bisa dilihat sehari-hari ketika konsumen marah-marah kepada counter 
pelayanan penerbangan karena adanya keterlambatan atau penundaan penerbangan. 
Agresivitas ini ditunjukkan dengan memaki, bahkan ada tindakan fisik kepada 
pemasar.  Tentu saja ini merupakan tindakan yang bisa mengarah pada perilaku 
kriminal konsumen.  Mekanisme lain yaitu penarikan diri. Penarikan diri ini bertujuan 
untuk membuat individu tidak terlibat langsung dengan penyedia jasa tetapi melakukan 
aktivitas lain agar meredakan situasi yang tidak menyenangkan. Misalnya, berdiam diri 
dan tidak melakukan protes. Kemudian, pada akhirnya akan memilih maskapai lain untuk 
penerbangan berikutnya. Proyeksi diri merupakan reaksi lain yang diungkapkan oleh 
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konsumen dengan cara menyampaikan keluhan, protes di media sosial, dan mungkin 
menulis surat pembaca. Hal ini merupakan bentuk mekanisme reaksi konsumen yang 
memposisikan bahwa kesalahan ada di pemasar namun penyampaian dilakukan tidak 
dengan cara frontal. Reaksi lain yang cenderung “tenang”adalah identifikasi. Ketika 
konsumen mengalami adanya keterlambatan penerbangan, konsumen akan berpikir 
bahwa orang lain juga mengalami hal yang sama. Dengan demikian, konsumen merasa 
adanya orang lain yang merasakan kondisi yang sama, sehingga tidak ada gunanya 
untuk menyampaikan keluhan ke pemasar. Ini cenderung akan menetralkan keadaan. 

Reaksi konsumen lain yang paling bijaksana dan bertolak belakang dengan semua 
bentuk pelampiasan frustasi  adalah melakukan rasionalisasi dari semua kejadian 
yang ada. Aspek kognitif konsumen yang memiliki pengetahuan dengan baik akan 
mengarahkan konsumen untuk memahami kesalahan yang terjadi. Konsumen akan 
menyadari dan memahami semua alasan yang diberikan oleh pemasar. Mungkin 
saja, ketidakmampuan untuk mencapai kebutuhan itu bisa saja bukan sepenuhnya 
kesalahan pemasar misalnya ketidakmampuan konsumen mendapatkan produk yang 
berkualitas karena keterbatasan kemampuan keuangan pribadi, sehingga bisa berpikir 
bahwa kewajaran akan kualitas yang diterima. Misalnya naik maskapai murah, kalau 
terlambat terus, ya sebaiknya menyadari segala konsekuensinya. Yang membedakan 
memang kemampuan berpikir dan berusaha mampu untuk memahami akar penyebab 
permasalahan. Yang menarik juga, belum tentu juga orang yang berpendidikan tinggi bisa 
melakukan rasionalisasi semua alasan terjadinya kejadian yang membuat konsumen 
kecewa. Bisa saja kepribadian yang bijaksana dalam memandang permasalahan. 
Tentu saja, konsumen ini adalah konsumen yang memiliki banyak pengalaman dan 
bisa menahan emosi. Konsumen menyadari bahwa pasti ada mekanisme lain yang 
mampu ditujukan kepada pemasar terkait solusi permasalahan yang ada.

Pada kenyataannya, sulit bagi pemasar untuk mendapatkan konsumen yang bisa 
memberikan rasionalisasi terhadap semua kekeliruan yang dibuat oleh pemasar, karena 
karakteristik konsumen yang bisa saja sebagai target marketnya sangat beragam. Oleh 
karena itu, pemasar yang bijaksana juga perlu menerapkan pola pikir rasionalisasi artinya 
tidak semua konsumen bisa memahami kesalahan pemasar dalam menyampaikan 
strategi pemasaran. Pemasar membutuhkan konsistensi strategi pemasaran yang baik 
karena keberlangsungan pemasar tergantung bagaimana pemasar mampu melakukan 
peredaman emosi konsumen. Selain itu, kemampuan pemasar dibutuhkan untuk 
mengantisipasi konsumen bereaksi berlebihan. Paling tidak, reaksi awal yang dirasakan 
oleh konsumen disampaikan kepada perusahaan di level customer service encounter. 
Namun, meskipun baru di tahap customer service encounter, pemasar perlu mengelola 
dengan baik reaksi konsumen. Yang paling penting lagi, dengan eksistensi media 
sosial, perusahaan perlu mengembangkan dan mengelolanya untuk menanggapi reaksi 
konsumen. Reaksi konsumen melalui media sosial akan membutuhkan pemasar untuk 
menanggapinya dan memberikan solusi sebaik dan secepat mungkin, karena informasi 
akan mudah diketahui oleh orang lain tanpa batas waktu dan tempat. Oleh karena itu, 
memahami pengelolaan reaksi konsumen penting karena bisa mendukung kemampuan 
pemasar untuk mempertahankan konsumen dan menjaga konsumen tetap cinta pada 
pemasar.
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Konsep diri merupakan cara pandang seseorang terhadap diri sendiri. Konsep diri 
ini merupakan penentu konsumen dalam membuat keputusan terhadap sesuatu. 
Keputusan terhadap sesuatu ini bisa dalam memilih produk atau sesuatu hal yang bisa 
memengaruhi dalam kehidupan seseorang. Konsep diri ini terdiri atas tiga aspek yang 
utama yaitu physical attractiveness (daya tarik fisik), aspek positif dalam diri sendiri 
misalnya self-esteem, dan intensitas atau stabilitas diri. Daya tarik fisik ini terkait 
dengan kecantikan atau ketampanan seseorang. Kecantikan seorang wanita misalnya, 
langsing, kulit bersih, semampai, hidung mancung, bulu mata lentik, alis tebal, dan 
sebagainya. 

Pada kondisi tertentu, kecantikan ideal seorang wanita akan memiliki atribut-atribut 
kecantikan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, kondisi nyata terkadang tidak ideal. 
Bisa saja, seorang wanita tidak memiliki kecantikan. Kondisi ini menjelaskan bahwa apa 
yang ideal tidak sama dengan realitas yang ada. Namun demikian, bisa saja, seorang 
wanita menyadari bahwa dia tidak cantik. Kondisi ini tidak menyebabkan dirinya sedih 
atau merasa tidak percaya diri. Hal ini terkait dengan aspek positif yang ada dalam diri 
seseorang. Bila wanita tersebut memiliki konsep positif dalam dirinya, artinya, merasa 
bahagia dengan apa adanya dirinya, maka wanita tersebut akan merasa nyaman saja, 
meskipun secara objektif tidak cantik. Kondisi perasaan positif dan nyaman ini akan 
terjadi secara konsisten. Hal ini diakibatkan oleh kondisi pendewasaan psikologi diri 
seseorang. Faktor yang memengaruhinya bisa saja karena pengaruh keluarga, kelompok 
referensi lainnya yang bisa membentuk diri seseorang dengan lebih baik.

Kondisi yang lain bisa saja terjadi. Ketika seseorang menyadari dirinya tidak cantik, 
jauh dari sisi ideal. Konsekuensi yang terjadi adalah bisa saja orang tersebut merasa 
dirinya tidak berharga atau harus berusaha cantik. Hal ini terkait dengan aspek positif 
dalam diri seseorang tersebut. Ketika aspek positif dalam diri seseorang ditunjukkan 
dengan kecenderungan malah negatif, maka seseorang akan merasa rendah diri. Aspek 
dalam diri seseorang ini terkait dengan tidak adanya self-esteem, atau kebanggaan diri 
yang rendah. Perasaan rendah diri ini akhirnya mendorong seseorang untuk berusaha 
memperbaiki diri, terkait dengan kecantikan.  Perasaan rendah diri ini cenderung 
konsisten dari waktu ke waktu. Setiap muncul perasaan rendah diri, orang tersebut 
akan semakin kuat untuk berusaha menutupi kekurangan diri.  Apabila kondisi rendah 
diri ini  semakin parah, maka bisa saja seseorang akan melakukan tindakan negatif 
misalnya mencuri untuk mendapatkan uang atau bahkan bisa saja berakhir dengan 
bunuh diri. Solusi terakhir ini dianggap sebagai cara ampuh agar terhindar dari perasaan 
rendah diri atau tekanan secara terus-menerus. 
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Pemasar akan menangkap peluang yang baik ini, khususnya pasar sasaran yang 
memiliki konsep diri seperti ini. Kecantikan ideal yang dianggap universal ini menjadi 
referensi dalam menutupi kekurangan diri wanita misalnya, langsing, kulit bersih, 
semampai, hidung mancung, bulu mata lentik, alis tebal, dan sebagainya. Kenyataan 
yang terjadi adalah perempuan cenderung tidak langsing,  berkulit gelap, hidung  tidak 
mancung, bulu mata tidak lentik, alis tidak ada, dan mungkin rambut tipis. Peluang 
yang bisa ditawarkan oleh pemasar bisa sejumlah aspek untuk menutupi kekurangan 
konsumen. Salon kecantikan atau klinik kecantikan menyediakan sejumlah jasa untuk 
bisa membuat wanita cantik sesuai dengan konsep kecantikan yang ideal dari sulam 
bibir, sulam alis, suntik botox, memancungkan hidung dan sebagainya.  Bahkan di 
sisi lain yang lebih ekstrim adalah operasi plastik. Operasi plastik merupakan jalan 
termudah untuk untuk membuat perempuan lebih cantik secara lebih cepat, selama 
didukung oleh keuangan yang memadai. Sejumlah penawaran bisa membuat wanita 
cantik sesuai dengan konsep wanita cantik yang ideal. Hal ini juga sejalan dengan 
kemampuan konsumen untuk melakukan pembayaran. Apabila sumber daya keuangan 
tidak menjadi kendala, maka sejumlah jasa yang bisa  semakin mempercantik dirinya 
akan dimanfaatkan. 

Kondisi untuk lebih cantik sebenarnya juga tuntutan dari lingkungan. Konsep diri 
juga terbentuk karena budaya sekitar. Masyarakat Indonesia khususnya merupakan 
masyarakat dengan budaya timur yang cenderung menguatkan outer self. Artinya, 
pribadi seseorang akan banyak ditentukan oleh kondisi di luar, bisa karena kelompok 
referensi, budaya atau kelompok komunitas tertentu. Budaya kontemporer yang 
cenderung menciptakan trend saat ini bisa menciptakan peluang baru terkait dengan 
bisnis kecantikan. Bisnis kecantikan ini  menjadi barometer untuk diramaikan. Banyak 
wanita juga terpengaruh untuk menggunakan jasa ini. Terkadang dalam diri seorang 
wanita akan merasa tidak enak kalau tidak mengikuti trend yang terjadi saat ini. Wanita 
cenderung berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan yang ada. Apalagi bila 
wanita tersebut menjadi seorang public figure, maka tentu saja dirinya harus menjadi 
trend setter bagi para pengikutnya. 

Konsep diri sebenarnya tidak ada yang ideal artinya, tentu akan kembali pada diri 
sendiri untuk bisa menerima diri apa adanya. Ciptaan Allah pasti sudah bagus menurut 
kehendak-Nya. Namun, dalam kondisi yang nyata, seseorang akan mudah tergoda 
untuk mengikuti arahan pemasar agar bisa menyesuaikan realita saat ini.  Hanya diri 
sendiri yang akan menentukan apakah akan terus mengikuti apa yang dianggap ideal 
oleh lingkungan sosial, atau apakah akan mensyukuri atas apa yang sudah diberikan 
oleh Allah untuk dioptimalkan segera demi kebaikan bersama.  Mengikuti trend yang 
sedang  terjadi boleh saja, namun, kita perlu melakukan instropeksi diri terkait dengan 
kondisi diri sendiri. Menerima apa adanya diri sendiri akan memudahkan diri untuk 
menjalani kehidupan.
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Entitas bisnis syariah dan industri halal adalah dua hal yang berbeda, tetapi muaranya 
kepada ekosistim ekonomi syariah. Entitas bisnis syariah merupakan entitas bisnis 
yang menyatakan diri sebagai perusahaan yang berlandaskan kepada nilai-nilai syariah 
Islam, mulai dari sistim keuangan, manajemen hingga produk yang dihasilkan semuanya 
sesuai dengan nilai-nilai syariah. Berbeda dengan industri halal, di mana semua 
perusahaan yang menghasilan produk halal ditandai dengan labelisasi halal yang resmi, 
tetapi pengelolaan perusahaannya masih menggunakan pola konvensional. Kedepan, 
diharapkan entitas bisnis yang memproduksi produk halal, bisa bertransformasi 
menjadi entitas bisnis syariah.

Mulai maraknya entitas bisnis syariah di Indonesia, menandakan bahwa perekonomian 
syariah tidak hanya dikenal dengan industri keuangan dan perbankan syariah semata, 
tetapi juga mulai memasuki sektor riil. lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
tentang Jaminan Produk Halal, semakin menguatkan bahwa ekonomi Islam di Indonesia 
telah memasuki era baru dalam perkembangannya. Sehingga, memberikan kesempatan 
bagi entitas bisnis syariah untuk tumbuh dan berkembang. Peluang dan kesempatan 
ini harus dimanfaatkan oleh entitas bisnis syariah untuk bisa berkolaborasi dengan 
entitas bisnis syariah lainnya. Sehingga diharapkan akan terbentuk ekosistim bisnis 
syariah.

Lalu apa yang dimaksud dengan entitas bisnis syariah. Secara konseptual, bisnis 
merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 
untuk menyediakan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. 
Dalam menjalankan bisnis, tentunya terdapat entitas dan proses bisnis. Dalam proses 
bisnislah sebenarnya diketahui apakah perusahaan tersebut, menjalankan proses 
sesuai syariah atau konvensional sehingga bisa membedakan mana yang merupakan 
entitas bisnis syariah, mana yang hanya menghasilkan produk halal.

Dalam proses bisnis syariah, semua proses yang dijalankan harus berlandaskan 
kepada prinsip-prinsip Islam dan terikat pada moral dan etika sesuai dengan yang 
terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, proses bisnis yang dilakukan oleh 
entitas bisnis syariah harus bisa mendatangkan nilai-nilai maslahat (kebaikan) bagi 
lingkungannya, sehingga tujuan bisnis yang dilakukan tidak hanya sekedar mengejar 
keuntungan belaka tetapi juga nilai-nilai kebaikan.

Semua proses yang terjadi dalam sebuah bisnis harus sesuai dengan aturan yang 
terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Terdapat tiga hal penting yang harus dihindari 
dalam proses bisnis syariah yang dikenal dengan istilah maghrib, maysir, gharar dan 
riba. Pertama, riba secara bahasa yakni ‘bertumbuh’ (az-ziyadah). Secara istilahi, riba 
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bermaksud penambahan atas harga pokok tanpa adanya bisnis riil. Para ulama sepakat 
mengatakan bahwa hukum riba adalah haram dan tidak ada perbedaan khilafiyah 
terhadap hukum riba.  Adapun riba tidak serta-merta diharamkan dalam satu tahap, 
akan tetapi melalui beberapa tahap. Adapun jenisnya, terdapat dua jenis riba, yaitu riba 
nasi’ah (riba ad-dayn) dan riba fadl (riba al–bai’). Riba nasi’ah yakni riba yang terdapat 
dalam pinjaman uang. Riba fadl terdapat dalam transaksi, mata uang, dan sebagainya. 
Jebakan riba sering dialami oleh entitas bisnis syariah. Oleh sebab itu, semua transaksi 
keuangan sebaiknya menggunakan instutusi atau lembaga keuangan syariah.

Kedua, gharar. Secara bahasa yakni ‘tidak jelas’. Gharar diharamkan karena ada unsur 
kebathilan. Dalam ekonomi syariah, bisnis syariah lebih mengutamakan bisnis riil yang 
berwujud karena unsur gharar yang minim. Adapun gharar bisa ditinjau dalam tiga hal. 
Pertama, jual beli ma’dum. Yaitu jual beli barang yang belum berwujud. kedua adalah 
jual beli barang majhul. Yakni jual beli barang yang tidak jelas. Yang terakhir adalah 
jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan. Banyak transaksi bisnis yang jatuh 
kedalam gharar. Entitas bisnis syariah harus bisa membedakan transaksi yang masuk 
dalam kategori gharar.

Ketiga, maysir. Secara definisi bisa disebut juga dengan judi. Secara istilahi, judi 
bermaksud ketika ada satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain yang dirugikan dan 
tidak ada usaha dalam mendapat keuntungan tersebut. Maysir terbagi menjadi dua 
macam, baik dalam bentuk permainan, maupun dalam bentuk taruhan. Judi sebenarnya 
termasuk dalam kategori gharar karena ketidakjelasannya. Oleh sebab itu, semua 
pelaku bisnis syariah jangan terjebak kedalam transaksi yang terdapat unsur maysir 
didalamnya.

Entitas bisnis syariah dalam melakukan proses transaksi bisnis menggunakan ijab 
dan kabul yang disepakati kedua belah pihak, dengan tujuan tidak ada satu pihakpun 
yang dirugikan dalam proses bisnis yang dilakukan. Sehingga bisnis syariah memenuhi 
unsur keadilan. Baik penjual maupun pembeli dilarang mendzolimi satu sama lain, 
dalam hal ini misalnya memberikan klausul ataupun perlakuan sewenang-wenang 
dalam kesepakatan transaksi. Semua instrumen yang digunakan juga sesuai dengan 
ketentuan syariah, mulai dari instrumen jual beli, investasi hingga simpanan. Semua 
proses bisnis yang dilakukan selalu mengacu kepada proses syariah. Sehingga tumbuh 
dan berkembangnya bisnis syariah, diharapkan akan berdampak terhadap mulai 
terbangunnya ekosistem bisnis syariah.
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Pada kehidupan sehari hari kita sering mengenal kata budaya (culture), banyak sekali 
masyarakat di dunia ini untuk melakukan kegiatan perjalanan yang berupa pejalanan 
bisnis. Perjalanan kunjungan keluarga yang jaraknya berbeda kota bahkan negara, ada 
juga yang secara terencana melakukan kunjungan wisata yang melintasi negara karena 
ingin melihat perbedaan budaya yang menurut para wisatawan menarik untuk dilihat 
maupun diikuti sesuai dengan perkembangan dan dinamika kehidupan sosial yang 
sudah banyak diadopsi satu dengan lainnya. 

Pada kesempatan ini sebelum kita mendalami kekuatan budaya lokal terlebih dahulu 
kita akan melihat definisi budaya secara universal agar supaya kita mendapat 
pemahaman yang sama tentang budaya. Budaya adalah bentuk kepribadian masyarakat 
yang mencakup ide ide abstrak seperti  nilai-nilai, norma dan etika, serta benda benda 
atau objek dalam bentuk layanan. Faktor budaya Bahasa, makanan, ruang pribadi dan 
privasi, kebiasaan, cara komunikasi, faktor factor budaya tersebut umumnya perlu 
waktu dan lama untuk interkasi, akan tepat dengan kemajuan teknologi dan pengaruh 
globalisasi. Semua masyarakat telah terbuka dan berani untuk mendobrak kebiasaan 
dengan menggunakan teknologi dan adaptasi yang membuat semua masyarakat dapat 
merasakan dan menikmati budaya yang tadinya masih sangat abstrak untuk diikuti 
atau ditiru menjadi mudah dan semua orang di dunia ini akan merasa aneh kalau tidak 
mengenal budaya negara lain.

Seseorang, masyarakat bahkan pebisnis sangat pada saat ini sudah sadar pentingnya 
mempelajari budaya orang lain bahkan menjadi syarat untuk berkembangnya 
perusahaan secara berkelanjutan harus mengenal budaya. Bagaimana Mac Donald 
dirasakan cukup berhasil di Indonesia ketimbang KFC yang sudah lebih dahulu datang 
di Indonesia, McD mengadaptasi budaya lokal orang Indonesia yang umumnya suka 
makan dengan lauknya daging ayam, kalau secara bisnis MacD tidak akan berhasil 
kerena bisnis intinya adalah jualan Hamburger. Di Indonesia kata “ham” identik dengan 
daging babi, makanya tidak popular di Indonesia. McD dirasakan cukup berhasil di 
Indonesia karena mengadaptasi budaya lokal di Indonesia dan  menyediakan menu 
paket nasi dengan daging ayam, bisnisnya sudah sampai ke pelosok Kabupaten kalau 
di Jawa Barat sudah sampai Tasikmalaya yang jaraknya cukup jauh dari Ibukota provinsi 
bahkan Ibukota Jakarta.

Hal menarik untuk di pelajari dari bisnis franchise global ini di mana mereka sudah 
menerapkan standar mutu yang ketat dan mampu mengadaptasi budaya lokal yang 
begitu cepat sehingga dapat diterima di masyarakat Indonesia. Hal-hal lain yang harus 
dipelajari oleh pebisnis selain melaksanakan business as usual  adalah mempelajari 
nilai nilai budaya (cultural values). Nilau adalah sebuah keyakinan bahwa suatu kondisi 
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di mana disukai daripada kebalikannya, pebisnis atau pemasar dengan mempelajari 
nilai nilai yang terdapat dalam budaya akan lebih efektif dibandingkan dengan faktor-
faftor lain yang secara teknikal untuk dipelajari. Nilai-nilai (core values) inti yang secara 
unik mendefinisikan faktor budaya, pemahaman nilai inti suatu budaya adalah sangatlah 
penting bagi seorang pebisnis, secara umum jika mempelajari nilai nilai inti dari budaya 
Amerika adalah kebebasan, kemudahan, prestasi, materialism, dan aktivitas. Jika kita 
mempelajari nilai-nilai inti budaya Asia umumnya adalah kebersamaan dan kepemilikan 
sosial. Budaya Asia ini tercermin dengan produk-produk yang digunakan oleh kebanyak 
masyarakat di Asia adalah cara mengkonsumsi kendaraan dengan jumlah tempat 
duduk yang lebih banyak seperti pembelian kendaraan roda empat yang SUV dan 
MPV banyak diminati oleh orang Indonesia dan Asia pada umumnya.  Pertunjukan 
pertunjukan budaya yang kerap sekali memperlihatkan keakraban budaya komunal dan 
kebersamaan. Kalau kita ingat bahwa bagaimana penetrasi budaya minum kopi yang 
datang dari Amerika yang tidak mendapatkan perlawanan yang tidak berarti karena 
masyarakat Indonesia umumnya menyukai kebersamaan dan sosialisasi dengan 
meminum kopi dimana sudah ada sebelumnya sejak lama tertanam di Indonesia. 

Berdasarkan gambaran dan paparan di atas sangatlah mudah memahami budaya lokal 
terutama untuk kegiatan bisnis yang orientasinya tidak hanya nasional akan tetapi 
orientasinya sudah lintas batas, dan global sehingga kita tidak ketinggalan untuk 
menjadi perusahaan perusahaan multinasional dengan tidak memahami budaya kita 
sendiri. Faktor budaya yang ada di Indonesia, seperti gotong royong sebetulnya sudah 
ada pada UUD 45 kita dimana secara global apa yang kita sebut dengan “Partnership” 
atau kolaborasi. Sejauhmana kita mampu memanfaatkan ini untuk menjadi perusahaan 
yang besar, budaya lain yang tidak kalah menariknya adalah dari segi kuliner kita 
dengan sebutan “Sate”, “Rendang”, dari segi heritage kita mempunyai Borobudur 
yang telah menjadi Ikon 7 keajaiban dunia, “Blue fire” yang berada di Banyuwangi, 
dan apakah budaya memakan “Soto” yang luar biasa banyaknya variasi dari Sabang 
sampai Merauke.  Akankah budaya tersebut berlalu begitu saja dan lenyap dimakan 
zaman atau teradopsi olah budaya asing yang semakin agresif dalam rankan ekspansi 
budaya dan bisnisnya? Jawaban pertanyaannya ada pada benak masyarakt Indonesia 
sendiri. Salah satu lagi budaya berbahasa Indonesia di masyarakat ASEAN sudah 
melebihi dari 300 juta jiwa yang menggunakannya termasuk Bahasa Melayu Malaysia, 
dan Bahasa Melayu Singapura. Sudah saat nya masyarakat kita menyadari begitu luas 
dan beragamnya kekuatan budaya lokal yang kita miliki dibandingkan dengan negar 
negara di sekitar kita bahkan dunia sekalipun.
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Salah satu sumber kekuatan internal organisasi yang tidak mungkin diadaptasi oleh 
pesaing adalah pengetahuan. Pengetahuan eksis di setiap individu dan masing-masing 
individu mempunyai pengetahuan yang berbeda satu sama lainnya. Para pesaing tidak 
mungkin meniru pengetahuan yang dipunyai oleh perusahaan. Begitu pentingnya suatu 
ilmu atau pengetahuan, seorang ahli hikmah dalam Attamimy, Saleh dan Rahman 
menyebutkan bahwa ilmu (knowledge) itu adalah suatu kemuliaan yang tidak ternilai 
harganya. Bahkan Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur’an bahwa orang yang berilmu 
dengan orang yang tidak berilmu sangatlah berbeda dan mereka lebih baik (Q.S. Az-
Zumar : 9).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dalam era globalisasi ini terjadi 
dengan sangat cepat. Tidak bisa dipungkiri kemampuan perusahaan dalam kedua 
hal tadi menjadi salah satu faktor daya saing yang sangat penting. Saat perusahaan 
mencoba mengembangkan skala bisnisnya, dibutuhkan tingkat pengetahuan yang 
sangat luas pada setiap karyawan yang ada untuk dapat bertahan dan berkompetisi 
dengan pesaing.

Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini, telah membuat terjadinya 
persaingan ketat dalam dunia bisnis, dengan memanfaatkan pengaruh teknologi. Oleh 
sebab itu, perusahaan dituntut agar melakukan perubahan paradigma dari resource 
- base kompetitiveness menjadi mengandalkan knowledge – base kompetitiveness. 
Kedua konsep ini sangatlah berbeda, di mana konsep pertama bertumpu pada 
keunggulan sumber daya, lingkungan dan kondisi geografis, sedangkan konsep kedua 
bertumpu pada keunggulan pengembangan sumber daya manusia perusahaan melalui 
pengetahuan (knowledge).

Manajemen pengetahuan (KM) bukanlah suatu hal baru karena saat ini KM telah 
berubah menjadi disiplin ilmu tersendiri yang digunakan untuk meningkatkan kinerja 
excelent perusahaan. KM merupakan suatu paradigma baru (new paradigm) pengelolaan 
pengetahuan yang berasal dari pemikiran bahwa pengetahuan yang murni sebenarnya 
tertanam dalam pikiran dan otak (tacid knowledge) setiap karyawan suatu organisasi/
perusahaan. Oleh karenanya, perlu dibangun suatu mekanisme penyebaran informasi 
dan pengalaman (experience) dari sumber daya manusia (SDM) yang masih berupa 
tacid knowledge menjadi explicit knowledge sehingga terjadi peningkatan pengetahuan 
dari masing-masing pelaku aktivitas di dalam suatu organisasi.

Sebagai sumber daya stratejik bagi suatu organisasi, pengetahuan sebaiknya mampu 
dikelola dan dikembangkan secara baik di setiap perusahaan melalui penerapan KM. 
Ada beberapa alasan yang membuat pengetahuan menjadi sangat penting dan sebagai 
keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Pertama, pengetahuan dapat disimpan. Data, 
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informasi, maupun pengetahuan dapat disimpan dalam bentuk dokumentasi agar 
mudah ditelusuri bila dibutuhkan. Bagi pengetahuan yang sifatnya tacit, sebaiknya 
diartikulasikan menjadi codified explicit knowledge. Pengetahuan yang dapat disimpan 
memudahkan organisasi untuk menelusurinya dan memanfaatkan di setiap kesempatan

Kedua, pengetahuan mudah diakses. Setiap anggota organisasi mempunyai akses 
yang sama terhadap knowledge base organisasi. Agar proses aksesibilitas dan transfer 
mudah dilakukan antar anggota, organisasi perlu memfasilitasi dengan memanfaatkan 
teknologi misalnya video conference, jaringan internet dan intranet, telepon, dan 
faksimili. Banyak organisasi mempunyai ruang perpustakaan sehingga anggotanya 
mudah mengakses pengetahuan-pengetahuan terbaru melalui buku-buku, jurnal-jumal, 
dan media cetak. 

Ketiga, peningkatan pengetahuan didukung oleh organisasi. Lingkungan eksternal 
berubah dengan cepat akibatnya organisasi harus senantiasa berdaptasi. Kemampuan 
organisasi untuk beradaptasi perlu dukungan peningkatan pengetahuan. Organisasi 
perlu menciptakan lingkungan yang mampu mempercepat peningkatan pengetahuan. 
Memberikan penghargaan bagi anggota organisasi yang menyumbangkan pengetahuan 
kepada knowledge base organsiasi. Penghargaan yang diterima dapat berupa 
peningkatan kompensasi maupun promosi jabatan.

Keempat, mengelola pengetahuan sebagai asset. Dalam organisasi, aset dapat 
berbentuk barang berwujud maupun barang tidak berwujud. Organisasi berfokus kepada 
dua aset tersebut. Pengetahuan, merupakan aset tidak berwujud, harus diperlakukan 
dan dianggap penting sebagaimana aset berwujud diperlakukan. Tentunya perlakukan 
dan pemanfaatan dari kedua asset ini sangatlah berbeda. Aset pengetahuan bersifat 
langka dan sulit ditiru. Sehingga dengan memiliki sumberdaya intelektual yang superior, 
organisasi dapat mengetahui bagaimana mengembangkan dan mengeksploitasi 
sumberdaya tradisional lebih baik daripada pesaing meskipun sumberdaya tersebut 
tidak unik dan mudah ditiru. Pengetahuan dapat dikategorikan sebagai sumberdaya 
stratejik terpenting sehingga dapat digunakan sebagai keunggulan kompetitf yang 
tahan lama.

Pengetahuan, terutama tacit knowledge, berpotensi menjadi sumber daya yang unik dan 
sukar ditiru. Tidak seperti sumberdaya tradisional lainnya, tacit knowledge tidak dapat 
diperdagangkan dalam bentuk siap pakai. Untuk meniru tacit knowledge organisasi, 
pesaing setidaknya memiliki pengalaman yang serupa dan untuk mendapatkannya 
memerlukan waktu yang lama. Untuk mempertahankan keberlangsung keunggulan 
kompetitif, organisasi dapat melakukan dengan menambah pengetahuan baru. 
Gabungan pengetahuan lama dan baru menciptakan keunikan baru yang akhirnya 
menciptakan kesempatan untuk melakukan sinergi pengetahuan.

Pengetahuan dapat menjadi keunggulan kompetitif yang tahan lama bila organisasi 
mengetahui lebih banyak akan sesuatu dibandingkan pesaing. Tidak seperti 
sumberdaya tradisional lainnya yang dapat berkurang saat digunakan, pengetahuan 
justru akan meningkat pada saat digunakan. Pengetahuan yang semakin sering 
digunakan akan semakin bernilai bagi organisasi. Dengan menjadikan KM sebagai 
keunggulan kompetitif organisasi sebaiknya KM dimanfaatkan  dan diterapkan 
secara nyata oleh perusahaan. Bentuk konkrit penerapan adalah mengembangkan 
strategi organisasi berbasis pengetahuan. Strategi yang berbasis pengetahuan 
diharapkan mampu lebih mengeksplorasi keunikan yang dimiliki organisasi. 
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Culture production system (CPS) adalah bagian dari culture production process. CPS 
merupakan sejumlah individu dan organisasi yang bertujuan untuk menciptakan dan 
memasarkan sebuah produk. Mereka bertujuan untuk bisa melakukan diseminasi 
sebuah produk atau jasa, agar masyarakat umum bisa mengetahui dan memahami 
sebuah produk dengan baik. Produk inovatif yang diciptakan oleh perusahaan tidak akan 
bisa diketahui dan diadopsi dengan baik oleh konsumen apabila tidak ada  komunikasi 
pemasaran dari perusahaan. Komunikasi yang baik dengan memperhatikan sejumlah 
elemen akan memudahkan konsumen secara luas memahami produk dan berkeinginan 
untuk melakukan adopsi produk dengan baik. Struktur CPS ini menentukan produk 
yang diciptakan. Faktor-faktor seperti jumlah dan keragaman sistem yang berkompetisi 
dan jumlah inovasi yang dihasilkan juga memengaruhi dalam struktur CPS.  CPS terdiri 
atas tiga hal yaitu 1) a creative sub-system untuk menghasilkan simbol dan produk 
baru; 2)  a managerial sub-system terkait untuk memilih, menciptakan dan mengelola 
symbol dan produk baru; dan 3) a communication sub-system untuk memaknai produk 
baru dan  menguatkannya dengan sejumlah atribut simbolik. 

Creative sub-system merupakan produk baru yang bisa diadopsi oleh konsumen yang 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen saat ini yang relevan. Produk ini bisa 
beragam sepanjang bisa memenuhi kebutuhan. Industri fashion misalnya, fashion 
merupakan sebuah kategori produk yang memiliki variasi produk yang beragam. 
Keragaman produk ini bisa menciptakan simbol yang baru. Misalnya, trend mengenai 
kosmetik. Kosmetik ini juga memiliki banyak fungsi yang tidak hanya untuk mempercantik 
diri sendiri. Namun, ada keragaman penggunaan dari kosmetik itu sendiri yang memiliki 
fungsi baru. 

Managerial sub-system ini terkait dengan sejumlah perusahaan yang bergerak dalam satu 
industri yang memiliki orientasi usaha pada kategori tertentu. Perusahaan-perusahaan 
yang ada dalam satu industri ada yang berperan sebagai pemimpin pasar, penantang 
pasar, atau pengikut pasar. Para pemimpin pasar bisa jadi menjadi referensi pada 
sejumlah perusahaan lain dalam satu industri. Mereka bisa menciptakan trend setter, 
karena perusahaan sebagai pemimpin pasar memiliki sumber daya yang besar untuk 
mampu menciptakan produk atau jasa inovatif.  Pemimpin pasar bisa mengenalkan 
produk pertama kali di sebuah industri sehingga bisa diikuti oleh perusahaan lain agar 
bisa menciptakan produk yang sama. Dengan demikian, dalam satu industri itu akan 
terdapat sebuah trend dari produk kategori tertentu. 

Aspek lain dari CPS adalah communication sub-system untuk memaknai produk baru 
dan  menguatkannya dengan sejumlah atribut simbolik. Subsistem komunikasi ini 
merupakan bagian yang bertujuan untuk bisa mempromosikan produk. Subsistem ini 
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juga terdiri atas media dan agen yang mempromosikannya. Pihak yang menjadi bagian 
dari subsistem komunikasi dinamakan cultural gatekeepers. Mereka bisa diklasifikasi 
sebagai formal gatekeeper dan informal gatekeepers. Formal gatekeepers misalnya 
media radio, televisi, majalah, toko buku, atau lemabga tertentu sedangkan informal 
gatekeepers bisa terdiri atas opinion leader, teman, komunitas, pasangan, anggota 
keluarga atau bahkan tetangga. Penggunaan media sosial bisa menjadi baik formal 
maupun informal gatekeeper. Sebagai formal gatekeeper, perusahaan secara resmi 
akan menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk. Dengan memiliki 
media sosial, perusahaan akan memiliki banyak pengikut yang bisa menjadi konsumen 
atau konsumen potensial. Melalui media sosial, setiap aktivitas perusahaan bisa 
disampaikan kepada konsumen dengan baik. Individu  pada umumnya juga bisa memiliki 
media sosial secara informal. Mereka bisa menggunakan produk atau melakukan 
review produk sehingga bisa menjadi sumber informasi bagi orang lain. 

CPS ini merupakan bagian yang tidak terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. CPS 
ini bisa menciptakan sebuah trend yang diadopsi oleh sekelompok masyarakat pada 
periode tertentu. Penguatan trend ini merupakan sebuah upaya untuk melestarikan 
nilai-nilai yang diyakini baik dalam periode waktu tertentu. Trend ini bisa berulang pada 
periode lain di masa yang akan datang. Trend ini bisa bertahan selama produk atau 
jasa yang bagian dari CPS bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang relevan saat ini. 
Namun, bila dirasa tidak relevan kembali, bisa saja konsumen atau masyarakat umum 
secara luas akan meninggalkan untuk menggunakannya. 

Misalnya trend bulu mata palsu. Bulu mata palsu ini merupakan bagian dari CPS.  Bulu 
mata ini merupakan bagian dari penciptaan sistem yang bertujuan untuk memenuhi 
keinginan konsumen agar tampil cantik setiap  saat. Kekurangan dalam diri sendiri 
menginginkan sesuatu yang bisa membuat diri seseorang tampil cantik. Kenyataannya, 
banyak wanita yang juga memiliki keinginan untuk tampil cantik.  Memiliki bulu mata ini 
dianggap memiliki nilai yang bisa menunjang kecantikan seseorang dan menciptakan 
kepercayaan diri seorang wanita. Hal ini akhirnya menjadi peluang bagi banyak 
perusahaan  yang bergerak di bidang  kecantikan untuk mengembangkan produk dan 
jasa lebih baik. Salon kecantikan hari ini juga menawarkan jasa pemasangan bulu mata 
palsu  karena permintaan untuk mendapatkan jasa ini semakin banyak. Selain itu, 
peran selebriti sangat penting karena banyak sekali hari para selebriti menggunakan 
bulu mata palsu. Mereka juga menggunakan media sosial yang menampilkan foto-
foto yang menonjolkan keindahan pemakaian bulu mata palsu. Peran komunitas 
yang menonjolkan pemakaian bulu mata palsu juga banyak. Mereka menggunakan 
komunitas sebagai gatekeeper untuk mempromosikan produk atau jasa kepada para 
anggotanya. Banyaknya anggota yang mengikuti trend tertentu bisa menjadi penguat 
dalam terbentuknya CPS.
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Iklan adalah bagian dari bauran promosi dan bauran promosi adalah  suatu bagian 
dari bauran pemasaran jadi secara sederhana iklan di definisikan sebagai pesan yang 
menawarkan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu. 
Pada dasarnya, emotional marketing adalah upaya untuk menyampaikan pesan yang 
dapat membangun ego dan membuat kita lebih baik sebagai para konsumen, baik itu 
membuat kita merasa lebih pintar, lebih berani, lebih canggih, dan lain sebagainya. Selain 
itu emotional marketing juga berguna untuk membuat produk menjadi lebih menonjol 
dibandingkan dengan produk lainya. Dengan emotional marketing, perusahaanpun bisa 
melampaui status produk belaka dan berubah menjadi salah satu aspek istimewa untuk 
perusahaan yang pada akhirnya akan berperan dalam membangun dan berkontribusi 
dalam perusahaan.

Namun kenapa dalam suatu pemasaran sebuah produk atau pengiklanan sebuah 
produk harus memanfaatkan emosi? Sederhananya,  emosi adalah salah satu aspek 
yang dapat memengaruhi manusia dalam mengambil sebuah keputusan bahkan sering 
juga mengalahkan logika. Emosi juga seringkali menjadi pemicu aksi bukan logika maka 
dari itu wajar apabila para pemasar berusha untuk merancang cerita sebaik mungkin 
yang dapat menyentuh perasaan (emosi) konsumen. Itu semua mereka lakukan demi 
membangun ketertarikan antara konsumen dengan brand. Pada iklan emosional, iklan 
akan lebih berkesan lebih menarik serta berani bahakan lucu, selain itu juga memiliki 
kesan main-main dan tidak serius. Beberapa hal jika terdapat kesalahan penempatan 
baik target konsumen atau jenis produk iklan tersebut akan memiliki dampak yang 
malah akan merugikan perusahaan. Terkait tentang logika yang sering kali dikalahkan 
oleh emosi terkadang tanpa kita sadari konsumen tidak  membeli bukan karena alasan 
logis melainkan emosional. 

Pendekatan emosional ini merupakan salah satu pendekatan komunikasi dalam 
iklan yang menggunakan daya tarik konsumen dengan emosional atau perasaan. 
Konsumen akan tertarik dengan suatu produk yang ketika dilihat oleh mata bisa 
menggugah perasaannya sehingga konsumen tidak akan ragu untuk membeli produk 
tersebut. Ketertarikan pendekatan emosional ini biasanya berupa produk yang iklanya 
menggambarkan kebahagiaan, kecemburuan, kemarahan, kesedihan, kejutan dan lain 
sebagainya. Contoh seperti iklan mie instant yang kebanyakan menunjukan kebahagiaan 
suatu keluarga ketika makan dengan mie instant tersebut.

Ada 5 pendekatan emosional.

1) Inspirational, pendekatan ini cenderung akan sering berpikir beda dari kebiasaan. 
Jika reputasi brand melekat kepada seseorang yang inspirasional, maka 
kesempatan suatu brand untuk bertumbuh menjadi lebih besar. Secara efektif, 
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masyarakat akan sering mengaitkan perilaku model terhadap brand yang terkait.

2) Aspirational, strategi yang mengunakan pendekatan aspirational sering berkaitan 
dengan bagaimana menciptakan mimpi dan menghasilkan reaksi emosional positif 
dan keinginan target untuk mencapai mimpi tersebut.

3) Expressing love, cara paling efektif untuk memanusiakan sebuah perusahaan 
adalah dengan menunjukan bahwa brand tersebut dapat membuat kehidupan 
seseorang menjadi lebih baik, mudah dan membawa kebahagiaan bagi pengguna 
produk tersebut.

4) A milestone connection, strategi yang menyelipkan kebanggaan atas eksistensi 
selama ini yang berfokus untuk menunjukan konsistensinya dalam mengembangkan 
strategi terbaru yang mengutamakan kebutuhan pelanggan setianya.

5) The local angle, sebuah brand dapat menarik minat pelanggan dengan 
menghubungkan kebanggaan mereka terhadap daerah tempat tinggal. Brand yang 
mengedepankan penjualan produk lokal dapat meraih keuntungan dari menjadi 
sepisalitas ciri khas dari daerah tersebut.

Untuk semua pendekatan yang tersebut di atas, emotional marketing akan bekerja 
dengan maksimal jika kita mengingat poin penting dalam pemasaran menjadi konsisten 
dalam menyampaikan seluruh pesan di media yang digunakan.



83

Yogya Never Ending Destination
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Apakah anda memiliki rencana liburan? Saya yakin Jogja(Yogya) menjadi salah satu 
dalam list kota yang ingin anda tuju. Bukan hal yang aneh jika banyak orang ingin 
liburan ke sana karena pilihan destinasi wisata yang beragam. Mulai dari wisata budaya 
yang sangat kental dengan Jogja, hingga wisata alam yang dapat menenangkan pikiran 
anda. Bahkan wisata alam yang dapat memacu adrenalin pun tak sedikit pilihan yang 
tersedia. Selain itu, wisata kuliner tak luput dari incaran pelancong, baik lokal maupun 
internasional. Banyaknya pilihan destinasi wisata yang tersedia di Jogja membuat para 
wisatawan ingin kembali dan kembali lagi menjelajahi sudut kota Jogja.

Di Jogja dapat dikatakan lengkap alias semua serba ada. Jadi jika anda dan teman-
teman liburan anda atau bahkan keluarga anda memiliki minat wisata yang berbeda 
bisa dengan mudah dipenuhi semua. Ramah anak, ramah remaja, hingga ramah orang 
tua. Transportasi menuju ke Jogja pun semakin mudah. Bukan hanya bis saja tetapi bisa 
juga kereta dan pesawat. Semakin banyaknya pilihan berbanding lurus dengan semakin 
bertambahnya wisatawan yang ke Jogja. Ditambah lagi aneka macam penginapan yang 
tersedia di Jogja bisa dijadikan sebagai salah satu alasan pengunjung datang kembali. 
Entah untuk mencari suasana baru dengan mencoba yang lain atau nostalgia karena 
sudah jatuh hati dengan pilihan sebelumnya. 

Kemudahan mengakses transportasi dan akomodasi di Jogja sejalan dengan 
perkembangan jaman sekarang ini. Di era globalisasi, kemajuan teknologi berkembang 
sangat pesat. Kemunculan beragam aplikasi pencarian tiket dan penginapan pun hadir 
di tengah masyarakat. Aplikasi ini sangat memudahkan konsumen (calon wisatawan) 
dalam memenuhi keinginan liburannya. Promo-promo menarik selalu dihadirkan 
oleh penyedia jasa. Hal ini yang menjadi faktor penarik semakin banyaknya muncul 
wisatawan-wisatawan baru. Pengguna aplikasi akan merasakan langsung keuntungan 
yang didapat melalui promo tersebut (potongan harga) dan penyedia aplikasi pun secara 
tidak langsung akan mendapat keuntungannya juga. Semakin banyaknya pengguna 
aplikasi itulah yang dijadikan sebagai standar keuntungan mereka. 

Demi menjaga keuntungan atau bahkan menambahnya, penyedia aplikasi tidak segan 
untuk melakukan promosi destinasi wisata pada aplikasinya. Promosi yang dilakukan 
salah satunya berupa tersedianya pilihan paket-paket wisata di suatu destinasi. 
Sehingga para konsumen hanya butuh satu kali klik saja untuk mengakses liburan 
impiannya. Bagi calon wisatawan yang sibuk dengan kegiatan sehari-harinya dan lebih 
menyukai efisiensi, promo seperti ini menjadi jawaban atas permasalahan mereka. 
Cara lain yang dilakukan oleh penyedia aplikasi yaitu dengan menayangkan artikel 
terkait destinasi wisata yang sedang popular. Banyaknya destinasi wisata masa kini 
pastinya membuat bingung calon wisatawan dalam menentukan pilihan, terlebih yang 
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baru pertama kali akan melakukan perjalanan. Artikel-artikel yang ditanyangkan di blog 
aplikasi tersebut akan mempermudah konsumen menentukan pilihan tujuan destinasi.

Menjamurnya kemunculan tempat wisata baru di Jogja bisa dijadikan penyedia aplikasi 
sebagai senjata promosi mereka. Bahkan tidak hanya tempatnya saja yang baru, ada 
pula tempat yang lama namun menyajikan suasana berbeda dengan sebelumnya 
sehingga wisatawan pun akan selalu mempunyai alasan untuk kembali lagi ke Jogja. 
Hal semacam inilah yang mereka jadikan tema dalam penulisan artikel-artikel promosi. 

Selagi berwisata, wisatawan masa kini tak lepas dengan adanya media sosial. Kegiatan 
merekam dan mengabadikan momen-momen selama liburan menjadi salah satu 
kegiatan wajib. Membagikan hasilnya kepada teman ataupun pengikut media sosial 
wisatawan menjadi keasikan tersendiri jika mendapat respon balik yang positif. Secara 
tidak langsung, media sosial masing-masing wisatawan menjadi sarana promosi tempat 
wisata. Tidak hanya destinasi yang sudah terkenal, destinasi yang baru ditemukan 
pun pamornya bisa cepat naik jika dipromosikan melalui media sosial. Banyak tipe 
pengguna media sosial, ada yang membagikan momen yang terbaik saja, ada yang 
membagikan momen setiap detiknya, dan ada pula yang fokus membagikan momen 
yang unik saja. Sehingga hasil promosi yang dilakukan bisa dinikmati oleh siapapun. 
Setelah mereka menikmati kemudian bisa muncul keinginan untuk mengunjungi 
destinasi wisata tersebut.

Promosi media sosial pun dapat memberikan efek kepada destinasi wisata lain 
untuk melalukan pengembangan supaya mengikuti jaman dan tetap menarik untuk 
dikunjungi. Misalnya saja salah satu destinasi terkenal di Jogja yaitu kebuh buah 
Mangunan, Bantul. Pesona yang ditawarkan yaitu “negeri di atas awan” atau secara 
jelas dapat melihat awan yang posisinya lebih rendah dari posisi wisatawan berdiri jadi 
seperti berdiri di atas awan. Daya tarik semacam ini kemudian diadaptasi oleh wilayah 
Kulon Progo, di mana salah satu destinasi wisatanya dibangun semacam rumah pohon 
supaya pengunjung dapat naik ke posisi lebih tinggi sehingga sudut pandang yang 
diberikan lebih luas. Pemandangan hamparan hijau pepohonan yang rimbun sekaligus 
dijadikan latar belakang pada sesi pemotretan di lokasi tersebut. Pengalihan dari 
putihnya awan menjadi hijaunya pepohonan bisa diartikan adaptasi pengembangan 
wisata yang ditawarkan destinasi-destinasi di Jogja. Tidak dapat dipungkiri, mungkin 
saja hal seperti ini terjadi di wilayah lain. Jika memang memiliki dampak yang positif, 
kenapa tidak semua wilayah melakukan hal yang sama. Dengan catatan disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-masing lokasi dan juga tetap menjaga serta menerapkan 
lingkungan hidup berkelanjutan.
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Sakralisasi merupakan suatu peristiwa ketika objek atau benda, peristiwa, dan bahkan 
seseorang memiliki arti penting. Sakralisasi ini memang terkait dengan hal yang suci 
atau didewakan. Kata ini biasanya terkait dengan kegiatan agama. Namun, terkait 
dengan hal ini, makna ini merupakan agak berbeda. Sakralisasi tidak selalu terkait 
dengan masalah agama atau kegiatan ibadah. Hal ini ada aspek objektifikasi terkait 
dengan atribut-atribut sakral pada hal-hal yang sifatnya umum atau biasa. Adanya hal ini 
menjadikan seseorang menginginkan untuk dapat memilikinya atau mengunjunginya. 

Sesuatu yang tadinya biasa saja menjadi hal yang penting dan banyak orang ingin 
memilikinya sejumlah hal. Pertama, ada seseorang yang mengunggah di media sosial. 
Hal ini bisa menjadi perbincangan banyak orang, sehingga seseorang akan merasa 
penasaran untuk mencobanya.  Sesuatu yang tidak penting ini menjadikan seseorang 
ingin membicarakannya. Hal ini juga mendorong seseorang untuk berusaha mengetahui 
dan berusaha mengikuti apa yang menjadi trend. Kedua, ketika tidak ada sesuatu yang 
menarik, pemasar bisa saja menciptakan keinginan konsumen. Konsumen bisa saja 
tidak memikirkan sebelumnya, sehingga merasa apa yang ditawarkan oleh pemasar 
menjadi sesuatu yang menarik. Hal yang biasa menjadi tidak biasa. Ketiga, adanya 
selebriti atau seseorang yang menjadi idola mempromosikan produk atau jasa yang 
sebenarnya biasa saja. Namun, selebriti dianggap sebagai individu yang memiliki 
kredibilitas dan daya tarik. Dengan demikian, sesuatu yang biasa saja bisa menjadi 
luar biasa ketika seorang selebriti  berusaha untuk mempromosikannya. 

Sakralisasi bisa terjadi pada lokasi atau tempat, sebuah event dan orang. Lokasi 
atau tempat bisa menjadi sakral ketika tempat tersebut memberikan arti dan bisa 
memberikan sesuatu yang menyenangkan. Banyak orang berdatangan dan rela untuk 
melakukan pembelian. Disney misalnya, menawarkan tempat-tempat yang bisa 
membuat orang rela antri untuk mendapatkan spot menarik. Mereka berusaha untuk 
datang dan mengenakan aksesoris seperti yang ada dalam dunia Disney. Padahal kalau 
kita amati bersama, hanya ikon tikus saja, bisa membuat semua orang ingin ke sana 
dan berusaha untuk memilikinya. Hal ini tentu saja dimanfaatkan pemasar untuk bisa 
menawarkan sejumlah tempat hiburan dan juga menciptakan aksesoris bagi anak-anak. 
Selain Disney, tempat-tempat  tertentu yang sebenarnya biasa saja menjadi sakral. 
Misalnya daerah tempat lokasi liburan, di daerah-daerah tertentu banyak menawarkan 
tempat-tempat yang sebenarnya awalnya biasa saja. Media sosial bisa menjadi  cara 
untuk bisa mempromosikan tempat tersebut menjadi menarik. Efek kamera juga bisa 
menampilkan tempat-tempat tersebut menjadi menarik untuk dikunjungi. 

Terkait dengan orang, orang khususnya idola tertentu bisa menjadi seseorang yang 
sakral. Mereka memiliki daya tarik tertentu sehingga bisa membuat orang untuk bersedia 
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mengenalnya lebih dekat. Apa yang dikenakan menjadi acuan dalam fashion. Hal ini 
bisa meliputi pakaian, gaya rambut, pilihan warna atau pilihan asesoris lainnya. Media 
sosial juga sudah menjadi fasilitas penting bagi munculnya selebgram. Selebgram ini 
tadinya bukan orang penting, bahkan sebenarnya tidak memiliki kredibilitas. Hanya 
mungkin karena adanya penampilan yang cantik dan efek kamera sehingga membuat 
mereka menjadi semakin menarik. Keberadaan selebgram ini menjadikannya sebagai 
seseorang yang diidolakan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya atribut like dalam media 
sosial, sehingga atribut like ini menunjukkan banyaknya orang yang menyukainya. Selain 
selebgram, banyak idola bintang film, musisi, atau orang terkenal lain menjadikan orang 
lain pengen dekat dan mengenalnya lebih akrab. Hal ini juga bisa dimanfaatkan dengan 
keberadaan aksesoris atau merchandise lainnya terkait dengan  bintang film tersebut. 
Dengan demikian, ini bisa menjadi peluang bagi pemasar untuk menawarkan sejumlah 
produk-produk pendukung, misalnya parfum atau aksesoris lainnya. 

Aspek sakral lain adanya event atau peristiwa tertentu. Hal ini juga  bisa menjadi 
peluang untuk memanfaatkan adanya event ini, misalnya tourisme. Tourisme juga 
dianggap sebagai pengalaman yang sakral. Seseorang bisa menggunakan waktu 
dan tempat sakral ketika melakukan travel atau liburan. Liburan merupakan sebuah 
aktivitas yang menunjukkan adanya keinginan untuk memiliki relaksasi dari sebuah 
rutinitas. Mereka berusaha menikmati apa yang ada dalam liburan. Hal ini bisa meliputi 
makanan, souvenir, produk lokal, atau penanda tertentu. 

Kemampuan pemasar untuk menciptakan sesuatu yang sakral memang membutuhkan 
aspek kreativitas secara terus-menerus. Hal ini bisa menjadi peluang bisnis. Perusahaan 
berusaha untuk mencari sesuatu yang baru, meskipun, hal tersebut merupakan sesuatu 
yang lama. Namun, dengan desain dan kemasan bagus, bisa menjadikan tempat atau 
produk menjadi sesuatu yang banyak diminati. Selain itu, banyak daerah wisata di 
Indonesia berusaha untuk dijadikan lokasi yang menarik untuk dikunjungi. Misalnya di 
daerah Bantul DIY saja, banyak spot yang menarik untuk dikunjungi. Sawah di daerah 
Sukorame merupakan tempat untuk penanaman padi. Namun, dengan kemampuan 
seseorang untuk mengambil gambar, menjadikan sawah yang biasa menjadi luar biasa. 
Banyak orang berusaha untuk datang dan bisa mengambil foto di sana, yang pada 
akhirnya mereka bisa mengunggah di media sosial.  Sakralisasi sebuah event, tempat 
maupun orang diupayakan agar bisa menjadikan peluang bisnis yang berkelanjutan. 
Perlu adanya kreativitas dan inovasi yang bisa untuk mendukung proses sakralisasi 
ini. Konsumen cenderung menginginkan sesuatu yang baru meskipun sebenarnya 
merupakan pengemasan hal yang lama.



87

Burberry Group PLC adalah sebuah rumah mode berkelas asal Inggris yang 
mendistribusikan pakaian, aksesoris mode, dan parfum berlisensi. Brand ini terkenal 
karena pola tartan khasnya yang menjadi salah satu merek dagang yang paling banyak 
ditiru di dunia. Burberry juga terkenal atas produksi mantel paritnya yang pertama 
kali dirancang oleh sang pendiri, Thomas Burberry. Perusahaan ini didirikan pada 
tahun 1856 dan berkantor pusat di London. Ratu Elizabeth II dan Pangeran Charles 
menetapkan Burberry sebagai pemasok busana resmi untuk kerajaan.

Menurut Business Weekly, Burberry adalah merek fashion yang paling berkelas ke-98 
di dunia. Burberry sebenarnya tergolong merek fashion yang sangat lama di Inggris. 
Lantaran, usia mereknya yang sudah lebih dari 150 tahun. Sayangnya, sebagai merek 
lawas, Burberry nyaris tak mampu mengikuti perkembangan fesyen yang tercatat 
sangat dinamis. Produk-produknya pun akhirnya dianggap lusuh dan over-extended. 
Image Burberry makin buruk, lantaran dicap konsumen sebagai pakaian preman.

Pada tahun 2000-an, merek menjadi terkait erat dengan "budaya chav", sebuah stereotip 
yang merendahkan dari kelas pekerja Inggris yang membuat penjualan anjlok. Burberry 
adalah merek bangsawan pedesaan. Ketika Burberry memutuskan untuk membalikkan 
keadaan, mereka tidak mencoba untuk kembali ke rumah pedesaan. Mereka 
memanfaatkan sejarah mereka untuk mengubah citra — dan menceritakan kisah merek 
baru — sebagai merek yang maju, berkelas dan glamor yang melambangkan Inggris 
kontemporer. Adalah Christopher Bailey, Creative Director Burberry yang ditugaskan 
untuk melakukan re-branding pada tahun 2001. Ia mampu merombak brand Burberry 
dengan menyajikan fashion berkonsep modern-klasik. Artinya, ia mampu menampilkan 
gaya modern, tanpa menghilangkan kekuatan “klasik” yang dimiliki Burberry sebagai 
brand heritage. Konsep modern-klasik itu dituangkan dalam desain trench coat dan 
pakaian renang seksi.

Burberry mengadopsi logo seorang kesatria dengan moto Latin "Prorsum", yang 
berarti "ke depan". Bailey telah menjadi kunci untuk menyuntikkan daya tarik seks ke 
dalam merek konservatif. Hasilnya, fashion berkonsep modern-klasik Burberry berhasil 
menghentakkan sejumlah figur selebritis papan atas, misalnya Kate Moss dan aktris 
Emma Watson. Selain itu, Market Oracle mengungkapkan bahwa Burberry mengalami 
kenaikan penjualan sebesar 27 persen atau mencapai 747 juta USD dari kuartal ketiga 
hingga 31 Desember 2011. Penjualan Burberry juga dapat meningkat lagi sebesar 11 
persen pada Maret 2012. Bahkan, Burberry telah melakukan ekspansi ke Cina secara 
terus menerus.
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Inovasi

Bailey mengutip Apple sebagai merek yang menginspirasi konsepnya tentang Burberry. 
Bailey, dengan dukungan Ahrendts, memindahkan Burberry secara agresif ke ruang 
digital pada saat banyak rumah desain melihat situs web yang rumit sebagai kewajiban.

Brand Promise and Positioning

Di situs web Burberry, sejarah tentang Burberry dikemas dengan gambar dalam 
pengaturan yang user-friendly. Untuk pindah dengan percaya diri ke ranah digital, 
memerlukan konten. Terus up to date, timeline menghubungkan kampanye Burberry saat 
ini dengan hal-hal penting dari masa lalu perusahaan. Upaya pemasaran kontemporer 
Burberry jelas kelas atas, menggunakan model aristokrat di pedesaan Inggris yang 
dibuat oleh Mario Testino.

Dengan hati-hati mengumpulkan sejarah perusahaan mereka memungkinkan Burberry 
untuk menarik garis batas dari eksploitasi masa lalu mereka ke pendekatan berpikiran 
maju mereka hari ini. Itu membawa kehormatan merek dan rasa petualangan. Mereka 
juga merangkul “Britishness" mereka, mempekerjakan aktor muda Inggris, musisi 
dan model dan membawa pertunjukan landasan pacu mereka ke London dari Italia. 
Mengeksploitasi sejarah mereka memperkuat penyelarasan merek mereka, tetapi juga 
menggarisbawahi bahwa mereka memahami apa yang mereka lakukan dengan baik.

Visi Kreatif

Burberry telah mencapai jalan buntu dengan merek mereka tidak hanya karena asosiasi 
kelas bawah mereka, tetapi karena mereka tidak berevolusi merek mereka selama 
beberapa waktu sebelum perekrutan Bailey. Untuk semua merek, kreativitas dan evolusi 
akan terus menyegarkan merek mereka. Ahrendts dan Bailey sepakat pada visi kreatif 
yang memanfaatkan yang terbaik dari sejarah Burberry, tetapi sangat kontemporer. 
Moto Latin mereka, Prorsum (penyerang), tampaknya semakin tepat ketika Burberry, 
merek itu, bergerak dengan berani.

Burberry berhasil mengubah citra dirinya sendiri karena bertekad untuk memulai dari 
awal. Itu bukan untuk mengatakan bahwa mereka membuang semua sejarah mereka. 
Sebagai gantinya, mereka memanfaatkannya, bergerak untuk menjadi pembangkit 
tenaga mode yang akhirnya mulai dibicarakan dalam hal inovasi dan gaya. Moto Latin 
mereka, Prorsum (penyerang), tampaknya semakin tepat ketika Burberry, bergerak 
dengan berani ke depan.

Berkembangnya Burberry: Memiliki Logo Baru

Era Riccardo Tisci di merek Inggris mulai terbentuk di Burberry dan mulai populer. 
Di bawah arahan mantan direktur kreatif Givenchy, Burberry mengungkapkan logo 
rumah baru dan cetakan yang terinspirasi arsip hari ini. Tisci meminta direktur seni 
dan desainer grafis Peter Saville untuk menyiapkan cetak monogram huruf baru dan 
throwback-tapi-baru. Jika nama Saville terdengar familier, itu karena artis Inggris itu 
adalah orang yang sama yang dipanggil Raf Simons untuk memberikan Calvin Klein 
logo berlogo serba ada untuk era baru.
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Kalau kita ingat ingat apa sih barang yang dari dulu samapai dengan sekarang ini 
sangat membekas dihati atau pikiran kita, kalau saya barang atau produk yang selalu 
saya ingat dari dulu sampai dengan sekarang adalah motor. Nah motor yang saya 
maksud di sini adalah motor Honda Cb, kalian tau gak itu motor apa ? Itu adalah motor 
yang dipakai oleh Dilan si panglima tempur dari Bandung yang sampai dengan sekarang 
filmnya sudah ditonton lebih dari 6,5 juta penonton, kebayang gak sih dari film Dilan 
motor yang dulunya sudah dilupakan kini bisa jadi trend di kalangan anak milenial 
sekarang ini. Pada film Dilan, motor ini dulu sudah sempat kembali popular. Kalau tidak 
salah motor ini pernah tampil di film The Tarix Jabrix yang dimainkan oleh sekumpulan 
penyanyi band bernama The Changcuters. Kalian pasti juga tahu deh filmnya. Nah 
setelah film diangkat banyak masyarakat yang mulai membeli motor antik itu. 

Motor Cb ini emang sedang marak sekali di kalangan milenial, terkadang mereka juga 
beli motor itu agar terlihat seperti pemeran yang ada di film, bergaya ala anak SMA 
yang sedang mengincar seseorang. Menurut saya berkat film Dilan, motor Honda Cb  
ini mengalami peningkatan penjualan, keren gak sih, hanya berawal dari film motor 
Honda Cb ini bisa sangat popular. Kalian bayangin deh mungkin gak sih tanpa adanya 
film Dilan, motor ini gak akan pernah bisa teringat di pikiran kita. Jadi kalian bisa 
paham deh suatu barang atau produk yang sudah lama sekali atau bahkan hampir 
dilupakan bisa kembali kita ingat hanya karena mereka menjadi salah satu sponsor 
atau produk di sebuah film yang sangat terkenal. Nah sekarang saya ingin kalian tahu 
banyak soal motor Honda CB 

Motor tua di samping ini tentunya tak asing lagi bagi semua orang.  Sungguh menakjubkan 
motor ini, karena usia dari CB series sudah lebih dari 40 tahun dari awal produksi 
Honda CB pertama dulu. Honda CB sendiri mulai diperkenalkan di Indonesia pada 
tahun 1971 dengan kode Honda CB 100 K1 oleh PT. Federal Motor yang juga berdiri 
di tahun yang sama. Pemerintah yang mengeluarkan kebijakan lokalisasi komponen 
otomotif mendorong PT. Federal Motor untuk memproduksi komponen sepeda motor 
dalam negeri. 

Emotional branding motor CB series ini dilakukan dengan masuk ke salah satu novel 
terbaik karya Ayah Pidi Baiq yang saat itu memang masih ada pada zamannya. Kemudian 
setelah terbit novel ini dan dibaca lebih dari puluhan juta orang, motor CB kini sangat 
menjadi popular dan membekas di pikiran generasi milenial zaman sekarang. Melalui 
novel dan film Dilan 1990 motor CB series ini sekarang menjadi incaran para generasi 
milenial, tapi tidak hanya milenial saja bahkan kolektor benda klasik kini juga sedang 
mencari motor CB Series itu. Hanya karena melalui sebuah media brand yang tadinya 
kita tidak tahu sama sekali keberadaannya, kini kita dapat setiap hari melihatnya 
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dijalan jalan besar. Self identity dari motor CB Series ini terletak pada Anak anak SMA 
yang sekiranya menginjak kelas 1,2, dan 3. Mereka biasanya dapat terlihat di daerah 
sekitar Bandung, karena motor ini terkenal did aerah bandung, dan kemunculannya pun 
memang berawal dari bandung, dan diawali oleh kisah cinta dua sejoli Dilan dan Milea, 
sejatinya bila kalian melihat seseorang menggunakan motor CB Series ini kalian pasti 
akan langsung teringat akan sosok Dilan dan Milea. 

Dari konsep utilitarian, motor CB series ini sebenarnya tidak membawa manfaat banyak 
tapi hanya saja mungkin untuk sebagian orang yang mengikuti trend dan hobi mereka 
akan selalu bahagia jika memiliki motor series ini. Untuk sebgaian lainnya mungkin 
akan terasa biasa saja atau hanya berkomentar negatif dan sebagainya.
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Para pakar ekonomi Islam percaya bahwa, ekonomi Islam harus didefinisikan secara 
khusus, hal tersebut tidak hanya untuk membedakannya dari ekonomi konvensional, 
tetapi yang lebih penting lagi untuk menjelaskan secara jelas, sifat khusus dari disiplin 
dan karakteristik, pendekatan, ruang lingkup dan tujuan yang terdapat dalam ekonomi 
Islam itu sendiri (Arif, 1985). Hal ini penting untuk mencari pembenaran secara ilmiah, 
dalam rangka pengembangan studi ekonomi Islam itu sendiri, baik untuk saat ini, 
maupun dimasa yang akan datang. Saat ini, ekonomi Islam sudah menjadi rumpun 
ilmu tersendiri, dipelajari dihampir semua fakultas ekonomi di seluruh dunia.

Dalam perkembangannya, para pakar ekonomi Islam, telah membantu memahami 
ekonomi Islam secara lebih sistematis dan konseptual, sehingga memungkinkan orang 
awam sekalipun, untuk membedakan antara sifat dan karakteristik ekonomi Islam dan 
konvensional. Ekonomi Islam di klasifikasikan dalam berbagai tipe, sesuai dengan 
sifat dan karakteristiknya. Pembedaan tipe berdasarkan sifat dan karakteristiknya 
menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam sangat dinamis, sesuai dengan 
latar belakang dan lingkungan tempat para pakar berasal. Ekonomi Islam bisa menjadi 
solusi utama dan alternatif, ketika banyak persoalan ekonomi tidak bisa diselesaikan 
oleh ekonomi konvensional.

Pertama, Ekonomi Islam dianggap sebagai doktrin Islam yang tekait dengan ekonomi. 
Doktrin Islam, bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan ajaran Islam yang 
berkaitan dengan ekonomi yang telah diuraikan dalam Al-Qur’an dan Sunnah.  Subjek 
Ekonomi Islam adalah doktrin ekonomi Islam itu sendiri, terdiri dari: prinsip, perintah 
dan aturan syariah serta nilai-nilai yang akan menjadi menjadi dasar, pedoman dan 
paradigma dalam menganalisis realitas ekonomi dan memecahkan masalah ekonomi. 
Tujuan Ekonomi Islam adalah untuk mengidentifikasi dan membangun tatanan 
ekonomi yang sesuai dengan kitab suci dan tradisi Islam (Addas, 2008). Ekonomi 
Islam dipandang sebagai bentuk perjuangan untuk menetapkan Ad-dien (agama) 
dalam wilayah urusan ekonomi sebagaimana ditahbiskan oleh Allah SWT. Jika ada 
ketidakadilan dalam urusan ekonomi manusia, ekonomi Islam tidak akan membiarkan 
hal itu terjadi, tetapi akan berjuang untuk mengubahnya.

Kedua, Ekonomi Islam didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana mencapai 
tujuan ekonomi dalam Islam dan bagaimana manusia dapat mengaktualisasikan dan 
mewujudkan tujuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi Islam merupakan 
disiplin ilmu yang berkaitan dengan analisis teoretis-empiris dari realitas ekonomi 
tentang hari ini dan masa depan. Prinsip ekonomi Islam bebas eksploitasi, untuk 
meningkatkan produksi, distribusi pemerataan dan konsumsi, dilakukan secara 
seimbang, agar kehidupan manusia bisa mencapai kedamaian dan kemakmuran 
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secara bersama. Jadi, jelas bahwa tujuan Ekonomi Islam untuk meringankan kesulitan 
ekonomi, memfasilitasi dan memperindah kehidupan manusia untuk perdamaian, 
kemakmuran, dan pengembangan semua manusia. Mewujudkan kesejahteraan 
manusia sebagaimana digambarkan dalam tujuan syariah (maqasid al-shari‘ah), untuk 
mencapai kesuksesan (falah) dunia dan akhirat (Chapra, 2006)

Ketiga, ekonomi Islam sebagai studi tentang ekonomi dalam perspektif Islam dan 
diselesaikan dalam kerangka kerja Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari 
penggunaan dari semua sumber daya ekonomi terbaik yang tersedia. Sumber daya 
tersebut, dianugerahkan oleh Allah SWT, untuk produksi maksimum yang mungkin 
dihasilkan dari barang dan jasa halal yang diperlukan oleh masyarakat saat ini 
dan di masa yang akan datang. Subyek atau fokus studi adalah menganalisis dan 
memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Ekonomi Islam, dalam 
hal ini bukanlah teologi, tetapi ilmu sosial yang berurusan dengan masalah ekonomi 
yang dihadapi manusia dalam kehidupan mereka dan mengembangkan strategi, 
solusi, dan institusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu dalam 
memecahkan masalah ekonomi, Ekonomi Islam dipandu oleh prinsip-prinsip Islam 
dan analisis positif sehingga pengambilan sumber daya yang dilakukan berdasarkan 
nilai-nilai Islam; kerjsama, partisipasi dan keadilan. Hal ini tentu saja secara langsung 
membatasi kebebasan individu untuk menciptakan ketidak seimbangan makroekonomi 
dan ekologi yang berkelanjutan.

Keempat, ekonomi Islam sebagai studi tentang perilaku manusia dalam membuat 
pilihan dan keputusan. Hal ini tentunya berkaitan dengan perilaku dari manusia itu 
sendiri dalam menentukan suatu hal. Ekonomi Islam adalah subjek yang mempelajari 
perilaku manusia dalam kaitannya dengan banyaknya keinginan dan kelangkaan sumber 
daya dengan penggunaan alternatif sehingga memaksimalkan falah yang merupakan 
kesejahteraan baik di dunia saat ini maupun di akhirat (Zubair Hasan, 2015). Fitur utama 
dari ilmu ekonomi Islam adalah analisis perilaku agen ekonomi (individu, pemerintah, 
masyarakat, lembaga) dan cara dia membuat pilihan dibatasi oleh sumber daya yang 
terbatas dan keinginan beberapa orang dengan mengacu pada nilai dan prinsip dalam 
ajaran Islam.

Ekonomi Islam yang berasal dari nilai-nilai yang terdapat dalam sumber utama ajaran 
Islam (Al-Quran dan Sunnah), telah berkembang dengan pesat. Walaupun masih 
terdapat  perdebatan di antara pakar dalam mendefinisikan ekonomi Islam, ekonomi 
Islam telah dipelajari di semua fakultas ekonomi di seluruh dunia. Ekonomi Islam 
menjadi nilai hidup yang menjadi solusi dan pemecahan masalah ekonomi yang tidak 
bisa diselesaikan oleh ekonomi konvensional. Oleh sebab itu, ekonomi Islam harus 
relevan dengan perkembangan kehidupan manusia.
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Membangun Icon Baru Industri Halal 
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Gagasan membangun halal park sebagai embrio dalam membangun ekosistem halal 
yang terpusat di Jakarta, adalah sebuah ide cerdas untuk menjadikan Jakarta sebagai 
kiblat atau pusat halal industri dunia. Halal park ini akan menjadi pusat bagi para 
pelaku bisnis yang bergerak di industri halal. Industri yang dilibatkan dalam proyek ini 
mulai dari fashion, makanan dan minuman, pariwisata, perbankan, financial technology 
(fintech) syariah, farmasi, hingga hingga kosmetik. Diperlukan dukungan yang besar 
dari pemerintah mulai dari, insentif, perizinan, regulasi, SDM hingga fasilitas yang 
memadai untuk menumbukembangkan ekosistim ekonomi syariah.

Indonesia sudah memiliki modal yang cukup baik. Penerapan ekonomi syariah di 
Indonesia terus menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan 
Global Islamic Economy Report 2019, telah menempatkan Indonesia pada peringkat ke 
lima setelah Malaysia, UEA, Bahrain, dan Arab Saudi, setelah pada tahun 2018 masih 
berada pada peringkat ke sepuluh. Hal ini merupakan lompatan yang sangat signifikan 
dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Jika dilihat dalam kategori per 
sektor, sektor modest fashion berada di peringkat ke-3, sektor Islamic finance berada 
pada peringkat ke-5, dan muslim friendly travel berada pada peringkat ke-4. Adapun 
sektor lainnya seperti halal food, media recreation, pharmacy and cosmetic belum 
cukup signifikan untuk dihitung dalam pasar global.

Konsep ekosistem halal bisa menjadi salah satu solusi dalam mempercepat 
pembangunan industri halal dunia. Pasar dari produk halal Indonesia termasuk salah 
satu yang terbesar di dunia. Sehingga dari sisi produktivitas, inisiasi halal park ataupun 
kawasan industri halal lebih memberi jalan dalam pengembangan hilirisasi berbagai 
produk halal yang sudah berkembang sebelumnya. Ekosistem yang dibangun harus 
memiliki keterkaitan industri dari hulu ke hilir. Adapun untuk melibatkan semua pelaku 
bisnis halal, bisa dengan memberikan stimulus ke pelaku usaha yang bergerak di 
berbagai sektor halal  melalui halal supply chain management yang memadai, sisi 
hilir digarap melibatkan multi-stakeholder halal melalui pembangunan berbagai sarana 
seperti halal park.

Hadirnya icon industri halal yang kemudian berkembang menjadi distrik halal diharapkan 
akan bisa mempercepat tumbuhnya ekosistim halal di Indonesia. Industri halal di 
Indonesia berpeluang menjadi pusat halal industri dunia, terutama untuk sektor, 
antara lain: modest fashion, Islamic finance, Muslim friendly travel, halal food, media 
recreation, pharmacy and cosmetic. Lima sektor industri halal tersebut, sudah tumbuh 
menjadi industri tersendiri, bahkan mulai diakui secara internasional. Oleh sebab 
itu, ikon industri yang kemudian bertransformasi menjadi distrik halal, akan menjadi 
lokomotif yang akan membawa insdutri halal Indonesia bisa menjadi salah satu pusat 
pengembangan industri halal dunia.
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Untuk membangun ekosistem industri halal di Indonesia yang notabene adalah negara 
dengan mayoritas Islam terbesar di dunia tentunya, semua stake holder terutama 
Pemerintah harus ikut andil menjadi bagian dalam upaya mengembangkan ekonomi 
syariah khususnya halal agar juga dapat menjadi ekosistem dan industri serta bersiap 
menghadapi tantangan revolusi ekonomi generasi keempat. Dibutuhkan kerjasama 
dan keinginan yang kuat dari Pemerintah Indonesia dan pelaku bisnis Indonesia untuk 
juga berupaya membangun ekosistem halal dan menciptakan bangunan halal menjadi 
sebuah industri bagi kemaslahatan umat dan masyarakat Indonesia. Ekosistem halal 
akan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, sehingga akan bisa melibatkan 
skala usaha UMKM untuk tumbuh dan berkembang bersama.

Hal yang paling utama yang harus segera dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah 
bagaimana agar dapat menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap produk 
halal. Hal tersebut tentunya bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab 
pemerintah saja namun juga menjadi tanggung jawab para wirausahawan, akademisi 
dan juga para profesional. Diperlukan kerja keras dari semua elemen masyarakat 
agar produk halal di Indonesia menjadi sebuah ekosistem dan industri yang dapat 
dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Produk 
halal saat ini bukan hanya identik dengan makanan tetapi juga telah menyentuh semua 
eleman bisnis yang ada sehingga dibutuhkan banyak sumber daya manusia yang bukan 
hanya paham tentang  halal namun lebih jauh lagi mampu membuat inovasi agar halal 
dapat menyentuh semua aspek bisnis mulai dari makanan, perbankan, properti, hotel, 
travel hingga kosmetik dan chemical.

Indonesia harus bisa melihat peluang untuk melakukan ekspor produk halal dengan 
memaksimalkan pemanfaatan permintaan dari negara tujuan ekspor produk halal, serta 
potensi ekspor ke negara timur tengah. Terkait arus perekonomian syariah, Indonesia 
berpeluang menjadi pasar produk halal terbesar di dunia sekaligus menjadi produsen 
produk halal. Hal ini dikarenakan Indonesia berada di posisi strategis bagi halal 
superhighway link dalam global halal supply chain. Peningkatan kuantitas dan kualitas 
produk yang didapatkan perlu juga untuk diperhatikan agar mampu meningkatkan 
ekspor produksi barang dan jasa halal Indonesia.
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Global Agnostic
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Global agnostic merupakan suatu segmen yang cenderung mengevaluasi produk global 
dengan kriteria sama untuk menilai merek lokal. Segmen ini merupakan segmen 
yang cenderung memiliki sikap dan nilai cenderung moderat. Segmen lain yang ada 
adalah global citizen, global dreamer dan antiglobal. Globalisasi merupakan kondisi 
yang mau tidak mau bisa memengaruhi kehidupan seseorang di negara lain. Indonesia 
sebagai negara yang terbuka atas produk-produk dari negara lain, mau tidak mau, 
akan terpengaruh oleh hal tersebut. Globalisasi telah memengaruhi seseorang menjadi 
global citizen. Artinya, seseorang akan menyukai produk global karena memiliki 
anggapan bahwa produk dari luar lebih inovatif dan berkualitas. Namun, dalam 
menyukai produk inovatif tersebut, seseorang masih memiliki tanggung jawab untuk 
memiliki kepedulian. Segmen global dreamer juga memiliki karakteristik sama seperti 
seperti global citizen namun tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Global 
dreamer terkadang menciptakan kondisi yang berusaha untuk meninggalkan identitas 
lokal. Mereka berupaya untuk selalu mengikuti apa yang menjadi trend di luar negeri. Di 
sisi lain, segmen anti global menunjukkan bahwa tidak memiliki sikap positif terhadap 
merek global. Mereka berusaha menghindar untuk menggunakan produk global. Hal ini 
tentu saja ada aspek positif dan negatif. Aspek positif nya mereka akan menggunakan 
produk dalam negeri saja sehingga menguatkan produksi dalam negeri, sedangkan 
aspek negatifnya, mereka cenderung apatis dengan produk luar negeri. Titik ekstrim 
yang terjadi mereka bisa melakukan boikot produk luar negeri. Kejadian ini tentu saja 
akan memberikan dampak negatif bagi pemerintah. 

Berbicara mengenai global agnostic, segmen ini cenderung memiliki nilai-nilai konsumen 
yang cenderung moderat. Artinya, konsumen ini tidak berusaha untuk menutup diri. Era 
globalisasi menyebabkan setiap individu mau tidak mau bersifat terbuka. Menutup diri 
menjadi keniscayaan. Peran teknologi memudahkan arus informasi untuk diterima oleh 
semua orang di manapun mereka berada. Masing-masing individu bisa mengakses 
setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Perubahan ini bisa meliputi 
hal-hal terkait dengan fashion, makan, wisata, dan preferensi pada hal tertentu. Hal 
ini juga termasuk perubahan pola pikir. Perubahan ini memengaruhi nilai, sikap dan 
perilaku seseorang untuk membuat keputusan.  Adopsi nilai yang dianggap baik bisa 
saja dilakukan karena mempertimbangkan bisa memperbaiki kehidupan atau pola 
kehidupan yang lebih baik. Globalisasi tentu saja akan membawa nilai-nilai yang bisa 
memberikan hal lebih baik untuk bisa ditiru. 

Pada kenyataannya, tidak semua nilai-nilai dari luar bisa kita tiru atau adopsi 
sebenuhnya. Penerimaan nilai global ini juga dilakukan dengan sejumlah pertimbangan 
kearifan lokal. Ada hal-hal yang tentu saja tidak sesuai dengan kondisi lokal. Konsumen 
dalam segmen global agnostic tentu saja berusaha untuk memiliki sikap bijak agar bisa 
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memiliki kearifan dalam menilai pengaruh dari luar. Dalam hal ini ada pertimbangan 
untuk menerima produk global dengan memperhatikan kesesuaian nilai-nilai lokal. 
Adopsi nilai global bisa saja dilakukan karena bisa memenuhi kebutuhan individu lebih 
baik. Namun, ada kalanya, nilai tersebut tidak sesuai dengan kondisi kita. 

Global agnostic ini di satu sisi bisa menguntungkan baik di sisi individu maupun 
perusahaan lokal. Pertama, dari sisi individu, bisa memberikan semacam keterbukaan 
cara berpikir dan wawasan mengenai hal yang baik dari luar. Dengan demikian, bisa 
menjadi inspirasi untuk bertindak atau membuat keputusan lebih baik. Kedua, bagi 
perusahaan lokal, bisa menganggap ini menjadi peluang untuk menjadikan produk lebih 
baik. Adanya segmen yang bisa menerima produk global namun masih mau menerima 
produk lokal. Hal ini menunjukkan sebagai peluang untuk bisa memperbaiki kualitas 
produk lokal lebih baik lagi. Selain itu, adanya konsumen dengan orientasi global 
agnostic, tidak akan meninggalkan produk lokal. Mungkin di sisi lain, mereka malah 
bisa menjadi referensi untuk dijadikan sumber dalam perbaikan produk. Mereka bisa 
diundang untuk berpartisipasi dalam memberikan perbaikan produk agar perusahaan 
bisa memperbaiki dalam pengembangan produk atau kualitas pelayanan lain. 

Terkait dengan produk lokal, adanya segmen dengan orientasi global agnostic ini, 
menjadikan referensi untuk membuat produk lokal memiliki kualitas internasional. 
Mereka dianggap sebagai kelompok konsumen yang pintar. Produk lokal bisa maju 
dan bersaing di dalam pasar global dengan memperbaiki dan mengikut standar 
internasional. Produk-produk ini bisa diupayakan untuk bisa mendapatkan penerimaan 
baik oleh konsumen internasional. Segmen ini bisa menjadi mitra untuk promosi 
produk lokal oleh pemerintah yang giat menggalakkan untuk cinta produk dalam 
negeri. Kecintaan produk dalam negeri menjadi tantangan tersendiri oleh pemerintah. 
Pemerintah berusaha untuk meningkatkan devisa negara melalui penguatan produk 
lokal agar bisa bersaing. Konsumen di Indonesia diharapkan mengembangkan sikap 
untuk mencintai produk dalam negeri. Hal ini bisa mendorong produksi produk dalam 
negeri karena adanya peningkatan permintaan produk yang akhirnya bisa menciptakan 
lapangan kerja. 

Segmen global agnostic ini bisa menjadi endorser untuk menguatkan kecintaan produk 
dalam negeri. Meskipun mereka memiliki orientasi untuk bersedia menerima produk 
dari luar negeri, mereka juga bersedia memiliki preferensi pilihan produk luar.  Kondisi 
ini merupakan peluang bagus agar mereka bisa memberikan informasi terkait kualitas 
produk. Bahkan, mereka bisa menjadi mitra perusahaan untuk menguatkan promosi.
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Konteks high culture (HC) dan low culture (LC) merupakan sebuah kondisi yang 
menggambarkan preferensi seseorang terhadap pilihan sebuah produk. HC dan LC 
biasanya akan terkait dengan budaya seni. HC cenderung memfokuskan pada pilihan 
kaum elit sedangkan LC memfokuskan pada pilihan popular. HC ini menunjukkan 
pilihan yang elegan oleh kaum kelas atas sehingga pilihan ini juga menunjukkan 
selera, preferensi dan sikap dari kaum tersebut. Pilihan pada HC ini juga merupakan 
bentuk dari pembelajaran dari kaum elit tersebut. Dengan memilih produk atau pilihan 
seni tertentu, hal ini akan menunjukkan kelas sosial, citra rasa dan juga tentunya 
prestige. Di sisi lain, pilihan pada produk dengan konteks LC, cenderung dilakukan 
oleh masyarakat pada umumnya. Produk yang dipilih, dipersepsi tidak berkelas dan 
menunjukkan selera tidak bagus. Banyak orang yang sudah memilikinya sehingga tidak 
menjadi sebuah keunikan. Pilihan produk akan menunjukkan kelas tersendiri. Produk 
yang dipilih merupakan produk umum yang bisa dinikmati oleh semua orang. 

Perbedaan HC dan LC saat ini menjadi tidak jelas. Ada pergeseran antara pilihan HC 
dan LC saat ini. Produk yang diklasifikasikan bagian dari HC saat ini juga mengalami 
pergeseran. Misalnya produk klasik untuk lukisan atau seni lainnya. Mungkin awalnya, 
orang dengan preferensi HC akan menyukai musik klasik atau sejenisnya. Dengan 
adanya teknologi yang bagus saat ini, produk klasik saat ini bisa dinikmati  dari 
banyak kalangan. Preferensi musik klasik yang tadinya hanya untuk kalangan, bisa 
dikolaborasikan dengan musik popular, misalnya dangdut. Begitu juga, ada pergeseran 
yaitu produk yang dikategorikan LC , juga mulai diminati oleh kalangan-kalangan tertentu 
yang bisa dikategorikan elit. 

Pergeseran konsep HC dan LC ini bisa didorong oleh sejumlah faktor. Pertama, adanya 
perubahan preferensi konsumen. Pilihan produk saat ini tidak dipengaruhi oleh adanya 
budaya tertentu. Adanya kebersamaan dari semua kalangan menjadikan pilihan produk 
sebagai sebuah bentuk kebersamaan. Era demokrasi ini  menciptakan kondisi bagi 
semua kalangan bahwa produk-produk tidak dikategorikan berdasarkan kelas sosial 
tertentu. Semua golongan berhak merasakan hal itu. Demokratisasi telah membuat 
adanya persamaan antara semua golongan untuk mendapatkan preferensi yang sama. 
Kedua, adanya media sosial. Media sosial telah menjadi fasilitas bagi semua kalangan 
untuk bisa menikmati atau memiliki preferensi tanpa adanya perbedaan status. Setiap 
individu memiliki kebebasan untuk menyampaikan minat atau mengungkapkan sejumlah 
hal yang menjadi kesamaan antar semua kalangan.  Media sosial telah menciptakan 
kebebasan individu untuk berpartisipasi tanpa memperhatikan perbedaan yang dimiliki.  
Ketiga, adanya tuntutan pasar yang memengaruhi perusahaan untuk menciptakan 
produk yang sifatnya popular atau masal. Hal ini sebenarnya bertujuan agar semua 
kalangan bisa menikmati.  
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Dengan memberikan aksesibilitas tersebut, semua orang bisa mendapatkan kemudahan 
untuk menikmati produk. Hal ini juga berimbas pada kegiatan atau program pemasaran.  
Program pemasaran yang menyasar untuk bisa menawarkan produk HC agar bisa 
dinikmati oleh semua kalangan  meliputi sejumlah hal. Produk yang ditawarkan tentu 
saja merupakan produk yang memiliki kualitas mungkin bisa saja sama dengan produk 
HC. Namun pada umumnya, memiliki kualitas produk yang lebih sedikit rendah. Terkait 
harga, tentu saja perusahaan yang menawarkan produk akan menentukan harga murah, 
agar kalangan tertentu mampu mendapatkan kemudahan untuk menikmati produk. 
Mengenai promosi, tentu saja informasi yang diberikan kepada konsumen cenderung 
menggunakan media yang bisa diakses oleh semua kalangan. Selain itu, informasi 
yang diberikan cenderung mudah dipahami. 

Apabila dipahami lebih mendalam, masing-masing HC dan LC memiliki keunggulan. 
Yang menjadikan mereka berbeda karena memang dinikmati oleh perbedaan segmen 
atau kalangan. Namun, masing-masing memiliki keunggulan atau keunikan yang 
bila dirasakan ada keindahan sendiri. Dangdut misalnya, musik ini dianggap hanya 
disukai oleh kalangan menengah ke bawah. Padahal, dangdut memiliki kekuatan untuk 
memfokuskan pada lirik yang bagus. Begitu juga untuk musik klasik yang dikategorikan 
sebagai HC.  Musik klasik memiliki keunggulan yang juga merupakan keindahan.  Namun 
demikian, music klasik juga bisa diminati dan dinikmati oleh kalangan masyarakat 
menengah ke bawah. Musik klasik bisa menjadi popular, dengan demikian, semua 
kalangan bisa menikmati dengan baik. Aksesibilitas musik bisa dirasakan oleh semua 
kalangan. 

Perusahaan bisa mengelola peluang ini untuk bisa menawarkan musik klasik agar 
diterima oleh semua kalangan. Hal ini tentu saja juga sebagai upaya menjadikan produk 
atau seni sebagai HC dapat dipertahankan keberlangsungan atau eksistensinya dalam 
jangka panjang. Pada perjalanan selanjutnya, pasti akan terdapat modifikasi yang 
menjadikan masing-masing luaran dari LC dan HC menjadi semakin baik. Tentu saja, 
hal ini membutuhkan inovasi, kreativitas dan kolaborasi. Mengenai kolaborasi, masing-
masing aktor atau aktris dari kalangan LC dan HC bisa bekerjasama untuk menciptakan 
lagu atau mengembangkan program sebagai bentuk kebersamaan. Pemerintah juga 
bisa ikut berperan serta untuk melestarikan masing-masing budaya ini. Budaya dari 
masing-masing LC dan HC bisa dilebur dengan diberikan dukungan program terkait. 
Kolaborasi LC dan HC juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk bisa membawa 
eksistensi seni atau produk terkait dalam jangka panjang. Pemerintah perlu memikirkan 
program-program terkait agar masyarakat bisa menikmati dengan baik.
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Consumer fraud (CF) merupakan sebuah  aksi atau  tindakan konsumen yang cenderung 
melanggar peraturan dan menguntungkan kepentingan pribadi konsumen itu sendiri. CF 
yang biasanya terjadi adalah pencurian barang di toko, ketidakmauan untuk membayar, 
atau membeli produk-produk palsu.  Konsumen yang melakukan hal ini bisa dipengaruhi 
oleh beberapa hal. Pertama, konsumen tidak memiliki pengetahuan dengan baik terkait 
dengan tindakan yang dilakukan beserta konsekuensi yang dihadapi. Kedua, konsumen 
bisa saja sengaja melakukan hal itu karena beranggapan tindakan yang dilakukan 
merupakan sebuah tindakan yang biasa saja. Ketiga, konsumen bisa saja memiliki 
kondisi kejiwaan yang cenderung negatif sehingga mereka tidak merasa bersalah 
apabila melakukan hal tersebut. Di sisi lain, bisa saja konsumen merasa bahagia atau 
puas bisa melakukan CF.

Shoplifting sebagai bagian dari CF kemungkinan banyak dilakukan di pertokoan yang 
kemungkinan CCTV nya tidak optimal. Konsumen berkeinginan untuk melakukan 
shoplifting karena memiliki banyak godaan. Godaan ini karena tertarik akan barang-
barang menarik sehingga tidak bisa menahan diri. Selain itu, perusahaan juga tidak 
ketat dalam melakukan pengawasan. Penggunaan teknologi saat ini sebenarnya sudah 
bisa digunakan untuk menghindari adanya kejadian itu. Semua transaksi berbasis 
elektronik, sehingga semua aktivitas pembelian dan pembayaran bisa dimonitor dengan 
baik. Namun, hal ini berbeda dengan keadaan konsumen yang melakukan pembelian 
di pasar tradisional atau supermarket yang cenderung memiliki kontrol masih lemah. 

Ketidakmauan membayar dari sisi konsumen juga merupakan bagian dari CF. Konsumen 
bisa saja dengan sengaja untuk tidak membayar dengan alasan tidak tahu atau memang 
sengaja tidak membayar. Pihak perusahaan tentu saja akan merasakan kesulitan para 
konsumen untuk membayar. Penggunaan pembayaran dengan kartu kredit merupakan 
salah satu bagian yang mudah terkena imbas penunggakan pembayaran dari pihak 
konsumen. Tidak jarang perusahaan harus menyewa jasa tertentu agar memaksa 
konsumen untuk melakukan pembayaran. Tidak jarang, adanya jasa tersebut bisa 
menciptakan kekerasan dan konflik dengan konsumen. 

Membeli barang palsu juga bagian dari CF. Hal ini merupakan sebuah tindakan bagi 
perusahaan yang tidak bersedia untuk membayar hak paten atau HAKI dari sisi 
perusahaan. Barang yang asli biasanya akan memiliki kualitas yang bagus dan tentu 
saja akan dikenai harga yang lebih mahal. Barang palsu sebenarnya bisa saja memiliki 
kesamaan dengan barang asli, hanya bagi konsumen yang memiliki kemampuan untuk 
membedakan akan mengetahui kategori barang palsu atau asli. Keberadaan barang 
palsu atau KW 1, KW2, atau KW 3 menunjukkan sisi yang mutual antara perusahaan 
dan konsumen. Konsumen juga menginginkan barang berkualitas hanya tidak memiliki 
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ketidakmampuan. Peluang ini ditangkap oleh pemasar dengan menawarkan barang 
yang mirip dengan barang asli meskipun kualitasnya yang dimiliki jauh di bawah barang 
asli. Bagi konsumen yang cenderung menonjolkan penampilan, akan memilih merek 
yang kualitasnya di bawah. 

Pemerintah sebenarnya sudah mengatur hak dan kewajiban konsumen sekaligus  hak 
dan kewajiban pemasar. Terkait dengan konsumen, konsumen memiliki kewajiban yang 
harus diketahui karena sudah diatur oleh undang undang sedangkan pemasar sebagai 
pelaku usaha juga memiliki hak yang harus dipenuhi juga. Terkait dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 
pasal 5 terdapat kewajiban konsumen. Aturan yang ada adalah membaca atau 
mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/
atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi 
pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  
dan  mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara 
patut.

Pada pasal 6, juga terdapat hak pelaku usaha. Hak pelaku usaha adalah  menerima 
pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan;  hak untuk mendapat perlindungan hukum dari 
tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;  hak untuk melakukan pembelaan diri 
sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;  hak untuk rehabilitasi 
nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan 
oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;  hak-hak yang diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan lainnya.

CF sebenarnya bisa dihindari. Sosialisasi pendidikan mengenai menjadi konsumen 
yang baik perlu dilakukan. Fokus diskusi cenderung pada kewajiban pemasar dan hak 
konsumen. Hak pemasar dan kewajiban konsumen cenderung sedikit tidak menjadi 
fokus. Konsumen perlu memahami apa yang menjadi kewajibannya. Pendidikan 
sejak dini dalam keluarga, dan diikuti oleh pendidikan sekolah maupun masyarakat 
sekitarnya menjadi penting. Sepertinya, konsumen yang melakukan CF memang tidak 
memiliki banyak pengetahuan sejak dini. Termasuk, sosialisasi peraturan  terkait 
dengan perlindungan konsumen. Pada titik ekstrim, bisa saja terjadi karena tindakan 
kriminal.  TIndakan ini terjadi karena keterpaksaan dan faktor ekonomi. Konsumen 
saat itu bisa jadi membutuhkan barang. Namun, ini menjadi perkara lain.  Tindakan 
CF ini akan menjadi perkara sendiri dan perlu ada tuntutan hukum kepada konsumen. 
Terkait dengan diri kita sendiri, sudah sebaiknya kita menyadari bahwa memahami dan 
menjalankan sebagai konsumen yang baik harus dilakukan. Hal ini akan menciptakan 
kondisi yang nyaman bagi semua pihak.



101



102


