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A long ter Wrspeclit'e of brand management recognizes that any changes in supporting
marketing progrom fbr a brand may, by changing consumer knowledge, afect the success
of future nnrketing proptrams. Efectite brand managemenl requires taking a long ternr
view d' marketing decisions. Additionally, a long tenn view necessitates proactive
stTalegies designed lo maintain and enhance customer based brand equity over lime in the
face of extemal changes in the morketing environtmenl and internol clnnges in a firm's
markeling goals and progrums. Managing brand equity, however, requires more than
toking a long-term perspective. Brand equity musl be aclively manged over time by
reinforcing the brard meaning ad tf tlnt consistenllt, by revilalizing the brond Brand
equily is reinforced by marketing qctions thol consistenly convey the meaning af the brond
to consumer. The mosl important consideralion in reinforcing brand is the consistencyof
the marketing support that the brand receives,both in lerms oJ'the alount and the noture oJ'
the support. Revitalizing a brand requires either that lost sources of brand equity be
recaptured or that neu)source of brand equity be identifed and establish.
KeTu,ords:brand management,brand equity, brand reinforcement,brand revitalization.

Pendahuluan
Pemasarandengan sistem dan akf,ivitasnya mampu mengakrabkankita
denganproduk dan nama-namamerek perusahaanyang ditawarkan.Dalam aspek
pemasaran
tidak hanp mengarahpadafungsipoduk saja,namunakan lebih fokus
padapertempuranmerek.Produkataujasa yang suksesselalumemiliki merekyang
kuat atau dominandi pasar.Beberapaperusahaanyang peka terhadapnilai suaAr
merek, akan sepenuhnyamenyedari bahwa merek menjadi identitas diri dari
perusahaandan menjadiadded value dalam menjual poduknya.Merek memang
bukan sekedarn€lma,istilah, tanda, ataupunsimbol saja, lebih dari itu, merek
merupBkan sebuah Janji' perusahaan untuk secara konsisten memberikan
gambaran, semangat, dan pelayanan pada konsumen. Disinilah dibutuhkan
pengelolaanmerek yang bukan pekerjaan sederhan4 tantangan besar yang
menghadang
adalahbanyakdancepatnyaperubahanyangterjadi dalamlingkungan
pemasaran.
Semisalperubahan
dari perilakukonsumen,strategi-strategi
kompetitif,
pemerintah
aturan-aturan
dan aspek lain dari lingkungan pemasaranyang dapat
mempengaruhi
keberhasilan
suatumerek.Disampingkekuatan-kekuatan
eksternal,
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aktivitasdan perubahan
internaljuga tak bisa diabaikan,beragamnya
Wngaruh
merekyangdipasarkan.
dalamfokusstrategikterhadap
Menurut Aaker & Joachimsthaler(1999), pada paradigmalamamanajer
merek hanya menghadapi sfrultur merek yang sederhanadengan sedikit
pengembangan,membuat subbrund, ataupun endorsedhrand, karenamereka
bisnisyangsederhana
danstrategr
beradadalamlingkunganyangrelatif sederhana
pasaryang
pula. Sedangkanpada paradigmabaru manajermerek menghadapi
terfragmentasi,channelyang dinamis,realitasglobal,dan lingkunganbisnisyang
secara fundamental telah mengubah tugas-tugasm€reka. Konsekuensiny4
yangproaktifdengan
strategi-strategi
pengelolaan
merekyangefektif mensyaratkan
tingkat
tujuan meningkatkankekuatanmerek atau paling tidak mempertahankan
merek
dalam
merek yang sudahada denganmengelolabrand equityatauekuitas
Keller
berbagai pengaruhdari kekuatan eksternal maupun internal perusahaan.
(1999) mengatakanpengelolaanmerek membutuhkanperspektifjangkapanjan&
dan dikelola secaraaktif setiapwaklu denganpenguatanmerekataujilo dibutuhkan
dalam
denganrevitalisasimerelgkeduahal tersebutyangakandikupasdanditelaah
merekini.
strategipengelolaan
Dalam paper ini sebelummembahasstarategipenguatandan revitalisasi
merek, akan kembali dulu ke konsep dasar mengenaimereh yakni pengerttan
mereh pentingnyamerek,dan ekuitasmerek.
SeberapaPentingkahSuatuMerek?
Pemberianmerektelahmenjadimasalahpentingdalamstrategiproduk.Para
pemasarmenyadaribahwapemberianmerekadalahsenidanbagranpalingpenting
'frencaiz'konsumen"
yakni
Namamerekyang kuat mempunyai
dalam pemasaran.
yang
nama merek yang memiliki kesetiaankonsumenyang kuat. Perusahaan
'frencaiz'konsumen
mamptl
akan
merek
dengan
mampu mengembangkan
serangandari parapesaing.Bila kembalike definisidari merek,
mempertahankan
mengambildari pemaparanAmericanMarketingAssociationdalamKotler(2006):
Merek adalah nama" istilal\ simbol. rancangar\ arau kombinasi dari hal-hal tersebut,yang
penjualdan
dimaksudkanuntuk mengidentifikasibarangataujasa dari seorangatausekelompok
dari produkpesaing.
untukmembedakannya

Merek-merek terbaik dapat memberikan jaminan kualias bag
konsumennya.Merek tebih dari sekedarsimbol dikarenakanadanyaenamlevel
pengertianyang terkandungdi dalamnyameliputi: atribut, manfaat,nilai, buday4
kepribadian, dan pemakai. Kotler pun mengatakanbahwa tantangandalam
pemberian merek adalah mengembangkansatu pengumpulanmaknayang lebih
dalam terhadapmerek tersebut.Pemasarharusmenentukanpadalevelmanaakan
lama
identitasmerek.Dalamjangkapanjang,merekyangpalingtahan
menanamkan
Hal-hal
itu
adalahnilai, budaya,dan kepribadianyang tercermindari merek-merek
tersebutmenentukaninti dari sebuahmerek,Sebagaimisal;Sonyberartit;knologi
tinggi, jaminan mutu, dan kinerj4 maka hal-hal itulah yang harusdiproyeksikan
Sonydalamstrategimereknya.
adanya
dikarenakan
Merek menjadi sangatstrategisbagi suatuperusahaan
manfaatyangdiberikanbagipenjual,antaralain:

a

I

a

I\
d,
,l

I
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Merek rnemudahkanpenjual untuk memprosespesanandan menelusuri
masalah
Namamerekmemberikanciri-ciri produkyang unik dan perlindunganhukum
(hakpaten).
Pengelolaanmerek yang efektif dimungkinkandapat mempertahankan
kesetiaankonsumenyang ada, nantinyabisa dipakai untuk menghambat
serangan pesiang dan membantu memfokuskan perencanaanprogram
pemasaran.
Merek dapatmembantudalammelakukansegmentasi
pasar.
Citra perusahaandapat drbangundengan merek yang kuat dan memberi
peluangdalampeluncuranmerek-merekbaru yang lebih mudahditerimaoleh
pelanggandandistributor.

MengapaBrand Equity itu Menjadi KekuatanMerek?
Aaker dalam Kotler (2000) menyebutkanbahwa ekuitas merek adalah
'brandasset'
dan 'liability'yang berhubungan
dengansebuahmerektertentu.Hal
int berkaitandengantingkatpengakuan
merek,mutu merekyang diyakini, asosiasi
mentaldan emosionalyangkuat, sertaakliva lain sepertihak paten,merekdagang,
dan hubungansalurandistribusi. Ada lima level sikap pelangganterhadapmerek
danyangterendahsampaiyangtertinggi:
l. Pelangganakan menggantimerek, terutamauntuk alasan harg4 tidak ada
kesetiaanmerek
2. Pelangganpuas,tidak adaalasanuntuk bergantimerek.
3. Pelangganpuasdan merasarugi bila bergantimerek.
4. Pelanggan
menghargaimerekitu danmenganggapnya
sebagaiteman.
5. Pelanggan
terikatkepadamerekitu.
EL:uitasmerek akan sangatberkaitan denganseberapabanyak pelangganberada
dalamlevel 3, 4, dan5. SedangkanmenurutHuseinUmar (2000),loyalitasmerek
terbagiataslima tingkatdari yangpalingrendahsampaiyangtertinggi meliputi:
swilcher/pricebayer) habitualbuyer) ,satisJied
buyerwith,ywitcltingcosts)
likesthe brand ) committedcustomer
DalamKotler (2000) keunttrngankompetitif yang dapat diperolehdari tingginya
ekurtasmerek adalah.
L Merek tersebut memberikan pertahananterharlap persainganharga yang
kompetitif
2. Lebih rnudahmeluncurkanperluasanmerekkarenakredibilitasnyayangtinggi.
3. Mampu menetapkanharga yang lebih tinggr dari pesaing karena terdapat
keyakinankonsumenterhadapkredibilitas barangtersebut.
4. Posisiyang lebih kuat dalamnegosiasidengandistributordan pengecersebab
pelanggan
mengharapkan
merekamemiliki merektersebut.
5. Menikmati biaya pemasaranyang lebih kecil karena tingkat kesadarandan
kesetiaan
merekkonsumentinggi.
MenurutDarmmesta(1999), loyalitasmerek akan melibatkanide yang berkaitan
denganpendekatan'afiitudinal' sebagaikomitmen psikologis dan pendekatan
'behovioral
'yang tercermin
dalamperilakubeli akfual.
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The Customer-Based
Brand [quity
Pengelolaan
ekuitasmerekperlu dilakukandenganc€rmatmengingatpara
pelangganakan sangatterikat dengan hal tersebut pada waktu akan melakukan
relationshipdenganperusahaan.
Oleh karenanyapemahamanpelangganberdasar
ekuitasmerekmenjadicritical view bagi pemasar.Keller (1999)mendefinisikan
pelanggan berdasar ekuitas merek sebagai suatu pemahamanyang dimiliki
konsumenterhadapsuatumereksebagaibentukrespondari aktivitaspemasaran.
Pelangganberdasarekuitasmerekyang baik akanmempengaruhitanggapan
merekasecarapositif tnrhadapsuatuproduk, harga,atau komunikasiketika merek
tersebutdiidentifikasi.Pemahaman
akanmerektersebutdapatdilihat dari dimensi
'brand awereness'dan 'brand image'. Aaker (1999) mendefinisikanbrand
awarenessebagaisuatupenerimaan
konsumenterhadapsebuahmerekdalambenak
mereka dimana ditunjukkandari kemampurlnmerekamenging6 dan mengenali
kembali sebuahmerek ke dalam kategori tertentu. Sedangkan brand image oleh
Paul Temporal dalam Plummer(2002) didefinisikansebagaipersepsikonsumen
terhadapsebuahmerek yang dibangunoleh pengalamanmerekaterhadapmerek
tertentusehinggamembentukasosiasi-asosiasi.
Untuk menujuekuitasmerek yang
tinggi hanya te{adi saat konsumenmenyadarikeberadaanmerek (oware of the
brand) dan konsumen memiliki image/asosiasi kuat, menguntungkan, dan
menyadarikeunikan&eunggulanmerektertentu.
Konsep ekuitas merek mempengaruhi secara langsung efektifitas
pengelolaanmerek dalam jangka panjang yang diterjemahkandalam keputusankeputusan pemasaran.Aktivitas perusahaandalam progam pemasaransecara
potensialdapatmengubahpemahamankonsumenmengenaimerektertentubaik sisi
'brand awareness' dan 'brand image'.
OIeh karenanya perspektif pelanggan
berdasarkanekuitas merek menjadi sangat penting ketika membuat kepuhrsan
pemasaranuntuk mempertirnbangkan
keduaaspek
bagaimanaperubahan-perubahan
tersebutapakahberpengaruhpositif atau malah sebaliknyaterhadapkeputusankeputusanpemasaranberikutnya
Strategi Penguatan Merek (Brand Rei nfor cernenl)
Bagaimanaekuitasmerekdapatdikuatkansepanjangwaktu?Pertanyaanini
dapat dijawab denganmenelusuristrategipenguatanmerek dari Keller (1999)
berikutini:
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penguatan
Figure L Strategi-strategi
merek
Brand Awareness

Ilrand Image
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sumber:Keller(1999)

Menjagakonsistensimerekdan mengikutiperubahanyang terjadi
Langkah ini menjadi hal terpentingdalam penguatanmerek, konsistensimerek
menjadi 'criticsl' dalam menjagakekuatandan keunggulanasosiasimerek bagi
konsumen,Jika yang terjadi sebaliknya,kurangnyadukunganpemasaranteftadap
metek, maka akan terjadi biaya yang tidak efisien dalam pengembangan
dan
yangberakibatperusahaan
komunikasipemasaran
akankehilanganbanyakpeluang
dalammempertahankan
konsumenyangtentunyamenjaditargetbagi pesaing.
Beberapacontohdari pemimpinmerekkelasdunia sepertiCocaCola, IBIvL
yang telah berhasil manpertahankanekuitas merek dalam waktu yang tidaklah
singkat. Kunci dalam hal ini adalah adanyadukunganaktivitas pemasaranyang
secarakonsistenmenjagamerek tersebut.Arti konsistenmenurut Kotler (2000)
tidak berarti statisnamunlebih cenderungbersifatfleksibel mengikutiperubahan
yang terjadr sepanjangwaktq hal ini untuk meningkatkanbrand awareness,brand
occeptability nmpai padu.levelbrand loyalty. Merek yang sudahmapanbiasanya
memiliki suatu elemen kreatif kunci dalam memasarkanprogram-program
9
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komunikasinyasepanjangwaktu, sebagaihasilnyasecaraefektif telah tercipta
ekuitasperiklanan(advertisingequit,v).Plummer(2000) menegaskan
pentingnya
personalitasmerek yang memanfaatkankarakteristikmanusiake dalam produknya
agar memudahkankonsumenmengingatmerektersebutsertamemberihubungan
yang lebih emosional,sehinggadiharapkan
preferensimereka
dapatmeningkatkan
dalammemilih suatuproduk.Semisaladtertisingicon.tsebagailotent value seperti
Colonel Sandersdalam KentuckyFried ChickenataupunMarlboro dengankoboi
yang mocho/gagah.Konsep tersebut tetap harus drjaga secara konsisten dan
mengikuti perubahanyang teqadi.Dalam hal ini perlu juga dipahamipemisahan
advertisingelementsdisesuaikandenganlarget market-nya(contoh:usia tua atau
muda).Hal ini ditujukanuntuk menghasilkan
kontribusitinggi padaekuitasmerek
yangharusselaluditingkatkan.
. Melindungisumber-sumberekuitasmerek
Konsistensi terhadap merek akan dilihat dalam bentuk arah strategik dan tidak
memerlukantaktik khususdengandukunganprogram-program
p€masaran,
kecuali
kalau ada perubahan-perubahan
dari konsumenlain, kompetisi,atau perusahaan
juga membuatposisistrategikbrand tertentumenjadi
pesaingyang bagaimanapun
menumn. Meski merek akan selalu mencari kekuatansurnber-sumberbaru yang
potensial dari ekuitas merek, namun prioritas utama tetaplah melindungi dan
mempertahankansumber-sumberekuitas merek yang telah ada. Secara ideal,
sumber-sumber
kunci dari ekuitasmerekakanmenjadinilai yangberkelanjutan
dan
abadi. Namun hal tersebuttidaklah mudatu oleh karenanilai-nilai tersebutdapat
dengan mudah dilupakan selama pemasarmencobauntuk memperluasarti dari
merek mereka dan menambahproduk baru yang berkaitan maupun yang sama
sekalitidak berkajtandenganasosiasimerektersebut.
. Membangunmerekvs biayayangdibutuhkan
Dalam mengelola ekuitas merek, penting untuk memahami tradeof diantara
aktifitas-akfifims pemasaran"yakni antaraaktifitas pemasaftmyang ditujukan untuk
membangundan meningkatkanekuitas merek denganaktifitas pemasaranyang
digunakanuntuk mendanaiekuitasmerek yang sudahada dalam mendapatkan
keuntungan-keuntungan
finansial. Dalam Keller (1999) manfaat dari penguatan
merek denganmendapatkantingkat awarenesstinggi danimagemerek yang positif
adalahdiperolehnyacost.savingdanrevenueapportunities.
Program-programpemasarandapat dirancang dengan mencoba mencari
peluang yang ada ataupun mengharapkanmaksimisasi keuntungan-keuntungan
seperti: penguranganbiaya untuk periklanan,menerapkanharga premium yang
lebih tinggi, ataupun mengenalkanbermacamperluasanmerek. Namun perlu
diingat bahwa kekuatanmerek dan sumber ekuitas merek bisa berkurangdalam
proses tersebut. Kegagalan dalam membangunmerek akan mengurangi brand
awarenessdan melemahkanbrand image, dan tanpa sumber-sumberdari ekuitas
merek,suatumerektertentutidak bisamemiliki manfaat-manfaat
yangtinggi.
. Ketepaten pemilihtn supporttngmarketingprcgrsm
Penguatanarti merekbisa bergantungpadaketerlibatanasosiasimerekyang terjadi.
Dalam hal ini ada dua bentuk umum dalam penguatanarti merek yang bisa
dibedakandari asosiasiyang berkaitandenganprodukdan asosiasiyang berkaitan
dengannon produk.Satuper satuakandibahasberikutini:
Dinanilra SosialEkononi VolumeI Nomor 2 Liisi Nopember 2008
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a). Asosiasiyang berkaitandenganproduk Qtroduct-related
associationsl
Ada beberapahal yang penting disini, yakni inovasi dalam desain produk,
manufrtcluring,danmerclzandislng.
Olehkarenakegagalaninovasiberdampakluas,
perlu dipahamipentingnyapenyesuaian
terhadappreferensikonsumendan secara
cermatmemperhatikan
aktifitaspesaing.Inovasiprodukmemegang
peranankunci
dalam mengembangkan
merek berdasarkankine4a yang menjadi sumber utama
ekuitasmerekdalamhal asosiasiyangberkaitandenganproduk.Perluasan
produk
yang didasaripada pengembangan
produk yang telah ada sebagaimisal televisi
SonydenganTrinitron-nyayangmemilikikelebihandalamcolor tube(pipwarna).
Dafamberbagaikategori,suatufamily-subbrandtelah muncul dari inovasi
produk yang berhubungandenganperluasanmerek,ataupuninovasi produk yang
berpusatpadamerekyangtelahada.Hal pentingyangperlu dipahamidisini adalah
untuk tidak mengubahproduk terlalu banyak, khususnyajika arti merek bagi
konsumendilihat dari desain atzu artifrcial produk tersebut. C.ocaCola pernah
menghadapi tanggapan negatif yang sangat kuat dari konsumennya ketika
perusahaansekitar tahun 19s5 mengubahformula cola menjadi new cola.
Konsumenmenganggapreformulasitersebutmerupakanproduk yang lebih baik
tapi bukanprodukyangberbeda(a betterproduct but not a differentproduct). Hal
lain yang perlu diperhatikanadalahaspekwaktu pengenalandari perbaikanmerek,
jika terlalu dini diperkenalkan,
bisamenjadikankonsumenjustru berhentimembeli
produk yang telah ada, sebaliknyajika terlalu lambat, mungkin pesaingsudah
menikmatikeuntungandari peluangbesartersebut.
b). Asosiasi yang berkaitsn dengan non-produk (non product-related
associations)
Strateg ini sangattepat dipakai padamerek-merekyang memiliki asosiasifinggi
pada atribut, simbol, dan keuntunganexperientialyang tidak berkaitandengan
produk,dalamhal ini keterkaitanperbandingan
pemakaidan penggunaan
menjadi
penting. Oleh karenaaspek intangible yang dilihat, asosiasiyang berhubungan
dengannon-produksecarapotensiallebih mudahberubah.Dalam trai ini kampanye
atzu advertising bzru yang mengkomunikasikansuatu tipe perbedaandari situasi
penggunaar/pemakaian
bisa dilakukan. Satu hal yang perlu dicermati adalah
repo.sitioningyangterlalu seringjustru akan mengaburkan
imagesgatumerekdan
akhirnyaj ustrumembingungkan
konsumen.
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StrategiRevitalisasiMerek
Langkah-langkah
dalamsfrategiinr dapatdilihatdalamfigure2 berikulini

Ekspansi mendalam dan memperluas
dari kesadaran dan penguasaan merek

Memperbaiki kekrratarlketurggular4
dan keurukan dsri asosiasi merek

Margidentifikasikan peluang
tambahan untuk
penggrmaan merek
dalam kondisi yang
saIrvI

strmber:Keller(1999)
jika strategipenguatanmerek masih belum
Keller (1999) menegaskan
berhasil secaramaksimal,Iangkahberikutnyayang bisa dipertimbangkanadalah
strategirevitalisasi merek.Adakalanyadalam situasitertentu untuk menghidupkan
atau menyegarkankembali asosiasimerek tertentu,justru diperlukankembali ke
akar/asalsemula dari merek yang bersangkutan(return to their roots) untuk
mendapatkankembali sumber-sumber
ekuitas merek yang hilanglpudar.Adidas
(memproduksisepatuatletik) contohnya,padatahun 90'an melihat bahwa posisi
pemimpin pasarmulai direbut oleh pesaingyakni Nike dan Reeboh hal ini sebagai
akibat dari ketidalanampuanmelihat perubahanyang ada dan konflik yang terjadi
padainternalmanajemen.Menyadarikondisitersebutmanajemenbaru mengubah
strategi pemasarannya
dengan 4P yang difokuskan kembali pada anak muda
(teenogemarket)dan menjadisponsorpadaturnamenolahragadunia (world cup
soccer),hasilnyamarketsharemeningkatpada urutanlima di Amerika Serikat
.

Mengenallebihjauh tentangrevitalisasimerek
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Mengembalikankebaikanmerek yang memudarmemerlukankembali sumberjuga pendekatan
manapunyang
sumberekuitasmerekyanghilang.Bagaimanapun
diambil, kadang membutuhkan perubabanyang revolusioner tidak .sekedar
evolusionerdalam menguatkanarti merek. Oleh karenanyapemahamanakan
sumber-sumber
ekuitasmerekmenjadicrucial untukmemulaitahapanrevitalisasi
merek iru. Dalam repositioning,pentingdipahamikarakteristiksecaraluas dan
mendalam dari brand ewefenes; kekuatan, keuntungan,dan keunikan dari
membanguna-sosiasi
merekdalamingatankonsumen.
Audit merek menjadi relevan dalam konteks ini, dimana merupakan
perhitungankomprehensifdari kelayakansuatumerekdenganmempertimbangkan
perspektif perusahaandan perspeklif konsumen.Keputusanyang diambil bisa
positioning yang
berupamenjagapositioningyangsudahada ataupunmenciptakan
baru. Hal ini berkaitandengansifat yangdiinginkan(desirability)dan kemampuan
mengrrimkan dari asosiasi merek tersebut {delwerability), dengan memahami
atribut dan keunttmgan yang menonjolrpentingberdasar pada pertimbangan
perusahaan,
konsumen,danpesiang.
Konsep the customer based brand equity sekali lagl
membantu
menyegarkankembali sumber-sumber
ekuitasmerekyang lama dan menciptakan
sumber-srrmberbaru ekuitas merek untuk mencapaiytsitioning yang diinginkan.
Dalam frarneworkini adadua pendekaAnyang daWtdipertimbangkan:
{
Ekspansi yang dalam dan luas akan kesadaranmerek (brond awareness)
dengan memperbaiki dan meningkatkanconsumenrecall dan recognition
terhadapmerektersebutselamapembeliandanpemakaian.
/
Memperbaiki dan meningkatkankekuatan,keunggulan,serta keunikan dari
asosiasimerek untuk mempertinggibrand image.Pendekatanini mencakup
program-progffir yang secaralangsungdilalrukan padaasosiasimerek lama
danbaru.
Secarastrategis,sumber-sumberyang hilang dari ekuitasmerekdapatdiperbarui
dan sumber-sumber
ekuitasyangbaru dapatdibangundalamtiga carautamayang
dimulai dengan perubahan elemen unsur-unsur merelg perubahan-perubahan
programmarketingyangmendukungstrategiini sertamembuatasosiasikeduayang
baru(leveragingnewsecandaryassociotians)dari merektersebd.
. Memperluaskesadsranmerek (upanding brandawareness'|
Denganmerekyangmulai memudar,kadangbukanlahkedalamankesadaran
merek
yang menjadaimasala[ namunbisajadi keluasankesadaranmerek yang meqiadi
masalah,konsunen hanyacenderungberpikir akan suatumerek dalam scopeyang
sempitsaja.Olehkarenanyasatuhal yangpentingdalammembangun
ekuitasmerek
adzlah meningkatkankeluasankesadaranmerek, meyakinkan konsumen untuk
tidak melupakanmerek tertentudan menjaminbahrvapembeliandan pemakaian
merek tersebrf akan memuaskankebutuhandan keinginankonsumen Diharapkan
dapat teuadi peningkatanpemakaianakan merek tertentu yang dapat dilakukan
dengandua cara. (l) rneningkatkankuantitaspemakaian) berapabanyakmerek
tersebutdipakai, (2) meningkatkanfrekuensi pemakaian) berapasering merek
tersebutdigunalian.Secaraumum no 2 lebih mudah dilakuakndibandingno 1,
dimanajumlahjumlah barangyangdikonsumsimenjadisuatufungsidari keyakinan
utamakonsumenakananggapan
bahwaproduktersebutmernangpaling baik untuk
=
t
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dipilih, meskiseringkaliyangterjadiadalahimpul,se
cctn,sumption
terhadapmerek
tertentu(misalsoftdrink,snack,perrnen,
danlain-lain).
Disrsi lain peningkatanfreku^sensi
pemakaianmelibatkanfambahanidentifikasi
atau peluang-peluang
baru untuk menggunakanmerek tersebufdalam can yang
samaataumengidentifikasi
cara-carayang
baruyangbisameningkatkan
frekuensi
pemakaianmerek tersebut.Hal ini bisa te4adi padamerek-merekyang memiliki
marketsharecukuptinggi dan menjadipemimpinprodukpadatiap kategoriproduk
tertentu.Adapuncarayangbisaditempuhadalahsebagaiberikut:
$ Mengidentifikasipeluangpemakaiantambahanataupunbaru
Jika suatumerek dianggapkonsumenhanyamerniliki asosiasimerek kuat dalam
siatuasitertentusaja,maka dalam mengidentifikaisipeluangtambahanatau baru
meskidalamcaradasaryangsama,dapatdirancangdalamdua hal:
l. komunikasidengankonsumenunn* meyakinkanmerekadalam menggunakan
suatumerektertentulebih sering dalamsituasiyang sudahadamaupunsituasi
y.angbaru.
2- mengingatkankonsumenuntuk secaranyatzmemakaimerek tersebutsedekat
mungkindengansituasi-situasi
tersebut.
yang
Langkah
kreatif dalam mencari cara untuk meningkatkanbrand equity
terbadapproduk tertentu sangatdibutuhkan. Bila suatu produk memiliki rentang
kehidupan yang pendelg konsumencenderungmemiliki underestimateterhadap
panjang/durasipenggunannmerek tertentu.Salahsatu strategiyang bisa dipakai
adalah memberi informasi yang lebih baik pada konsumenterutamapada saat
produktenebut pertamakali dipakai,merekaperludiyakinkanuntuk menggunakan
merek tertentu -secraregular/teratur,desaindan kemasanproduk meqiadi satu tnl
pentingyangacapdipertimbangkankonsumenuntuk memilih merektertentu.
b Mengidentifikasicffa-cara berbedabaik yang baru ataupunbersifatmelengkapi
penggunaansuatumerektertentu
Pendekatankeduaini lebih menekankanpadafrekuensipenggunaansuatumerek
dengan mengidentifikasi cara-carapenggunaanyang baru afau melengkapi cara
yang sudahada. Sebagaimisal: suatu perusahaanproduk makanan(misal: bumbu
masak)dapatrnengenalkanresepbarudenganprodukI'ang sudahadasebelurnnl'a
. Memperbaiki image merek (brandimage)
Program marketing yang baru bisa bermanfaatuntuk meningkatkankekuatan,
keunggulan,dan keunikansuatuasosiasimerekyangbertujuanunfuk meningkatkan
brond inage. Sebagai bagtan dari rerysitioning atau recommitment Fda
positiontng yang sekarang,asosiasiposifif yang telah ada perlu didukung sedang
asosiasi negatif lainnya dapat dinetralkan sehingga asosiasi positif dapat
ditambahkan.
Dalam beberapabal, repositioning suatumerek mensyaratkanpeningkatan
diferensiasiyang lebih unik dan lebih baik dari merek tersebut.Merek perlu direpositioning untuk membangunsuatu point kesamaanpada beberapadimensidimensi kunci dalam menyeimbangkananggawnterhadapmerek lain. Sebagai
gambaran,padamerek yang beradadalamkondisi mature,memerluknnkreatifi&s
pemakaianyang relevarl profil pemakai yang lebih fokus, ataupun personaliAs
merek yang lebih baik. Suatumerek yang di-updateacapmemerlukanbeberapa
kombinasidari beberapaproduk baru, periklananyang baru, promosiyang baru,
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produkyang
Dalam mencarisegmenpasarbaru perlulahmenjaminketersediaan
merek tertentuyang diinginkan.Contoh:
rnemudahkankonsumenmendapatkan
produkkacamatatidak banyatersediadi optrk tapi juga dr mall, toko alat olah raga,
loyalitasyangkuatbagi pelanggannya.
ataupunkampusuntukmembangun
. Retiring Brands
Ada beberapapilihan yang memungkinkandalam mengelolasuatumerek yang
mulai pudar, Iangkah pertama bisa mengurangisejumlah tipe-tipe produknya
(misal: ukwan kemasanatau variasinya).Sejumlahcara lain adalah fokus pada
targettertentusaja(misal: padasegmendi sel cashcows saja).Akhimya memilih
produk yang memangmenguntungkan
dan memiliki value tinggi denganmelihat
perubahan-perubahan
dalamlingkunganpernasaran.
. Keusanganproduk yangsudahada
Keputusanuntuk memutuskanapakahmerek sudah kuno/usangt€rgantung pada
sejumlah faktor yang berkaitandengankekuatanmerek, pasar,dan competitor.
Sesaramendasar,denganmelihat dari ekuitas merek yang sudah ada dan yang
tidak akan bertahan
latent.Jika bisnis tidak menciptakanvalue,suatuperusahaan
lama.
Kesimpulan
jangka panjangdari
pandangan
Manajenrenmerekyangefektif mensyaratkan
pemasaran.
keputusan-keputusan
Suatuperspektifjangkapanjangdarimamj€men
merekmenuntutpemahaman
akanperubahan
dalamdukunganprogramp€masaran
pda suatumerek yang dipenagruhioleh Snrubahanpreferensift.snsrrm6r!pengaruh
dari kesuksesanpogram pemasaranmasa depan.Perspeltif jangka panjang juga
membutuhkanrancanganstrategiproaktif untuk menjagadan meningkatkanjumlah
pelangganberdasarkanekuitasmerek sepanjangwaktu dalam perubahaneksternal
(marketing environtment) maupun perubahaninternal (marketing goals and
programs). Ada dua konseputamayang ditawarkandalam rnengelolamerek untr*
meningkatkanekuitas merek dalam jangka panjang yakni penguatanmerek dan
shategirevitalisasimerek.
Dalam penguatan merek, ekuitas merek dikuatkan dengan program
pemasaranyang konsistenmencakuparti dari merek bagi konsurnendalam hal:
produk apa yang akan ditawarkan,keuntunganapa yang nantinya diperoleh
konsumen, kebutuhan apa yang qkan dipuaskaq bagaimanamembu,atproduk
menjadi superior, yang pada akhimya mampu menciptakankekuatan,kunggulan,
dan keunikanmerektersebutdi benakkonsumen.KonsistensidukunganpemasaftLn
penguatanmerek.Penguatanmerek sangat
dalamhal ini menjadikunci suksesnya
pada
keterlibatanasosiasimerek yang terjadi menuju pada ekuitas
bergantung
merek yang tinggr- Kegagalan dslam membangun merek akan mengurangi
kesadaranmerek dan melemahkanimage merek tersebut, tBnW sumber-sumber
ekuitas merek, maka merek itu sendiri tidak akan menjadi keuntungan yang
bernilai.
Sedangkandalam strategirevitalisasi merelc,mensyaratkanperbaikanserta
mencari sumberekuitas merek yang hilang dan mendapatkansumber baru dari
ekuitas merek yang diinginkan. Ada dua pendekatanumum yang bisa dicermati
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yaitu pertama,ekspansimendalamdan memperluaskesadaran
dan penggunaan
merek, kedua memperbaikikekuatan,keunggulan,dan keunikandari asosiasi
merek itu sendiri. Dalam merekyang memudar,perlu pemahamanakan kedalaman
perluasanakan kesadaranmerek bagi konsumen.Suatuprogrampemasaranbaru
kadangdibutuhkanuntukmemperbaiki
keunggulan,
keunikan,dankeuntungan
dari
asosiasimerektertentu.Sebagai
bagiandari repositioning,
mencaripasarpasarbaru
dapatdilakukan,dengancatatanperlu d4aga keseimbangan
antaratarget market
yang lamadan baru.
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