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ABSTRACT

Competition is increasingly
.fierce demanding thirst for power of a brancl tlmt will be
accompaniedby proof of its brand promise.
Differentiitioi becomesone important thing in
giving the benefit of relevant and iri line with
iipectations or exceedcustomer expectations.
Benefits offered may include benefits that
are.functional, experiential, emotional, or selfexpressive' Is absolute
for a brand to keep thiir brand proilrr" and prove who has been
o/fered to the target segment. Brand promisl
to be oie o.f the most important thing in
managing a brand' There are some things
that should be'managed and diaktualkan the
brand promise" to prioritize the most desiiabte
brand by customers,demonstratethe power
company' to prove a competitive advantage
as evidence of dffirentiotior,, irrpir" and of
encouragement.fbrall the 'people' in acting
in a firm, supportive in every decision-nmkittg,
s))stem'action' and processes within the
company, ani-of course totally reflected in the
product or service itself.
Keywords: Promise brand, the consumer,s
mind, the heart of.consumer.

PENDAHULUAN
Pemasarandengan sistem dan aktivitasnya
mampu mengakrabkan kita
denganproduk dan nama-namamerek perusahaan
yang ditawarkan.Saatini dalam
aspekpemasarantidak hanyu-.nguruh pada
fungsip"irt saja,namun akan lebih
fokus pada pertemguran-m:rek.Hanya merek yang
icuatlah memiriki peluangdan
merebutperhatian'mind share' dan'heart shire'"dari
konsum"n.pemasarandan
perusahaanyang peka terhadap nilai
suatu merek, akan sepenuhnyamenyadari
bahwa merek menjadi identitas diri dari pemsahaan
Jan menladj added value
dalam mengkomunikasikandan menghantarkan
produk kepadakonsurnen. Merek
memang bukan sekedarnama. istilah. tanda,
ufuupunsimbol saja, lebih dari itu,
merek merupakan sebuah 'janji' perusahaan
untuk secarakonsisten memberikan
gambaran, semangat, dan pera;ranan pada
konsumen. Disinilah dibutuhkan
pengelolaan merek. yang. b,ukaniah pekerjaan
sederhana,tantangan besar yang
menghadangadalahbanyakdan cepatnya.pembahan
yang terjadi dalam ringkungan
pemasaran'Semisalperuba-han
dari perilaku konsumen,strategi-strafegikompetitif,
aturan-aturanpemerintahdan aspek rain
dari lingkunga' pelrasaran yang dapat
mempengaruhi keberhasilansuatu nterek.Disamfing
fekuatan-kekuatiineksternal,
pengaruhinternaljugatak bisadiabaikan.
Menurut Aaker & Joachimstharer(rggg), pada
paracrigma Ianra manaler
merek hanya rlenghadapi struktur
merek yang sederhana dengan sedikit
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pengembangan, membuat subbrand, ataupun endor,ged brand, karena mereka
beradadalam lingkunganyang relatif sederhanadan strategibisnis yang sederhana
pula. Sedangkanpada paradigma baru manajer merek menghadapi pasar yang
terfragmentasi,channel yang dinamis, realitas global, dan lingkungan bisnis yang
secara fundamental telah mengubah tugas-tugas mereka. Konsekuensinya,
pengelolaan merek yang efektif mensyaratkanstrategi-strategiyang proaktif
dengan tujuan meningkatkankekuatan merek atau paling tidak memp".tihunkun
tingkat merek yang sudahada denganmengelolabrand equity atau ekuitas merek
dalamberbagaipengaruhdari kekuataneksternalmaupu internalperusahaan.Keller
(1999) mengatakan pengelolaan merek membutuhkanperspektifjangka panjang,
dan dikelola secaraaktif setiapwaktu denganpenguatanmerekataujika dibutuhkan
denganrevitalisasi merek, sehinggadari sinilah aktualisasijanji merek mendapat
landasannyauntuk diwujudkan.
Dalam paper ini akan dikaji pentingnya aktualisasijanji merek, proses
pengelolaansuatu merek, dengan mencermatikeberhasilandan kegagalancontoh
riil akan suatu pengelolaan merek, dan akan diawali dengan konsep dasar
mengenaimerek,yakni pengertianmerek,pentingnyamerek,dan ekuitasmerek.
SuahtMerek dilihat dari Kacamata Konsumen
Dunia usaha di satu sisi menjanjikan perluasan pasar bagi banyak
perusahaandi dunia, namun satu sisi juga menimbulkan persainganyang makin
ketat di antara berbagai merek. Situasi ini akan rnelibas siapapun juga yang
kinerjanyatidak efektif dan efisien. Mengacupada konseppemasaran menyatakan
bahwa pencapaian tujuan organisasi bergantung seberapa mampu perusahaan
memahami kebutuhan dan keinginan konsumen sasaran, tentunya dilandasi
penrenuhan yang lebih efektif dan efisien dibanding pesaing. Untuk
mempertahankandan meningkatkanpangsapasar suatu merek, maka perusahaan
tersebutsenantiasaharus menerapkanstrategi jitu yang disusunberdasarkanpasar
dan pelanggan yang diistilahkan sebagai market driven strategv. Konsep ini
mengacu pada pasar yang secara spesifik memfokuskan pada perhatian pada
pelanggan,pesaing, dan semua fungsi organisasi untuk menciptakan superior
customervalue. Analisis yang berorientasipada pasarakan menguakberbagaihal
yang mendasari munculnya distinctive capabilities yang memampukan suatu
merek memahamikekuatandirinya sendiri.Distinctive capabilities yang lahir dari
customer needs akan menciptakancLtstonterv-elue,mengawali suatu pencapaian
merekpada posisi superiorperJbrmancedi rnatakonsumendan pesaing(Cravens,
2003).
Kebutuhan konsumen yang terpenuhi dengan maksimisasi value yang
dirasakan akan menjamin keberhasilansuatu merek di mata konsumennya.Maka
pengembangankomitmen setiap orang dalam organisasiuntuk menjamin merek
akan mendapattempat di hati konsumennyasangatlahdibutuhkan. Beberapahal
yang dikemukakanDavid W Craven (2003) dalam StrategicMarkering dan sangat
relevanditempatkandalam usahamembangunmerek yang right position di benak
konsumenyakni:
L Menanamkannilai dan kepercayaanuntuk berorientasikepada konsumen
yang didukung oleh manajemenpuncak.
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2. Memadukan orientasi pasar dan konsumen ke dalam proses perencanaan
strategi.
3. Menciptakan manajer (tentunya yang fokus pada merek tersebut) dan
program pemasaranyang kuat.
4. Menciptakan dasarpengukurankinerja atasdasarpasar.
5. Mengembangkankomitmen kepadakonsumendi seluruhorganisasi.
Penting Suatu Merek
Pemberian merek telah menjadi masalahpenting dalam strategiproduk.
pemasar
Para
menyadari bahwa pemberian merek adalah seni dan bagian paling
penting dalam pemasaran.Nama merek yang kuat mempunyai'frencaiz' konsumen,
yakni nama merek yang memiliki kesetiaan konsumen yang kuat. Perusahaan
yang mampu mengembangkan merek dengan 'frencaiz'konsumen akan mampu
mempertahankanserangandari para pesaing.Bila kembali ke definisi dari merek,
mengambil dari pemaparanAmerican Marketing Associationdalam Kotler (2009):
Merek adalahnama, istilah, simbol, rancangan,ataukombinasidari hal-hal tersebut,
yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau
sekelompokpenjualdan untuk membedakannya
dari produk pesaing.
Merek-merek terbaik dapat memberikan jaminan
kualitas bagi
konsumennya.Merek lebih dari sekedarsimbol dikarenakanadanya enam level
pengertianyang terkandungdi dalamnyameliputi: atribut, manfaat,nilai, budaya,
kepribadian, dan pemakai. Kotler pun mengatakan bahwa tantangan dalam
pemberian merek adalah mengembangkan satu pengumpulan makna yang lebih
dalam terhadapmerek tersebut.Pemasarharus menentukanpada level mana
akan menanamkanidentitas merek. Dalam jangka panjang, merek yang paling
tahan lama adalahnilai, budaya,dan kepribadianyang tercermindari merek-merek
itu. Hal-hal tersebut menentukan inti dari sebuah merek. Sebagai misal: Sony
berarti teknologi tinggi, jaminan mutu, dan kinerja, maka hal-hal itulah yang harus
diproyeksikanSony dalam strategimereknya.
Merek menjadi sangatstrategisbagi suatu perusahaandikarenakanadanya
manfaatyang diberikanbagi penjual,antaralain:
1. Merek memudahkan penjual untuk memproses pesanandan menelusuri
masalah
2. Nama merek memberikanciri-ciri produk yang unik dan perlindungan hukum
(hak paten).
3. Pengelolaanmerek yang efektif dimungkinkan dapat mempertahankan
kesetiaan konsumen yang ada, nantinya bisa dipakai untuk menghambat
serangan pesaing dan membantu memfokuskan perencanaan program
pemasaran.
4. Merek dapatmembantudalammelakukansegmentasipasar.
5. Citra perusahaandapat dibangundenganmerek yang kuat dan memberi peluang
dalam peluncuran merek-merekbaru yang lebih mudah diterima oleh pelanggan
dan distributor.
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Brand OrientedOrganization
Konsep brand oriented organization layak diterapkan dalam suasana
kompetisi yang sengit, dimana merek telah menjadi wakil perusahaandi dalam
benak konsumen.Sudah sewajarnya jika perusahaan memberi perhatianyang
besar kepada merek dengan mentransformasikan perusahaannya menjadi
perusahaan yang brand oriented. Brand oriented organization akan memberikan
sejumlah manfaat bagi perusahaanyang dapat dilihat dari sisi internal pelanggan,
profitabilitas,maupunmanfaateksternal.
Sisi internal orientasi organisasiterhadap merek ini akan memberikan
kejelasan dalam membuat keputusan anggota organisasi, serta kejelasan dalam
pelaksanaannya.Dalam
organisasi yang berorientasi kepada merek, segala
keputusandan tindakan organisasi akan berlandaskankepadabrand promise yang
disodorkan kepada pelanggannya. Misalnya Singapore Airlines dengan
semboyannya" A great way to Jly" memberikanjanji kepada konsumen bahwa
konsumen akan mendapatkanpengalaman yang menyenangkanselama mereka
menikmati layanan SIA bukan hanya pada waktu duduk di pesawat, tetapi sejak
memesantket, check in, menunggukeberangkatanpesawat,boarding, waktu yang
dihabiskan selama di dalam pesawat (disembarking), penerimaan bagasi, dan
(SusantoAB, 2010)
seterusnya
Untuk menghidupkan brand promise ini setiap anggota organisasi harus
memahami,menghayatisertamemiliki komitmen yang tinggi untuk memenuhijanji
tersebut.Semuakomunikasieksternaldan internalharuskonsistendengansemangat
brand promise.B rand promise harus menjadi acuan bagi segala sesuatu yang
dikerjakan oleh organisasi dalam kaitannya dengan konsumen dan stakeholder
lainnya.
Urat nadi organisasiyang berorientasimerek adalahbrand relationship,yang
mengoptimalkan lifetime customer value dan mampu membangun loyalitas.
Loyalitas memiliki beragam makna bagi perusahaanmaupun pelanggan. Bagi
perusahaanloyalitasakan memungkinkan terjadinyapembelianyang lebih banyak
setiap terjadi pembelian berulang. Juga biaya penjualan yang lebih rendah
karena dapat menekan biaya lebih besar jika mencari pelangganbaru. Serta
beberapamanfaat lain seperti biaya layanan yang lebih rendah, kemauan
pelangganuntuk membayardengan harga yang lebih tinggi, dan dapat memberi
umpanbalik yang lebih akurat.
Dari sisi pandang konsumen loyalitas memiliki arti penting. Pertama,
mengurangi resiko. Dengan tetap memakai merek yang telah terbukti memberi
kepuasanberarti mengurangi resiko mendapatkanproduk atau yang tidak sesuai
denganharapannya.Bagi pelanggan,loyalitasterhadapsuatu merek samaartinya
dengan menyederhanakanberbagaipilihan ketika membuatkeputusanpembelian.
Ini berarti menghematwaktu pencarian,menciptakantransaksiyang lebih efisien,
dan menghilangkanswitching costs.
Dalam brand relationship ini kita harus mengenaliberbagaidimensi relasi,
sepertirelasi sosial,relasi psikologis,relasi finansial,dan relasi struktural.Dalam
relasi basinessto businessatau layanan di toko banyak bernuansarelasi sosial.
Relasi psikologis dominan dengan suatu produk yang menawarkan manfaat
emosional dan ekspresi diri. Di sini citra merek atau kepribadian merek
memberikan sudtu asosiasi gaya hidup, memenuhi kebutuhan status, dan
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membantupelangganmengekspresikan
diri denganberbagai cara yang diinginkan.
Hubungan finansial terjadi misalnya dalam layanan perbankan dan hubungan
struktural terjadi seperti dalam internet.
Kecenderunganterbaru dalam mengembangkanhubungan antara pelanggan
dan merek adalahmenjadikanpelanggansebagaibagiandari organisasi.Strategiini
tidak hanya mendukung dan meningkatkan hubungan jangka panjang atau seumur
hidup saja, tetapi j.,ga membantu interaksi yang bersifat fungsional dan
organisasionalyang dilakukan oleh pelanggan, yang tertuang dalam Customer
RelationshipManagement(CRNI). Sebagaikonsep, CRM merupakansuatu proses
untuk memprediksiperilaku pelanggandan memutuskantindakan-tindakanuntuk
mempengaruhinyadalam rungkameningkatkanhubungandenganpelanggan.
Merek yang kuat di benak konsumen tentunya akan berbuah manis dimana
akan dijaminnya Lifetime Customer Value (LTV) bagi perusahaan.Tujuan dan
prosesyang tertuangdalam CRM dan LTV samaartinya dalam membangunmerek
yang kuat. Pengembanganmerek dilakukan denganmenciptakankombinasi antara
organisasi,sistem,dan prosesyang memungkinkankaryawanmemahamikonsumen
sebagai individu, dan mampu menyesuaikan setiap interaksi dengan konsumen
untuk memenuhikebutuhankhususmereka.Hubunganyang kuat antaramerek dan
pelanggan dibangun berdasarkan kepercayaan, pengertian, komunikasi, dan
loyalitas. Demikian pula dengan ctrstomer relationship management yang
mengembangkanhubungandenganmenciptakanlingkarankomunikasi secaraterus
menerus. Jika diaplikasikan dalam pengembangan merek, akan memperkuat
hubungan merek dengankonsumen.Merek harus menceritakansuatu situasi agar
terjalin komunikasiyang terusmenerusdengankonsumen(Plummer,2000)
Manajemen merek yang efektif harus menekankanpentingnya pelanggan,
sehingga merek yang sukses adalah yang customer centric. Pelanggan harus
menjadi fokus bagi semua inisiatif merek, dan berarti juga menjadi fokus bagi
semuaaktivitas organisasiyang berorientasikepadamerek (Aaker, l99l)
Proses PengelolaanMerek
Sekali lagi, proses pengelolaanmerek diawali dengan suatu pernahaman
yang mendalamakan pelanggandan pesaing.Pemahamanakan seorangpelanggan
yang utuh memerlukan pengetahuanyang cukup akan benefit structure by segment,
mencakup benefit-benefit apa yang mengakibatkan bertambahnya biaya, dan
benefit-benefitapa yang menunjukkankeunggulan/pembeda
bagi suatumerek.
Riset-riset kualitatif secara mendalam terhadap konsumen akan sangat
membantu penggalian informasi dari mereka. Dari sisi pesaing menjadi suatu
keharusanbagi suatuperusahaanmenelaahbenefit/keunggulanyang ditawarkandan
sudah dipahami oleh konsumennya.Usaha selanjutnyaadalah lebih spesifik lagi
yakni meugetahui dan memahami manfaat merek yang memang penting bagi
konsumen,personaly,relevant,unik. dan berbedadari pesaing,yang pada akhirnya
membuat konsumenterlarik, termotivasi, dan suka pada merek tersebut. Adapun
manfaat bagi seorangkonsumenbisa dari sisi fungsional,emosional,eksperiental,
maupun selJ- expressive (Auken, 2002). Figure dibawah ini menggambarkan
bagaimanaprosespengelolaanmerek.
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Figure l.

The Brand Management Process (Auken,2002)

Setelahmemahamibenefit yang diinginkan oleh konsumennya,pemasarbisa
memulai mendesainmereknya.Dimulai dengantarget pasar yang hendak dibidik,
untuk selanjutnyamemahami esensimerek yang dimiliki. Dalam mendesainjanji
'berbeda'yang idealnyahanya
suatumerek,penrasarhamslahmemilih benefit yang
dimiliki oleh merek tersebut.Dalarn merek pun juga perlu dipikirkan personality
yang diganrbarkanoleh merek tersebut.PemahamanPOD (Point of Differences)
dan POP (Point oJ' Parities) dengan menggambarkanFrame oJ' Reference
pemosisianmerek dalam persaingankategorimerek tersebut.Dari tahapan inilah
pemasar bisa menentukan elemen-elemen desain merek untuk memenangkan
persaingan.
Sejalan dengan perancangan merek, desain ini haruslah mampu
menggerakkankomunikasi kepada konsumen sasaran, semuaelemen pemasaran,
dan desain organisasi utamanya budaya organisasi dan nilai yang akan
dikembangkanserta diunggulkiin dalam organisasitersebut(dalam bahasaPorter
diistilahkan sebagai value chain). Desain merek secara langsung akan
diteriemahkandalam sistem dan standar identitasmerek itu sendiri. Hal ini akan
Dinamika SosialEkonomi Volume 6 Nomor 2 Edisi November2010

1.9L

.i.//u/L'/k//aL'/.

^ . y + . ) . . .\ - - . : . '

y.Yoho

lJY,)s1\p

IjalaulProsgsrrrguuJuPusrsrK!'bsllrasrlalrsuil,lu[rs:rskdr

t

,z:r3?:?;22?a1t1:zr'.2,.:1;-<:z: -2r--tl r;?a< :r.:=r2lz2r:g' j:::;'.::r::zl

.':?v.*2./ (7d

(frii(i((((,(
(frrtfuf#l(
(rK((ffi('itfr{tii
,l;['"li]???)
{ittr,nt,Ciil:ni
,

I

ii

/

(

/

yang baik akan
merek menjadi tahapanyang k'ritkal. Janji merek

) / ) t

ianii
;

;.,,',1':i.1,,.,,' u. r''irrtr.rr

2. Mcrrun;ukkan

t \ ( - t t r r r r r t r . r t rt ' ( - r r r r r r l : \ . t r r l : t t . t l t t r 1 r r t t t t r g t t t k r t l t k ( t r t s t t t t t r l l -

kekuatan-kekuatan

menarrlc (bernrlat postttt) dart perusahan

3. Memberikankeunggulankompetitif melalui diferensiasi
4. Mampu menginspirasi, memberi semangat,dan memobilisasisetiap 'people'
dalamperusahaantersebut.
5. Mendukung dalam setiap pengambilankeputusan,sistem, action, dan proses
dalamperusahaan.
6. Secaranyatabenar-benartersecrmindalamproduk ataujasa itu sendiri.
Bila digambarkandalam sebuahbentuk visual, maka janji merek tercermin dalam
setiapelemensebagaiberikut:

Figrrre a. Brattd Pronti.rc (Aukcn,2002)
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Dalam mengelola suatu merek menjadi keharusanpemahamanyang benar
akan desainbrand promise , dimana suatu merek tak hanya sekedaricon, slogan,
ataupun pernyataan misi semata. Namun ini merupakan suatu janji, janji
perusahaanyang sudahsemestinyadijaga (lebih tepatnyadiaktualisasikan).Sekali
janji yang dinyatakanpada konsumendikomunikasikan saat itu juga janji merek
diwujudkan dalam produk, produk, sertaprosesdi perusahaan.Dilanjutkan dengan
'besr
mengamatipeta persaingan,dan memutuskanjanji mana yang akan menjadi
competitive advantage'. Hal ini yang akan menuntun dan akan dijaga dalam
setiap aktifitas pemasaran,setiap tindakan, setiap keputusan perusahaan,dan
setiap ada interaksi dengan konsumen. Komunikasi dilakukan baik dalam
lingkup internal maupun eksternal.Janji merek akan men'drive' budgets dan
menghentikansegalabentuk argumerlpenolakan.Jika janji merek sudahdipahami
dan dilakukan oleh setiap orang dalam perusahaan,dan tak kalah pentingnya
adalahjanji memberi konsekuensi(menjadi baik bila dinyatakan, menjadi hal
yang buruk bila diingkari). Komitmen setiap personaldalam organisasimenjadi
satuhal yang sangatditekankandalampemenuhanjanji merek.
Belajar dari KeberhasilanTop Brand
Dalam bagian ini akan meninjau dan belajar dari pengalamanriil merekmerek yang cukup berhasil, bahkan dalam beberapa waktu yang lama bisa
menempatiposisi tanggapertamadi benakkonsumen.Hal ini tentunyamenjamin
dan sangatmembantudalam memudahkankomunikasi dan penghantaranproduk
kepada konsumen secaralebih mudah, dikarenakanvalue merek tersebut sudah
diterima secarapositif bagi konsurnensasaran.
Salah satu pemberian penghargaankepada merek-merekkuat di pasaran
dilakukan denganmemberikanTBI (Top Brand Index) yang secararutin digiatkan
oleh Majalah Marketing dan Frontier Consulting Group. Terlepasdari siapapun
pemberi ganjarantop brand ini, yang menjadi point pentingnyaadalah menelaah
bagaimana merek-merek yang sudah diyakini di benak konsumen tersebut
mengelolamerek dan implementasistrateginya.
Memakai tiga parameterpengukuranyakni top of mind share, top of market
share, dan top of commitmentshare, untuk melihat kinerja suatu merek dengan
melihat gerakan-bankandilakukan dari tahun ke tahun. Tantangan berat yang
dihadapimarketerdewasaini memangsangatlahberat, begitu cepatnyaperubahan
perilaku pasar, serta banyaknya pilihan media komunikasi sebagai dampak
kemajuanteknologi informasi dan komunikasi (Majalah Marketing, edisi Februari
2010). Di sisi lain, kemajuanteknologi bisa dipandangsebagaisuatu kesempatan
untuk memperbesarmerek dengancepat.Inovasi dan layananyang sesuai dengan
kebutuhan pasar dan marketer yang cerdas akan secara cepat menangkap
trend-trend perubahan perilaku konsumendan tanggapterhadapperkembangan
teknologi.
Dalam survey untuk tahun 2010 ini ada beberapamerek yang bisa diamati
sebagai suatu keberhasilan dalam aktualisasi jarUi merek, dalam kategori
perbankan,melek BCA masih dianggapkuat Crlam kategori tabungandan kartu
kredit, keberhasilanmenggarappasar yang tidak bisa dilepaskandari inovasi dan
teknologi. Inovasi ditunjukkan dengan menggarap beberapa jenis kartu kredit
yang ditujukan untuk berbagai segmendan kebutuhan.Dalam hal penggunaan
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teknologi dukungan luasnya jaringan teknologi ATM memudahkan layanan
perbankan dalam bertransaksi, fasilitas internet dan SMS dipakai untuk
memudahkannasabahdalambertransaksi.
Dalam industri penerbanganmerek Garuda masih dipandang kuat dan
unggul di benak konsumennya,halini diyakini oleh perusahaanbahwa industri
penerbangantidaklah sekedar mengangkutorang dari satutempat ke tempat lain.
sarana
menjadi
Fenekanan pada servis serta pemakaian teknologi
memaksimalkanvalue yang ditawarkan kepada konsumennya.Semisal sistem
GIOB (Garuda Indonesia Online Booking) yang merupakan pengembangan
produk layanan e-travel ataupun seamlesstravel didukung call center yang
teroperasi 24 jam. Merek ini masih mampu terbang tinggi dengan dukungan
inovasi, servis,dan pemakaianteknologi yang memadai.
Dalam kategori industri leasingmotor, merek Adira masih menjadi pemain
utama yang menjadi rujukan konsumen dalam mendapatkankemudahan
pembiayaankepemilikan kendaraanbermotor. Inovasi yang diterapkan semisal
d"rgun KAA (Kartu Anggota Adira) yang cukup baru dalam industri multifinance,
yang dipakai sebagaipembentukkomunitasmerek, sehinggarelasi antar nasabah,
deaLr, dan korporat bisa semakinerat. Inovasi layanan menjadi aktualisasijanji
merek dalam memberi serviskepadakonsumennya.
Pergeserandan dinamika persaingan ketat juga ditunjukkan oleh produk
merek-merekmultivitamin denganpemain utama sepertiEnervon C, Hemaviton,
Fatigon yang beradu inovasi dan kecepatan menangkappeluang pasar untuk
memberi aktualisasijanji merek yang merekatawarkankepadakonsumennya.
Beberapa contoh merek-merek di atas dalam memenangkanpasar yang
ditandai dengan pemenuhan janji merek sebagai konsekuensiatas keinginan
dan usaha mendapatnilai plus dari konsumennya.Merek yang kuat sejatinya
merupakan merek yang berhasil meraih posisi teratas dalam tiga hal yakni,
awareness,penguasaanpasarataumarketshare, danloyalty. Ketiga hal ini cukup
menggambirkan bagaimanakinerja sebuah merek, atau sebagaiinti penggerak
merek di mata konsumen.
Belajar dari KegagalanBeberapaMerek
Pada bagian 1ni akan digali beberapa contoh kegagalan merek dalam
mendeliverkanjanji merek kepada pasar sasaran,yang bisa drjadikan sebagai
pembelajarandan tatu pijakan dalam mengelolamerek untuk menjadi lebih baik.
beberapa contoh merek ini bila diibaratkan mendapatnilai, bisa jadi nilai yang
diperollh tidak lagi biru justru telah menjadi nilai merahdi rapor mereka(Durianto
dalam Majalah Marketing edisi Agustus 2010). Rapor ini diperoleh dari guru yakni
konsumen itu sendiri. Adopsi dari permainan bola juga diberlakukan yakni
pemberian kartu merah sebagai tanda sengitnya permainan antatpemain dan
ierjadinya hukum alam: yang kalah dan memiliki performa kurang akan tersingkir
dari arena.
Di pasar telepon seluler, bisa diambil contoh merek Siemens,yang akhirnya
mendapit nilai rapor merah setclah sekian tahun terus berusahamenaklukkan
pasarpotensialnyadan tidaklah berhasil.Kegagalanmeraih simpati merek Siemens
dalam merebut perhatian audience nya berkaitan dengan kegagalannyadalam
memberi kepraktisan penggunaantelepon seluler yang sangat diperhatikan oleh
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konsumen. Keunikan bentuk dan fitur yang dikomunikasikan ke pelanggan pun
belum mencukupipemberiannilai rapor yang baik padamerek ini.
Pada pasar sepeda motor di Indonesia pun terjadi nilai rapor merah yang
dialami pada merek-merekmotor asal Cina sepertiBeijing, Loncin, Sanex,Jianshe,
Chunlan,yang langsungmendapatnilai begitu cepatdari mahagurusi konsumenitu
sendiri. Barang masuk di pasar persainganmotor di Indonesia,pada saat itu juga
konsumendengantanpaampun memberinilai kurang.Hal ini disebabkanbeberapa
hal yang menjadikan merek-merek ini diminta menyingkir dari arena permainan,
adanyakeluhan layananpurnajual,jaminan kualitas belum sesuaiyang dijanjikan,
sehingga jati diri suatu merek masih dipertanyakan. Setelah rapor merah
kemudian ada pemberian kartu merahsebagaitandapeluit stop bermaindiberikan
padamerek-merek
ini.
Di industri kedirgantaraan,merek Adam Air bisa menjadi contoh bagaimana
kartu merah suatu merek diberikan setelahkonsumenmenungguterlalu lama akan
layanan yang memuaskandari merek ini. Beberapa kejadian tragis mengawali
berakhirnya merek ini dalam pasar penerbangan,beberapa hal yang patut
disayangkan dari kejadian tersebut adalah kurangnya penerapan menajemen
penerbanganyang baik, pelayananpelanggan,dan tidaklah melupakan persoalan
teknis yang menjadi menu pokok dalam industri transportasiudara. Kenyamanan
dan keselamatayang dijanjikan berubah menjadi ketakutan dan keraguan bagi
konsumennya,sehinggamerek ini juga diminta menuju areal di luar persaingan
pasartransportasiudara.
Harus diakui bahwa seleksidan penilaianakan secaraotomatisdiberikanpada
suatu merek sejak merek itu beradadalam arena,masuk dalam pasar. Konsumen
akan memberikan penilaian berdasar beberapamanfaat yang benar-benaringin
diperolehnya dari merek tersebut, dengan meninjau jawaban merek terhadap
pertanyaankonsumen:
l. Apakah merek ini dengan nyata memberi manfaat yang diinginkan
konsumen?
2. Apakah merek ini relevandengansituasidan kondisi saatdiperlukan?
3. Apakah positioning merek tersebuttelah menempatiposisi yang tepat?
4. Apakah harga yang diterapkan sesuai dengan ekuitas merek yang nyata
tersedia?
yang diusungnya?
5. Apakah merek tersebutkonsistendenganpesan-pesan
6. Apakah tersedia kekuatan inovasi dari elemen-elemen bauran
pemasarannnya?
7. Apakah merek melakukan investasi yang berkaitan dengan peningkatan
kinerja mereknya?
Partanyaan-pertanyaanini biasanya menjadi point yang diberlakukan
konsumendalam prosespemberiannilai rapor suatu merek, tentunyahal ini mesti
menjadi pijakan bagi pemasardalam mengevaluasikeberadaanmereknya dalam
peta persaingan.Mesti disadari bahwa rapor merah menjadi kritikal point yang
sangat membahayakanposisi merek, bukan hal yang mudah menjadikan nilai
merahsertameda berubahrnenjadibiru. Perluprosesdan usahayang panjaqguntuk
rnengubahpenilaiankonsumcntersebut.
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SIMPULAN
Merek merupakan sebuah 'janji' perusahaan untuk secara konsisten
memberikan gambaran, semangat, dan pelayanan pada konsumen. Disinilah
dibutuhkan pengelolaanmerek yang bukan pekerjaansederhana,tantangan besar
yang menghadangadalah banyak dan cepatnya perubahan yang terjadi dalam
lingkunganpemasaran.
Untuk mempertahankan
dan meningkatkanpangsapasarsuatumerek, maka
perusahaan tersebut senantiasaharus menerapkan startegi jitu yang disusun
berdasarkanpasardan pelangganyang diistilahkan sebagaimarket driven strategy.
Konsep ini mengacupada pasar yang secaraspesifik memfokuskanpada perhatian
pada pelanggan,pesaing,dan semuafungsi organisasiuntuk menciptakansuperior
customervalue. Analisis yang berorientasipada pasar akan menguak berbagaihal
yang mendasarimunculnya distinctive capabilities yang memampukanuatu merek
memahamikekuatandirinya sendiri.
jaminan kualitas bagi
Merek-merek terbaik dapat memberikan
konsumennya. Konsep brand oriented organization layak diterapkan dalam
suasanakompetisi yang sengit, dimana merek telah menjadi wakil perusahaandi
dalam benakkonsumen.Sudahsewajarnyajika perusahaanmemberiperhatianyang
besar kepada merek dengan mentransformasikan perusahaannya menjadi
perusahaanyang brand oriented. Brand oriented organization akan memberikan
sejumlah manfaat bagi perusahaanyang dapat dilihat dari sisi internal pelanggan,
profitabilitas,maupunmanfaateksternal.
Untuk menghidupkanbrand promise ini setiap anggota organisasiharus
memahami,menghayatisertamemiliki komitmen yang tinggi untuk memenuhijanji
tersebut.Semuakomunikasieksternaldan internalharuskonsistendengansemangat
brand promise. B rand promise harus menjadi acuan bagi segala sesuatu yang
dikerjakan oleh organisasi dalam kaitannya dengan konsumen dan stakeholder
lainnya.
Dalam proses menuju posisi keberhasilansuatu merek di pasar persaingan.suatu
merek harusmenjanjikanmanfaatsebagaisuatukeunggulan(dffirentiated benefits)
yang relevandan bisa diterima oleh konsumen.Manfaat yang dikomunikasikandari
suatu merek pun bisa berupamanfaat fungsional,experential,emotional, dan selfexpressive.Hal penting yang harus dilakukan adalah mengembangkanpoin-poin
bukti yang mendukungjanji merek tersebut.
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