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Salam Marketing : 

 

 

 

Jika di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat (AS), Nokia 9500 

kurang  

sukses; di negeri kita, ponsel mahal ini laris manis. Bahkan, angka 

penjualan  

Communicator di Indonesia merupakan yang nomor tiga tertinggi di 

dunia. Usut  

punya usut, fenomena itu banyak disebabkan oleh faktor "gengsi". 

Lantaran  

ukurannya yang "terlalu besar", konsumen yang memiliki Nokia 9500 

akan dengan  

mudah dilihat orang lain. Itulah Gengsi, perlu pengakuan. 

 

  

 

Memahami perilaku konsumen memang penting. Inilah rahasia sukses dari  

merek-merek perkasa. Sayangnya, sekitar 90% text book pemasaran-

dengan berbagai  

studi kasus perilaku konsumen-berasal dari AS. Padahal demografi, 

gaya hidup,  

dan pola pikir konsumen Indonesia sangat jauh berbeda. Musim, makanan 

pokok,  

dan jalur lalu lintas kita berbeda. Belum lagi tingkat pendidikan, 

budaya, dan  

lain-lain. Pendeknya, perilaku konsumen  dipengaruhi 3 faktor. 

Pertama,  

eksternal (budaya, subkultur, demografi, kelas sosial, reference 

group, dan  

keluarga); kedua, internal (persepsi, motivasi, kepribadian, dan 

emosi); dan  

ketiga, strategi marketing.       

 

  

 

Sebagai konsekuensinya, konsep marketing dari AS tidak sepenuhnya 

bisa  

menjelaskan fenomena perilaku konsumen Indonesia. Terbukti, banyak 

produk yang  

sukses  di AS-sebut saja Kodak, Campbell Soup, The Body Shop, Amazon, 

IBM PC  

dan asuransi jiwa-penjualannya melempem di negeri kita yang memang 

unik.  

Sebaliknya, produk yang berjaya di Indonesia belum tentu sukses di 

sana. Ambil  

contoh Nokia 9500, Fuji Film, Extra Joss, Teh Botol, Aqua, fitur SMS, 

dlsb. 

 

  



 

Kesepuluh karakter konsumen Indonesia adalah : 

 

·         Memori pendek (short term perspective)  

 

·         Tidak berencana  (dominated by unplanned behavior)  

 

·         Suka Berkumpul  (like to socialize) 

 

·         Gaptek (not adaptive to high technology)  

 

·         Berorientasi pada konteks (context, not content oriented) 

 

·         Suka buatan LN (receptive to COO effect) 

 

·         Beragama (religious) 

 

·         Gengsi (putting prestige as  important motive)  

 

·         Budaya lokal (strong in subculture)  

 

·         Kurang peduli lingkungan (low consciousness towards  

  environment)  

 

  

 

Sebagai CONTOH : Konsumen Indonesia yang cenderung memiliki "memori 

pendek".  

Ini merupakan hasil penggabungan tingkat pendidikan dan kelas sosial 

yang  

rendah dengan budaya yang ada dalam masyarakat. Implikasinya, pemasar 

bakal  

kesulitan jika menawarkan benefit yang bersifat jangka panjang 

(seperti  

asuransi untuk masa 10-20 tahun). Sebaliknya, Extra Joss yang 

menawarkan  

khasiat instan justru cepat meraih sukses. Begitu pula Pil Kita dan 

Kuku Bima.  

Implikasi lainnya : marketer banyak memakai pendekatan psikologis 

harga.  

Contohnya Biskuat sukses menjadi nomor satu berkat budget approach. 

So Klin  

merangsek pasar deterjen dengan instant gift dalam sales promonya.       

 

  

 

Disisi Lain : Asuransi dapat masuk dengan menggedor karakter kedua 

yaitu "tidak  

berencana". Mengetahui karakter ini, para agen asuransi dapat 

mengajarkan  

kepada calon nasabah pentingnya merencanakan pendidikan dan masa 

depan  

keluarga. Namun, dapat juga dikombinasikan dengan karakter pertama 

yaitu klaim  

dapat dilakukan hanya dalam jangka waktu 3 tahun atau maksimal 5 

tahun. 

 

 

 

Nah, bagaimana ulasan detailnya, rekan-rekan marketer dapat melihat 

di Majalah  



Marketing Edisi Khusus yang terbit pada tanggal 16 Juli 2007. Jangan 

sampai  

Anda tidak mengerti karakter konsumen Indonesia secara tepat. 

Analisis Perilaku Konsumen Market Training Indonesia 2009 

Desember 27, 2008 — Krisnawan Putra  

Ada beberapa kejadian umum yang akan terjadi di peta market training Indonesia 

2009 sebagai akibat dari  krisis financial global. Konsumen akan sangat selektif 

menginvestasikan program-program pengembangan SDM melalui program training.  

Selektif  karena memang budget training pasti lebih terbatas dibanding tahun 2008. 

Selektif dapat diartikan juga konsumen akan melakukan prioritas-prioritas dalam 

’membelanjakan’ kebutuhan trainingnya. Situasi demikian akan mengakibatkan 

perilaku konsumen (company) akan membentuk pola-pola pilihan sbb: 

1.    Konsumen kecenderungannya HANYA akan memilih training-training yang 

langsung TERKAIT dengan TUGAS dan TANGGUNG JAWAB karyawan untuk 

menjawab kebutuhan TERAPAN PRAKTIS dalam JANGKA WAKTU terdekat. 

2.    Oleh karena itu, training yang berorientasi SKILL akan menjadi PILIHAN utama. 

Pilihan kedua adalah yang berorientasi ATTITUDE, sementara pilihan akhir jatuh 

pada training yang bertujuan pada pengembangan KNOWLEDGE. 

3.    Konsumen akan lebih LOYAL kepada TRAINER yang mampu menjawab 

masalah karyawan/organisasi secara konkrit. Jika pola TRUST company terhadap 

kompetensi dan pengalaman Trainer sudah muncul, besar kemungkinan company 

akan mengikat kerjasama secara komprehensif dan dalam jangka waktu panjang 

dengan Trainer tsb. 

4.    Akan terjadi OVER SENSITIVE terhadap PRICING training. Hal ini wajar 

terjadi dalam kondisi pasar yang tak wajar di tahun 2009. Namun demikian, pricing 

yang sangat terjangkaupun kembali akan diadu dengan tingkat kualitas dan 

kredibilitas sang Trainer. Menjadi BUMERANG bagi Trainer yang mengobral harga 

murah, namun kemampuannya setengah-tengah.  

5.    Menjadi saat yang baik, justru di tahun 2009 adalah eranya SINERGIS dan 

KOLABORATIF. Trainer yang ”one man show” akan ”tampak” tertinggal dibanding 

dengan hasil kolaboratif 2 atau 3 trainer sekaligus yang memiliki kompetensi saling 

topang, saling tunjang, dengan level pricing hampir-hampir sama. 

6.    Di sisi lain, konsumen (company) akan lebih melakukan OPTIMALISASI 

Trainer-trainer internal perusahaan. Dan bahkan akan terjadi para Leader yang selama 

ini secara formal belum diberikan jobdesc tambahan ”MENGAJAR” akan 

didayagunakan untuk mengisi kelas-kelas inhouse training perusahaan. 

7.    Keberadaan dan eksistensi TRAINER MANAGEMENT dan TRAINING 

EVENT ORGANIZER yang sudah memiliki SKILL melakukan Training Need 

Analysis (TNA) lebih tajam, akan sangat dibutuhkan oleh konsumen guna membantu 

memberikan REFERENSI dan JAMINAN Trainer mana yang mampu memberikan 

SOLUSI yang PAS dengan kebutuhan dan budget training perusahaan. Keberadaan 



Trainer Management akan memberikan COMPETITIVE ADVANTAGE tersendiri 

bagi perusahaan as a Consument di masa krisis seperti ini. Apa jadinya jika Trainer 

merangkap jualan trainingnya sendiri? tak ubahnya penjual kecap: ”Kecap saya, pasti 

kecap  no 1”…Hari gini…gitu loh? He he he… 

Ditulis dalam Coaching, HRD Department, Motivasi, Motivator, NLP & Trainer, 

NLP & Training, NLP Indonesia, Pembicara Publik, Trainer, Training Need Analysis, 

Training for Trainer. Tag: Mencari Trainer & Training?. Tidak ada komentar » 

 


