
Misalnya, celana pendek, kaos, 
dan jins. Adapun, must have 
adalah produk yang sedang 
tren. Dalam setiap musim, Ma-
tahari akan mencari key item 
dan must have item yang harus 
ada di setiap produk exclusive 
brand Matahari. Dengan begitu, 
konsumen yang datang ke gerai 
bisa menemukan baik produk 
yang umum dibutuhkan, mau-
pun yang sedang tren.

Kedua, great values atau 
memberikan kualitas baik de-
ngan harga terjangkau. Lantar-
an exclusive brand merupakan 
produk sendiri, Matahari memi-
liki fleksibilitas dalam menentu-
kan harga dan keuntungan yang 
ingin diperoleh. Nah, lazimnya 
Matahari akan menjual produk 
dengan harga terjangkau namun 
skala produksinya banyak. 
“Jadi bisa negosiasi harga de-
ngan pemasok. Harga bisa di 
bawah produk sejenis yang di-
jual  p ihak la in ,”  k la im  
Christian.

Ketiga, newness atau selalu 
ada yang baru, baik pada setiap 
produk maupun di gerai. Mata-
hari konsisten menyajikan pro-
duk baru tiap bulan.

Perampingan brand

Toh, dalam membesarkan 
merek sendiri, Christian meng-
akui Matahari menghadapi se-
jumlah tantangan. Tantangan 
terbesar adalah bagaimana me-
nyediakan produk yang sesuai 
dengan kebutuhan konsumen. 
Maklum, meski punya konsul-
tan tren, produk itu tetap harus 
disesuaikan dengan selera dan 
budaya masyarakat Indonesia. 
“Kalau kami salah menerjemah-
kan, bisa bahaya,” imbuhnya.

Alhasil, Matahari harus hati-

hati memilih buyer atau penye-
dia stok yang kredibel untuk 
mengetahui selera masyarakat. 
Contohnya, saat tren dunia 
mengacu pada warna-warna 
neon. Tapi, warna itu belum  
tentu laku di pasar Indonesia. 
Nah, Matahari akan memodifi-
kasi tren tersebut, misalnya 
memberi unsur neon pada satu 
bagian produk saja.

Tantangan kedua adalah nilai 
tukar yang tak pasti belakangan 
ini. Harga bahan mentah, misal-
nya kapas, naik-turun. Padahal, 
harga yang diberikan kepada 
konsumen harus stabil. Belum 
lagi, tarif listrik dan gaji pramu-
niaga yang menjadi ujung tom-
bak pelayanan Matahari.

Tantangan lainnya adalah ri-
siko peniruan produk Matahari. 
Christian pernah menemukan 
produk Nevada dipasarkan di 
luar gerai Matahari. “Itu pasti 
produk bajakan,” katanya. Un-
tungnya, masalah seperti itu 
hingga kini dapat diatasi.

Ke depan, Matahari berenca-
na menguatkan merek exclusi-
ve brand tersebut. Jadi, tidak 
akan membuat merek baru. 
Bahkan, Matahari berniat mela-
kukan perampingan brand. Se-
jumlah merek produk yang di-
anggap tumpang-tindih (over-
lap) bakal dipangkas. Pasalnya, 
investasi untuk mengembang-
kan brand juga cukup besar.

Yang jelas, Matahari tetap 
optimistis produk exclusive 
brand akan makin berkembang 
di tanah air. Sebab, penetrasi 
bisnis ritel di Indonesia masih 
di kisaran 13% hingga 14%.  Ra-
sio jumlah department stores 
per kapita di Indonesia masih 
kecil. Ini menjadi kesempatan 
besar bagi Matahari untuk terus 
berkembang memperkenalkan 
merek eksklusifnya. o

Berdasarkan kacamata Goenardjoadi Goenawan, pengamat 
manajemen dan marketing, langkah Matahari Department Store 
membuat dan mengembangkan produk bermerek eksklusif sen-
diri sudah tepat. Alasannya, Matahari sebagai perusahaan ritel 
memiliki kelebihan yang dibutuhkan industri saat ini, yakni jaring-
an distribusi yang luas dan terintegrasi.

Tak hanya Matahari, peritel lain, seperti Centro dan Metro 
Department Store, sebenarnya melakukan hal yang sama. 
Fenomena serupa dijumpai pada pelaku ritel modern yang men-
jual barang-barang konsumsi, seperti Giant dan Carrefour, 
hingga peritel yang menjajakan barang-barang keperluan ru-
mahtangga, seperti Ace Hardware. Mereka pun memiliki dan giat 
mengembangkan mereknya sendiri. “Merek Krisbow yang ba-
nyak sekali produknya di Ace Hardware itu milik sendiri dan ter-
bukti banyak konsumen yang menyukainya,” ujar Goenardjoadi.

Jaringan luas yang dimiliki para peritel tersebut memang harus 
dimanfaatkan untuk membuat produk-produk sendiri. Tujuan 
akhirnya untuk menopang pendapatan perusahaan. Apalagi, 
menurut dia, semakin banyak produsen atau pabrik, baik di 
Indonesia maupun dari China, yang menawarkan produk dengan 
harga murah dan spesifikasi yang diinginkan pemilik usaha. 
Pemesanannya pun lebih fleksibel.

Karena itu, Goenardjoadi menilai, Matahari memang tidak 
perlu terjun langsung untuk memproduksi barang-barang merek-
nya sendiri. “Era industri dengan mendirikan pabrik itu sudah le-
wat. Sekarang eranya sudah berubah, yakni didominasi pemilik 
jaringan distribusi dan ritel,” imbuhnya.

Namun, Goenardjoadi mengingatkan, Matahari dan perusaha-
an ritel lain perlu menjaga keseimbangan produk yang dijualnya. 
Jangan sampai produk bermerek sendiri menjadi dominan dan 
terlalu banyak, sehingga konsumen merasa bosan dengan varian 
produk yang serupa. 

Goenardjoadi menyarankan, sebaiknya brand milik sendiri 
cukup sekitar 20% dari total produk yang dijual, tapi bisa me-
nyumbang 80% terhadap laba. “Karena brand sendiri itu sum-
bangannya lebih besar ke laba perusahaan,” ujar Goenardjoadi.

Sementara itu, produk dari brand lain harus tetap dijaga jumlah 
dan variannya. Pasalnya, masyarakat Indonesia masih termasuk 
tipikal pembeli yang doyan ‘cuci mata’. Merek produk lain bisa 
dijadikan penarik gerai agar konsumen datang untuk melihat-li-
hat. Sedangkan 20% produk milik sendiri berfungsi menjaga 
pendapatan. “Harus pintar-pintarlah mengkombinasikan produk 
yang disediakan antara milik sendiri dan luar. Ini supaya toko 
tetap menarik, banyak item dan varian,” tandasnya.       o

Eranya Para Pemilik 
Jaringan Distribusi

Berkshire 
Setelah Buffett

Lembaga pemeringkatan 
atau credit rating agency 
Fitch menandai kapal usa-

ha Warren Buffett dengan ben-
dera risiko. Mengapa? Karena 
dialah sosok individu kunci da-
lam menjalankan Berkshire 
Hathaway.

Pasalnya, tangan dingin Buf-
fett yang selalu berhasil memi-
lih saham-saham investasi bisa 
jadi tidak tergantikan ketika ia 
tidak lagi berkarya di Berkshire 
Hathaway. Maklum, mengingat 
usianya yang sudah lanjut tentu 
risikonya akan semakin besar. 
Benarkah dugaan para analis 
tersebut?

Buffett mempunyai metode 
stock picking yang sudah sema-
kin populer di seluruh dunia 
dan tidak dirahasiakan lagi. Ada 
sebuah buku berjudul Berkshi-
re Beyond Buffett: The Endu-
ring Value of Values yang ditu-
lis oleh seorang profesor hukum 
korporasi, Lawrence A. Cun-
ningham, yang mengajar di 
George Washington University 
dan diterbitkan oleh Columbia 
University Business School. 
Dalam buku tersebut, ada bebe-
rapa hal penting tentang Berk-
shire dan Buffett yang dibahas 
secara jernih dan cukup men-
cengangkan.

Pertama, perbandingan an-
tara Berkshire Hathaway 
dengan kekuatan eko-
nomi dunia. Berkshire 
termasuk peringkat 
50 yang setara de-
ngan Produk Do-
mest ik  Bruto 
(PDB) negara Ir-
landia, Selandia 
Baru, dan Ku-
wait. Kalau dike-
lompokkan ke 
dalam negara ba-
gian Amerika Se-
rikat, Berkshire 
masuk ranking 30, 
yang setara dengan 
negara bagian Oklaho-
ma, Kansas, dan Iowa. Seluruh 
kelompok usaha Berkshire 
mempekerjakan 300.000 orang, 
yang setara dengan populasi 
penduduk kota Pittsburg di 
Pennsylvania. 

Sementara itu, uang tunai 
yang dimiliki Berkshire menca-
pai US$ 40 miliar. Nilai tersebut 
setara dengan aset 100 perusa-
haan terbesar di AS. Berkshire 
selama ini menghasilkan per-
tumbuhan laba tahunan sebesar 
dua digit, bahkan pada tahun 
2013 mencapai 19,7%. Pertum-
buhan tersebut dua kali lipat 
lebih tinggi dari pergerakan in-
deks saham 500 Index S&P’s.

Sebagai perusahaan investa-
si, Berkshire memiliki 500 enti-
tas bisnis dengan ratusan lini 
atau bidang bisnisnya. Hebat-
nya, lini-lini bisnis yang dipilih 
terentang panjang mulai dari 
bisnis berteknologi minim (low-
tech), seperti Acme Brick yang 
memproduksi batu bata, hingga 
high-tech seperti FlightSafety 
yang melatih para pilot pesawat 
terbang dengan simulator.

Diversifikasi industri pilihan 
Berkshire itu cukup mengun-
dang kekhawatiran para analis 

dan pengamat. Padahal, jika di-
cermati lebih jauh, Berkshire 
memilih berinvestasi di bisnis-
bisnis yang mempunyai benteng 
transparan. Apa itu? 

Profesor Michael Porter me-
nyebut bisnis yang dilengkapi 
benteng transparan itu sebagai 
sustainable competitive ad-

vantage yang artinya nilai bisnis 
tersebut bersifat jangka pan-
jang. Misalnya, lantaran barrier 
to entry-nya, perusahaan kereta 
api Burlington Northern Santa 
Fe Railway masih menjadi pri-
madona hingga saat ini. Logika-
nya, jika hambatan untuk me-
masuki bisnis itu sangat mudah, 
maka pesaingnya akan bertam-
bah banyak dari masa ke masa, 
serta sulit mempraktekkan mo-
nopoli alami.

Selain pertimbangan barrier 
to entry, Berkshire juga memi-
lih produk-produk yang mem-
punyai loyalitas merek (brand 
loyalty) tinggi, seperti See’s 
Candies, Fruit of the Looom, 
dan Brooks. Termasuk yang 

memiliki reputasi baik, seperti 
asuransi mobil berpremi rendah 
GEICO, GenRe dan National 
Indemnity. 

Yang terpenting dari kiprah 
Berkshire Hathaway adalah 
kultur korporat yang selama 
lima dekade dibangun berda-
sarkan nilai-nilai tertentu. Kul-
tur itu memberikan nilai tambah 
dengan akuisisi bisnis dan posi-
si kompetitifnya dibandingkan 
dengan pembeli saham lainnya.

Seperti RC Willey yang dibeli 
oleh Berkshire senilai US$ 175 
juta pada tahun 1995. Sebenar-
nya mereka mendapatkan ta-
waran lain senilai US$ 200 juta, 
tapi Berkshire dipilih karena 
kultur integritas, otonomi ope-
rasi, dan komitmen untuk tak 
menjual kembali. Jadi, keperca-
yaan terhadap nilai-nilai positif 
terjadi dua arah. Demikian juga 
saat Berkshire mengakuisisi 
Burlington Northern Santa Fe 
Railway tahun 2011.

Margin aman

Kelebihan utama Breks-
hire berada pada diri 

Buffett dan nilai-nilai 
positif yang dibangun, 
diemban, dan diperca-

ya oleh industri dan dunia 
bisnis. Buffett mempunyai 

kemampuan bisnis yang dika-
lahkan oleh kemampuan mana-
jerial yang sangat baik. 

Benjamin Graham mungkin 
dulu mengajari Buffett untuk 
memburu investasi yang harga-
nya lebih rendah daripada nilai-
nya. Harga adalah apa yang di-
bayarkan, sedangkan nilai ada-
lah apa yang diperoleh dengan 
pengukuran pendapatan dan 
aset. Namun, seiring pengalam-
an dan waktu, Buffett mempu-
nyai formula sendiri dalam 
memburu investasi, yaitu mar-
gin of safety. Margin aman ini 
merupakan bantalan yang 
memberikan proteksi apabila 
harga saham turun.

Buffett juga dikenal dengan 
keberanian membeli saham 
atau perusahaan di atas harga 
pasar. Misalnya pada tahun 
2003, dia mengakuisisi perusa-
haan pengembang rumah Clay-
ton Homes seharga 7% di atas 
harga pasar. Ketika terjadi kri-
sis kredit perumahan atau 
mortgage crisis di Amerika Se-
rikat, yang bermuara kepada 
krisis industri keuangan di mu-
sim panas 2008, Clayton Homes 
tidak mengalami goncangan 
berarti seperti korporasi lain-
nya. Malah perusahaan itu naik 
kelas menjadi pemegang pang-
sa pasar terbesar pengembang 
properti. Ini berkat nilai dan 
reputasi yang menjadi dasar 
kepercayaan konsumen.

Nah, bagaimana Berkshire 
Hathaway pasca Warren Buf-
fett? Apakah nasibnya perlu di-
khawatirkan? Semua ini bisa 
terjawab dengan nilai-nilai kon-
servatif dan kepercayaan serta 
kejelian dalam mencari sustai-
nable competitive advantage 
sehingga menciptakan mono-
poli alami. o

Jennie M. Xue 
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Jika hambatan 
memasuki bisnis 
itu mudah, maka 
pesaingnya akan 
bertambah 
banyak.
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