
ekend, kapasitas itu ternyata 
tidak cukup menampung peng-
unjung yang datang. Eat Repu-
blic juga menyediakan tempat 
parkir dengan daya tampung 
500 mobil dan sepeda motor.

Agar semakin betah dan nya-
man, pengunjung Eat Republic 
dihibur live music dari band 
berbagai aliran, mulai pop, 
country, slow rock, sampai jazz. 
Pertunjukan musik ini berlang-
sung setiap hari.

Sejauh ini Eat Republic suk-
ses menyedot pengunjung ter-
utama saat akhir pekan. Di hari 
biasa, Eat Republic kedatangan 
2.500 pengunjung hingga 3.000 
pengunjung per hari. “Weekend 
bisa mencapai 5.000 pengun-
jung sampai 6.000 pengunjung,” 
kata Anke.

Sayang, Anke tidak mau blak-
blakan soal omzet Eat Republic 
dari kunjungan ribuan orang 
setiap harinya itu. Tapi sebagai 
gambaran, beberapa pedagang 
di Eat Republic ada yang bisa 
mengantongi angka penjualan 
hingga Rp 16 juta sehari.

Konsep berbeda

Kedatangan Eat Republic je-
las menambah sengit persaing-
an di jagat kuliner. PT Marche 
International, pengelola Eat & 
Eat, pasti tidak akan tinggal 
diam. 

Mereka memang belum mem-
buka pusat kuliner outdoor atau 
di luar mal. Tapi, Tjia Mei Liang, 
Direktur PT Marche Internatio-
nal, menyebutkan, tidak tertu-
tup kemungkinan untuk mem-
buka pusat kuliner semi-outdo-
or. “Tergantung lokasinya, 
kalau memang bagus akan kami 
ambil,” ujarnya.

Yang pasti, Tjia menegaskan, 
perusahaannya akan terus eks-
pansi. Tahun ini, Marche Inter-
national membuka cabang Eat 
& Eat lainnya di Indonesia. 
Tapi, ia masih merahasiakan 
lokasinya. Saat ini, Eat & Eat 
ada di 11 lokasi yang tersebar di 
sejumlah kota. Kebanyakan 

memang berada di mal.
Walau berada di pusat perbe-

lanjaan, Eat & Eat berusaha 
menyajikan konsep yang berbe-
da untuk bisa menarik banyak 
pengunjung. Ambil contoh, di 
Kota Kasablanka, Jakarta, Eat 
& Eat menghadirkan konsep 
Kota Maroko, lalu di Surabaya 
mengusung nuansa pecinan, 
sementara yang di Bali meng-
ambil tema Mediterania. Karena 
itu, “Kami yakin nama Eat & 
Eat masih akan dikenal sebagai 
pusat kuliner yang menyajikan 
kualitas,” tambah Tjia. 

Menurut Daniel Saputro, 

pengamat marketing dan ma-
najemen, persaingan pusat kuli-
ner memang ketat. Ada pemain 
besar yang sudah punya nama, 
ada juga pemain kecil. Siapa 
yang akan menguasai pasar? 
Tentu saja yang bisa lebih krea-
tif dalam memainkan tema dan 
menawarkan kenyamanan. Mi-
salnya, tema untuk food hall 
yang diusung harus membuat 
para pengunjung nyaman.

Cuma, Daniel mengingatkan, 
untuk pusat kuliner yang ber-
ada di luar mal semacam Eat 
Republic, pemilik atau pengelo-
la harus memastikan sinar ma-
tahari atau angin tidak meng-
ganggu pengunjung yang sedang 
makan. Selain itu, para pelaku 
usaha pusat kuliner juga mesti 
bisa menyajikan makanan yang 
enak plus diskon-diskon yang 
menarik melalui kerjasama de-
ngan kartu kredit bank tertentu, 
misalnya. Dengan begitu, kon-
sep marketing yang dibangun 
bisa semakin tokcer.                

Selain makanan 
yang enak, pusat 
kuliner harus 
bisa lebih kreatif 
memainkan tema 
dan kenyamanan.

Tujuan 

Untuk Mendukung  
Kota Baru di Selatan

Makna Merek
Bentley kini dimiliki dan 

diproduksi BMW Jerman. 
Jaguar kini dimiliki dan 

diproduksi Tata Motors yang 
berbasis di India. Pierre Cardin 
adalah perusahaan fashion per-
tama yang melisensikan merek-
nya ke seluruh dunia.

Siapa dan perusahaan apa 
yang memproduksi produk de-
ngan merek-merek tersebut, ti-
dak masalah. Sepanjang, merek 
tersebut masih terpampang je-
las serta lengkap dengan atri-
but-atribut khas yang tercermin 
dari kualitas produk.

Merek sangat penting dalam 
pemasaran dan pricing yang 
sangat menentukan profit mar-
gin dan keberlangsungan pro-
duk. Namun, di era serba digital, 
merek bisa dibangun dengan 
relatif lebih cepat, sepanjang 
dilakukan dengan serius. Bebe-
rapa tahun lalu, siapa yang ke-
nal merek Instagram dan Whats-
app? Bagi startup teknologi, 
merek bukan keharusan. 

Merek bisa diluncurkan bak 
roket, sepanjang habitatnya 
memungkinkan. Faktanya, du-
nia bergulir terus dan daya ta-
han suatu merek ditentukan 
oleh kualitas produk dan pela-
yanan serta relevansi bagi kon-
sumen. Tanpa tiga hal ini dalam 
bingkai otoritas, merek memu-
dar. Keberadaan merek hanya 
sebagai garansi kualitas.

Dua puluh tahun lalu, Micro-
soft tidak pernah membayang-
kan akan dikalahkan oleh Ap-
ple. Faktanya, penjualan satu 
produk Apple saja yaitu iPhone 
sudah melampaui omzet Micro-
soft dan cukup untuk membeli 
IBM keseluruhan. Garansi Ap-
ple akan kualitas premium ma-

sih belum terkalahkan.

Pemeliharaan

Sebelum Facebook dan Twit-
ter terkenal, ada Myspace. Ke 
mana sekarang? Diakuisisi 
News Corp tahun 2005 lalu dia-
kuisi Justin Timberlake pada 
2012 dan di-launching kembali 
setahun kemudian. Merek My-
space telah berubah jauh dan 
kini hadir sayup-sayup sebagai 
sarana promosi musik indie.

Merek memerlukan pemeli-
haraan dan penjagaan dari pe-
mudaran. Menjadi pusat perha-
tian media tidak merupakan ja-
minan akan pemeliharaan dan 
penjagaan. Merek perlu lebih 
dari sekadar beredar di media.

Kodak hampir tak pernah lu-
put dari perhatian media. Bah-
kan, istilah “Kodak moments” 
sudah menjadi generik dan eks-
presi berbahasa sehari-hari. Te-
tap saja, Kodak bangkrut di 
2012 karena kegagalan meng-

ikuti tren kamera digital dan 
teknologi penunjangnya.

Akhir tahun lalu, Sony Film 
mengalami cyber hacking kolo-
sal atas database perusahaan 
yang ditujukan untuk mengga-
galkan pemutaran film The In-
terview. Merek Sony masih re-
latif cukup berkibar sebelum 
dan sesudah insiden itu. Malah 
publisitas negatif sebenarnya 
makin meningkatkan minat pe-
nonton atas film tersebut.

Tapi, merek Sony diprediksi-
kan semakin menurun citranya 
di dunia internasional. Ini bisa 
dipahami, mengingat merek 
hanya bisa bertahan dengan 
pemeliharaan dan penjagaan 
tangible dan intangible. Tangi-
ble berbasis inovasi dan kreati-
vitas. Sedang intangible mem-
beri kesan cerdas dan “progre-
sif”, bukan tidak berdaya dan 
pasrah kepada zaman.

Merek sendiri baru berarti 
ketika suatu produk punya 
makna dan nilai. Apa makna 
suatu merek bisa disarikan dari 
kualitas spesifik yang dicari 
konsumen. Misalnya, Volvo de-
ngan reliabilitasnya dan BMW 
dengan kenikmatan berkenda-
ra. Nilai dan makna yang berge-
ser seperti yang dialami oleh 
Kodak dan Sony berdampak 
negatif terhadap merek.

Dollar Shave Club yang didi-
rikan Mark Levine dan Mike 
Dubin di 2012 memberi makna 
dan nilai baru bagi pisau cukur 
biasa yang generik. Bisnis 
subscription ini memungkin-
kan revenue terprediksi dengan 
baik hingga beberapa tahun di 
muka. Ini hanya karena suatu 
produk diberi makna dan nilai 
menjadi merek luarbiasa. 
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