
Electronic City memilih masuk 
dengan Toko Merah, head to 
head dengan toko-toko di pasar 
tradisional, yang kini juga mem-
benahi diri menjadi toko mo-
dern. Misalnya, toko elektronik 
ABC Club di Bandung.

Sebab, menurut Wiradi, Elec-
tronic City menghadapi tan-
tangan cukup berat, terutama 
menyangkut tren penjualan ba-
rang-barang elektronik. Saat 
ini, orang tak lagi membeli ba-
rang elektronik sebagai sebuah 
prestige atau gaya hidup, mela-
inkan betul-betul merupakan 
kebutuhan.

Konsekuensi dari pola belan-
ja ini, masyarakat secara umum 
tidak akan begitu saja membeli 
barang elektronik saat ada mo-
del baru yang keluar. Kini, me-
nurut Wiradi, orang lebih cen-
derung menggunakan barang 
elektronik sampai barang terse-
but benar-benar rusak dan tak 
dapat diperbaiki. Setelah itu 
baru beli baru untuk mengganti 
yang lama.

Oleh karena itu, menyingkapi 
tantangan ini, Electronic City 
akan lebih banyak membangun 
pusat distribusi, supaya jang-

kauan Toko Merah bisa sema-
kin luas. Bahkan, Electronic 
City juga akan menambah ar-
mada mobil keliling untuk men-
jual produk elektronik. Dengan 
jangkauan distribusi yang se-
maki luar dan dekat dengan 
konsumen, Electronic City ber-
harap penjualan barang elektro-
nik bisa semakin tumbuh.

Pelbagai upaya ini dirancang 
untuk mendongkrak kinerja 
penjualan perusahaan. Soalnya, 
sepanjang tahun lalu, Electro-
nic City mencatatkan penuru-
nan penjualan 6,74% dari 
Rp 1,78 triliun di 2015 menjadi 
Rp 1,65 triliun. Kondisi ini me-
nyebabkan laba bersih perusa-
haan  ikut terjerembab. Tahun 
lalu, Electronic City mencatat-
kan rugi bersih hingga Rp 32,27 
miliar. Padahal, tahun 2015, 
perusahaan ini masih mencatat-
kan laba Rp 33 miliar.

Tahun ini, Electronic City 
tidak mematok target yang ter-
lalu besar. Untuk target penju-
alan, Wiradi enggan menyebut-
kan angkanya. Ia hanya berujar, 
penjualan tahun ini diharapkan 
bisa tumbuh konservatif, meng-
ikuti infl asi. ❏

Yuswohady, pengamat dan konsultan pemasaran berpenda-
pat, bagi perusahaan yang bergerak di sektor ritel seperti Elec-
tronic City, sangatlah telat jika saat ini ingin menjadikan platform 
online sebagai tulang punggung atau andalan. Pasalnya, seba-
gai perusahaan yang sudah mengakar cukup kuat di platform 
offline, sangatlah sulit bagi Electronic City untuk masuk ke bisnis 
di dunia maya yang pasarnya begitu luas.

Dibandingkan pemain-pemain yang sudah ada, seperti 
Bukalapak atau Tokopedia yang memang berangkat dari bisnis 
online, jelas Electronic City, menurut Yuswohady, tidak ada apa-
apanya. Sebaliknya, jika Bukalapak atau Tokopedia membuka 
toko atau gerai offline dan menyasar barang elektronik, menurut-
nya, juga bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Electronic 
City.

Bagi perusahaan seperti Electronic City, keberadaan platform 
online dikatakan Yuswohady memang lebih cocok sebagai peno-
pang bisnis saja. Toh, sampai kapanpun, menurutnya, online tak 
benar-benar “membunuh” offline. “Fakta yang bicara, kekhawa-
tiran keberadaan online bisa membunuh offline itu kan tidak ter-
bukti. Keduanya menciptakan ekuilibrium, keseimbangan yang 
berjalan beriringan,” kata Yuswohday.

Strategi penguatan gerai kecil serta pembangunan pusat dis-
tribusi ia pandang justru menjadi strategi yang pas bagi perusa-
haan seperti Electronic City. Mengapa? Sebab, perusahaan de-
ngan tulang belakang offline hendaknya semakin memperkuat 
basis offline miliknya. 

Apalagi jika mempertimbangkan bahwa pola belanja masyara-
kat Indonesia saat ini adalah masih sering berkunjung ke mal 
atau gerai, sembari jalan-jalan bersama keluarga. Tentu tidak 
mudah mengubah pola itu dengan menggiring konsumen berbe-
lanja secara online.

Karena itu, strategi tetap membuka gerai baru yang ditunjang 
oleh pusat distribusi untuk mendukung distribusi barang bisa 
cepat sampai ke konsumen yang berbelanja secara offline mau-
pun online jelas akan memberikan dampak positif bagi Electronic 
City di masa mendatang.         ❏

Lebih Tepat Mendukung 
Penjualan di Gerai

Kerja ala Hygge 
Denmark

Amerika Serikat (AS) dike-
nal dengan kebebasan 
berpendapatnya (dengan 

pengecualian era administrasi 
Trump yang memusuhi pers 
bebas), sebagaimana Denmark 
dikenal dengan gaya hidup dan 
gaya kerja hygge-nya. Apa sih 
sebenarnya gaya hygge? Ada-
kah hubungannya dengan in-
deks kebahagiaan dunia (World 
Happiness Index) Denmark 
yang sering kali teratas? Di ta-
hun 2016, AS hanya menduduki 
ranking ke-13.

Dilafalkan “huga,” hygge me-
rupakan fi losofi  khas Denmark 
yang mengutamakan kehidupan 
berkualitas penuh persahabat-
an dengan stres minimal. Hygge 
merupakan antitesis dari gaya 
hidup Wall Street di NYC yang 
super kompetitif, bergaya de-
ngan merek-merek selangit, dan 
ultra materialistik. 

Di Silicon Valley, Seattle, dan 
Portland yang sarat dengan 
para hipster alias “para hippie 
intelektual” yang cerdas dan 
artistik, hygge masih selaras 
namun tetap ada perbedaan. 
Gaya kerja hygge tidak seambi-
sius di AS. Negara Amerika di-
kenal dengan hari libur terbatas 
setiap tahun dan kerja overtime 
ala workaholic.

Hygge merupakan gaya hidup 
hipster yang telah mendarah 
daging menjadi fi losofi  hidup, 
bekerja, dan bernegara. Hygge 
merupakan kultur arus utama 
(mainstream) di Denmark, se-
dangkan hipster di AS merupa-
kan gaya hidup sekelompok in-
dividu yang lebih menghargai 
karya-karya seni dan intelektu-
al, termasuk teknologi. 

Gaya berpakaian super-se-
derhana itu-itu saja Mark Zu-
ckerberg dan Steve Jobs bisa 
digolongkan ke dalam “hipster.” 
Namun seorang hipster lebih 
dari sekedar gaya berpakaian, 
sebagaimana juga seorang pe-
minat hygge.

Dalam konteks bekerja, hyg-
ge diterjemahkan dengan nada 
kasual, atmosfir kasual, dan 
gaya berpakaian kasual. Mirip 
hipster begitulah gayanya dan 
mempunyai keunikan istimewa. 
Gaya hygge menggabungkan 
rasa super nyaman menjadi diri 
sendiri dengan rasa nyaman 
dalam konteks komunal.

Hipster di AS mungkin agak 
“terlalu nyeni” dengan gaya bo-
hemian dan grunge, sedangkan 
hygge di Denmark elegan dan 

minimalistik, yang tercermin 
dalam berbagai fungsi. Warna-
warna natural dan hitam menja-
di favorit. Dan gaya kerja saling 
percaya namun sangat result-
oriented merupakan pilihan-
nya.

Dalam ke-hygge-an, seseo-
rang dihormati atas hasil kerja 
dan ketepatan hasil, sebagaima-
na Danish telah dididik sejak di 
bangku Sekolah Dasar bahwa 
setiap individu mempunyai 
tempat tersendiri di dunia yang 
tidak tergantikan. 

Kultur hygge ini juga sangat 
menghargai lingkungan dan 
lingkungan rumah. Berbeda de-
ngan gaya hidup AS yang mela-
hirkan kafe-kafe macam Star-
bucks, gaya hygge lebih meng-
utamakan kenyamanan di 
dalam rumah yang hangat dan 
didekorasi minimalis lapang. 

Rileks dan kasual

Bisa dipahami mengapa inte-
rior desain sangat maju di Skan-
dinavia, seperti furnitur mini-
malis BoConcept dan sistem 
audio Bang & Olufsen. Lebih 
make sense bagi mereka untuk 
menjadikan tempat tinggal se-

bagai investasi daripada mem-
buang uang US$ 5 per cangkir 
kopi di Starbucks.

Kultur hygge sangat meng-
hargai bentuk minimalis (form 
and look) dan rasa yang nyaman 
(feel). Minimalis nyaman ala 
hygge membentuk gaya komu-
nikasi, gaya kerja, dan gaya 
berbisnis. Mereka menghargai 
narasi dari sebuah objek, se-
hingga dapat dipahami meng-
apa mereka juga sangat meng-
hargai histori dan narasi dari 
seseorang dan suatu institusi.

There must be a story behind 
something or someone. Nilai-
nilai historis dan memori mem-
bentuk anyaman hygge fi loso-
fi s. 

Di tempat kerja, fi losofi  hygge 
diterjemahkan dengan memen-
tingkan suasana rileks, kasual, 
narasi aman dan tenang, kede-
katan secara psikologis, dan 
being here and now. Secangkir 
kopi, cookie, potluck party, be-
kerja di taman, bekerja dari ru-
mah via Internet, dan membawa 
keceriaan dari dalam hati terle-
pas dari kondisi cuaca. 

Yang terakhir ini sangat me-
narik untuk dikupas. Denmark 
dikenal dengan iklim yang cu-
kup dingin, walaupun termasuk 
moderat. Sinar matahari tidak 
selalu tampak terang, terutama 
di musim dingin. Sedangkan 
aktivitas olah raga musim di-
ngin tidak sebaik di Norwegia 
atau Swedia, jadilah mereka le-
bih banyak tinggal di dalam ru-
mah ber-hygge-ria.

Ini mendorong Danish untuk 
selalu ingat untuk membawa 
ke-hygge-an di dalam diri mere-
ka. Kondisi alam yang tidak se-
lalu cerah tidak perlu meng-
ganggu mood baik. Teladan 
yang baik bagi kita semua, apa-
lagi Indonesia dikaruniai de-
ngan sinar matahari terang-ben-
derang selama 12 bulan penuh. 

Alangkah menyenangkan di 
tempat kerja, apabila para kole-
ga saling menghargai dari lubuk 
hati terdalam, rileks dan berna-
rasi damai dan tenang. Rendah 
hati dan sederhana, tidak perlu 
menggembar-gemborkan pres-
tasi namun biarlah karya yang 
berbicara.

Suasana hygge tidak dapat 
dibeli dengan uang, namun ha-
nya dapat dirasakan. Sekarang, 
mari kita bekerja ditemani se-
cangkir kopi dan musik easy 
listening. Hati kita tersenyum. 
Karya hebat pun tercipta. ❏
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Refleksi   

Kontribusi Pendapatan PT Electronic City 
Indonesia Tbk Tahun 2016*

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan

Sumber: Bursa Efek Indonesia* dalam miliar rupiah

 Kinerja Electronic City 
Indonesia (dalam miliar rupiah)

2014 2015 2016

Pendapatan 2.226 1.780 1.659

Laba Bersih 129,45 33,04 (32,27)

Penjualan barang elektronik 
bermerek 1.589

Sewa
65,23

Komisi penjualan 
barang konsinyasi

1,65
Lain-lain
3,45
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