
aya yakin Anda pernah membeli buku, baik itu

beli sendiri atau ditemani orang tua atau teman

saat membeli buku. Beragam buku kita jumpai di

pasaran, baik sebagai produk ilmu pengetahuan

maupun sebagai produk komersial. Apa yang perlu

disiapkan sebelum membeli buku, kecuali uang atau

kartu debet/kredit tentunya ?

iasanya kita membeli buku berdasarkan

informasi dari Guru atau Dosen, dengan judul

dan nama pengarang tertentu. Seiring waktu terjadi

pergeseran cara membeli buku. Baik langsung datang

ke toko buku, pameran buku atau melalui internet.

Bahkan ada kecenderungan untuk mengawali

pembelian buku dengan mempelajari katalog buku.

Katalog buku adalah daftar buku, harga, foto cover

buku serta deskripsi ringkas yang nantinya

memudahkan calon pembeli menentukan pilihan

buku yang akan dibeli.

atalog bisa berupa kertas atau katalog berbasis

website, jadi untuk membacanya diperlukan

akses internet. Katalog kertas lebih cocok untuk

koleksi buku dalam skala kecil, karena akan sangat

sulit bila ada, misal 1000 judul, karena tidak ada

proses searching. Juga masih banyak peng-kategorian

yang masih belum terstruktur dan konsisten. Sebagai

misal, buku SPSS itu masuk mana, termasuk kategori

software aplikasi di kelompok Komputer atau ikut

Statistik di kelompok MIPA.

alam versi website, keberadaan katalog bisa

tampil dengan lebih baik. Informasinya

terupdate, khususnya informasi harga. Mungkin ada

diskon atau promo tertentu, itu akan mudah

terinformasikan kepada calon pembeli. Apakah

katalog website lebih baik daripada katalog kertas ?

Itu relatif & subyektif sifatnya.

atalog website bisa dibuat oleh penerbit pada

website penerbit buku tsb, sehingga kita hanya

dapat informasi dari satu penerbit saja. Ada juga

yang dibuat oleh website toko buku, disini katalognya

bisa beragam penerbit. Tinggal kita kunjungi saja. 
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walnya katalog dipakai sebagai informasi koleksi

buku yang ada di perpustakaan. Dengan

menggunakan pengkodean tertentu, salah satunya

adalah Dewey Code, diharapkan pengunjung

perpustakaan dapat menemukan buku yang

diperlukan, khususnya untuk perpustakaan besar

dengan asumsi koleksi diatas 5000 judul. Seiring

waktu dengan semakin banyaknya buku yang

diterbitkan maka katalog juga dibuat oleh penerbit

buku, meskipun dengan dasar klasifikasi yang

berbeda. Umumnya menggunakan ISSBN atau

dikelompokkan berdasarkan tema buku. Misal ada

buku Informatika, Ekonomi, Akuntansi dan

Manajemen, seperti yang ada di perpustakaan IM.

Kita hanya membatasi koleksi seputar buku yang

berkaitan dengan jurusan atau program studi yang

ada di kampus IM ini.

atalog berbasis kertas umumnya diterbitkan

oleh penerbit buku dengan maksud

mempermudah konsumen untuk menemukan &

menentukan pilihan buku yang dibutuhkan.

Ada dua kata kunci disini, yaitu menemukan dan

menentukan pilihan buku. Menemukan buku berarti

masalah kategorisasi, ini sangat penting dalam

membangun struktur informasi berdasarkan atas tema

tertentu. Terdapat masih banyak kerancuan dalam

konsistensi kategori ini. Seperti konvergence

(tercampurnya antara materi secara teoritis dan

berbasis komputer) antara prinsip-prinsip akuntansi

dengan software MS Excel. Bila ada buku yang

membahas penggunaan MS Excel untuk pemrosesan

jurnal di akuntansi, maka buku tersebut masuk

kategori yang mana ? Ini yang saya sebut in-

konsistensi. Baiknya memang masuk kedua-duanya. Di

akuntansi ada, di MS Office juga ada. Cuma, kalau

konsumen tidak teliti, kedua buku yang sama tapi

beda tempat di katalog itu bisa terbeli dua-duanya.

Padahal bukunya cuma satu, istilahnya ada duplikasi

data. Untuk menentukan pilihan, jelas

pertimbangannya pada pelayanan, apakah harganya

terjangkau, kualitas bukunya. Untuk isi buku

sementara bergantung pada resensi yg ada di katalog.

Apakah sama antara katalog berbasis kertas dengan

katalog websitenya ? Ternyata ada beberapa yang

sama & ada juga yang berbeda, untuk informasi buku

yang sama. Kalau harga sangat wajar kalau berbeda,

termasuk diskon. Karena di katalog kertas biasanya

ada statemen bahwa harga bisa berubah sewaktu-

waktu tanpa harus ada pemberitahuan. Inilah yang

diperbaiki di katalog berbasis website, yang mana

informasinya lebih terupdate.

angat bijaksana bila kita punya dua-dua-nya,

yaitu katalog berbasis kertas buat pegangan dan

katalog website buat searching yang lebih mudah.

Dan lagi, kalau harganya berbeda kita bisa minta

harga yang lebih murah. Lumayan khan bisa sedikit

berhemat. Intinya, adalah kita tahu persis buku apa &

harga berapa dan diskon berapa persen. Supaya kita

tidak di-kadal-in, atau dipermainkan dari sisi

harganya. Dan itu adalah hak Anda sbg konsumen. 



da dua macam katalog di website, yaitu yang

dikelola oleh penerbit dan yang dikelola toko

buku. Kalau penerbit yang mengelola maka informasi

buku hanya berasal dari penerbit tersebut. Misal,

penerbit Andi Offset, mempunyai website penerbit di

http://www.andipublisher.com yang mana

diwebsitenya terdapat katalog khusus buku terbitan

Andi Offset. Dengan memilih menu di sidebar yaitu

Download Katalog, kita akan dibawa ke katalog online

-nya. Dengan beragam kategori buku. Ada juga

Penerbit Erlangga, Penerbit Salemba4, dll.

oko buku juga membuat katalog di website toko

buku online-nya. Karena katalog adalah konten

terpenting dari website toko buku. Seperti Toko Buku

di Palasari yaitu BI-Obses, mempunyai toko buku di

Palasari & Buah Batu, juga melayani pembelian

secara online berbasis internet. Tentu saja ada beda

dari minimal 2 aspek, yaitu aspek harga (datang

langsung lebih murah) & lama kirim (kalau datang

langsung ya langsung dibawa pulang). Tapi kalau

lokasi kita jauh dari Bandung, pilih saja pemesanan

online. Banyak pilihan, konsumen yang menentukan.

Anda pilih yang mana ? Semuanya bisa diandalkan. 
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entunya Anda sudah pernah

dengar tentang Amazon.com.

Sebuah website perintis penjualan

online, salah satunya buku. Resiko

menggunakan website sebagai basis

penjualan adalah resiko global, yaitu

kemungkinan pembelinya berasal dari berbagai

bangsa & bahasa. Artinya, support akan beragam

bahasa sangat mutlak. Selain bisa di translate oleh

Google Translate, ada baiknya website menyediakan

beragam pilihan bahasa.

da website toko buku lokal, karena nama

tokonya sangat Indonesia, yaitu BukaBuku.com,

yang menyediakan beragam buku dari beberapa

negara (& bahasa). Ketika dipilih tab Jepang, maka

akan muncul katalog versi Jepang dengan huruf khas

Jepang. Namun dengan harga dalam Rupiah. Bisa

ditebak konsumennya bisa jadi setengah Indonesia

dan setengah Jepang. Atau orang Jepang yg di

Indonesia, atau orang Indonesia yang di Jepang.

ang pasti sebuah inovasi yang menarik dalam

rangka memperluas pasar. Termasuk strategi

segmentasi yang unik dan terobosan baru dalam

memasarkan buku via internet. Selain tab Jepang

juga ada Inggris (UK), Kanada, Perancis, USA &

Jerman. Tertarik untuk berkunjung ? Silahkan !. 


