
eandainya disuruh milih, beli buku di toko buku

atau di penerbit buku-nya langsung, tentu kita

perlu pikir-pikir mana yang paling tepat. Paling tepat

bisa kita kembangkan minimal 2 faktor, yaitu tepat

harga & tepat waktu. Yang paling ideal tentu saja

yang harganya murah & proses pembelian bukunya

lancar. Semuanya pasti mendambakan hal itu.

arga murah sudah menjadi

acuan baku untuk efisiensi

a n g g a r a n d a l a m r a n g k a

mengoptimalkan anggaran dalam

memperolah buku yang kita beli.

Murahnya buku bisa dilihat dari 2

faktor, yaitu faktor harga per unit,

biasanya tertera dengan jelas di

katalognya. Dan juga faktor diskon,

yang mana kisaran atau besarnya

diskon ini sangat beragam. Yang selama ini saya

dapatkan kisaran diskon tertinggi adalah 40% &

terendah adalah 15%. Hal yang penting adalah

dimana saja kita bisa mendapatkan diskon yang

beragam tadi. Kalau di TB Gramedia atau TB yang di

Mall-mall besar, silahkan dicermati juga, yang saya

lihat selama ini, mereka tidak memberikan diskon

untuk buku secara umum. Kecuali kalau lagi ada Sale

atau buku lama, atau ada perayaan hari tertentu,

semisal akhir tahun atau sejenisnya.

ntuk mendapatkan harga yang murah, kalau

yang saya lakukan selama ini, adalah, saya

sudah harus tahu buku apa & harganya berapa. Ketika

bertanya ke penjual, pertanyaan pertama saya

adalah buku dengan judul ini ada

enggak & diskonnya berapa. Kalau di

Palasari, bagi yang sudah biasa beli,

maka penjual biasanya sudah

langsung pegang kalkulator untuk

menghitung harga bersih buku. Yaitu

harga di katalog dikurangi diskonnya.

ah, bagaimana & dimana kita

bisa dapatkan diskon yang

gede (30%-40%) saat beli buku ? Itu

adalah hal yang sangat penting, karena selain karena

masalah harga buku, juga masalah harga diri. Koq,

harga diri dibawa-bawa. Jelas, dong. Bagaimana

tidak harga diri akan turun manakala kita ‘ketipu’

membeli buku dengan harga yang diskonnya kecil,

sedangkan teman kita bisa dapat diskon yang lebih

besar. Akhirnya, mari beli buku ber-diskon ! 
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isa nggak beli buku langsung ke Penerbit atau

perwakilan Penerbit ? Supaya dapat yang murah

& lengkap. Kalau murah, iya. Penerbit Andi

memberikan diskon 40% dengan syarat pembelian

melalui bagian Marketingnya. Selain harga,

kemudahan atau proses pembelian buku juga sangat

perlu. Juga tepat waktu, selain karena lokasinya

dekat, juga harus dengan cepat pesanan terlayani.

Tentu saja yang paling bikin jengkel adalah bila kena

harga yang mahal & pelayanan pengiriman makan

waktu yang lama. Inilah yang harus kita hindari & bila

pernah terjadi, hendaknya bisa menjadi

pertimbangan di masa depan supaya tidak terulang

proses yang tidak produktif ini.

ila kita sudah punya daftar buku yang akan kita

beli, maka ada tidaknya buku yang kita cari,

akan memaksa kita untuk menyusuri satu-persatu

toko buku yang ada. Jadi, tidak semua toko buku itu

lengkap. Saya ulangi, tidak semua toko buku

mempunyai koleksi yang lengkap, seperti halnya yang

tertera di katalognya. Baik itu karena persediaannya

bukunya habis karena terbeli oleh konsumen

terdahulu, atau juga bisa jadi terdapat perbedaan

update antara katalog dan koleksi riil di rak buku di

toko buku. Apakah Penerbit buku atau perwakilannya

bisa lebih lengkap dibandingkan Toko Bukunya ? Ini

juga susah untuk diprediksi.

aya pernah membeli buku terbitan Andi

Yogyakarta langsung ke perwakilan penerbit Andi

di Jl. Srimahi Baru no 18 Bandung. Sebelumnya saya

membayangkan akan bisa dengan leluasa memilih

buku-buku & membayar lalu dibawa pulang. Ternyata

itu sangat diluar dugaan saya. Perwakilan penerbit

Andi, ternyata tidak bisa langsung melayani

penjualan di tempat tsb. Saya malah disodori katalog

terbaru & diminta menunggu karena buku pesanan

saya akan dikirim ke alamat saya oleh bagian

Marketing Penerbit Andi. Bayangan saya tentang

deretan rak-rak buku yang lengkap tersusun rapi

sesuai isi katalog, langsung musnah. Terbayang

kelengkapan koleksi buku yang bisa saya pilih dengan

mudahnya, semua yang saya perkirakan tidak nampak

dari apa yang saya lihat. Sangat kontradiktif alias

bertolak belakang. Apakah perwakilan penerbit Andi

ini hanya melayani Toko Buku saja ? Itu juga saya

tanyakan kepada Manajer Operasionalnya, yang

ternyata saya jadi banyak bertanya tentang per-buku-

an. Maksud semula beli buku, menjadi banyak

bertanya tentang buku. Gak apa-apa, minimal tidak

sia-sia saya ke sana.

esoknya saya dikunjungi bagian Marketing-nya,

setelah daftar buku saya sodorkan, dia berjanji

besok lusa atau 3 hari buku akan datang. Pembayaran

disepakati nanti kalau buku sudah diterima. Buku

yang saya pesan ada sekitar 124 eksemplar. Tapi apa

yang terjadi, sampai hari ke 5 belum juga nyampek

pesanan buku saya. Ini juga masalah harga diri, bukan

masalah harga buku, karena harga buku sudah dikasih

murah dengan diskon 40%.

khirnya buku nyampek pada hari ke 6. Sebelum

saya marah-marah dan komplain, si Marketing-

nya dengan cerdas & smart ‘menyuap’ atau

‘menyogok’ saya, bukan dengan uang pelicin, tapi

dengan buku yang secara free atau gratis diberikan

khusus buat saya. Alhasil, marah & komplain saya

akhirnya kandas. Lumayan juga dikasih 3 buku, tebel-

tebel lagi. Nah, ini enaknya juga beli dalam partai

besar. Suka dikasih buku gratis sebagai ‘tanda

silaturahmi’, itu istilah Marketingnya, supaya suatu

saat saya beli lagi ke dia lagi.

esimpulannya adalah Perwakilan Penerbit

bukanlah Toko Buku. Kalau beli buku hendaknya

ke Toko Buku atau ke Marketing yang ditunjuk oleh

Penerbit yang bersangkutan. Semoga bermanfaat. 
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