
Tidak ada aplikasi untuk memperbaiki customer service 
yang buruk, produk yang tidak berkualitas, dan reputasi 
brand yang buruk. Untungnya, buku panduan yang 
sangat praktis ini dapat menawarkan solusi. Dengan 
gaya menghibur dan penyampaian yang telah menarik 
orang di seluruh dunia dan brand global yang paling 
dikenal, buku ini menyajikan 100 studi kasus berukuran 
besar yang menunjukkan penerapan praktik terbaik yang 
patut dicontoh di dunia nyata oleh perusahaan. Melalui 
buku ini, Anda akan mendapatkan banyak inspirasi dan 
pandangan orang, seperti tentang bagaimana influencer 

utama industri tetap fokus pada apa yang penting dalam 
adu kecepatan di era disruptif dengan mengatasi topik 
seperti mengapa logo tidak penting, newjacking, gender, 
work-life balance, budaya, dan masih banyak lagi.

SCOOT dan ALISON STRATTEN adalah sepasang co-host 
bukan hanya untuk UnPodcast milik mereka, tetapi juga 
untuk lima anak tercintanya, dua anjing, dan dua kucing. 
Buku ini merupakan buku best-seller kelima mereka, yang 
merepresentasikan pemikiran mereka tentang dunia 
bisnis yang berubah melalui pengalaman kewirausahaan 
mereka, gelar S2 (Alison), pengalaman tidak langgeng 
selama menjadi karyawan, dan pengalaman berteriak 
pada orang di seluruh dunia (Scott; Alison lebih sopan). 
Mereka ditempatkan di bumi ini untuk mengingatkan 
dunia bahwa tidak semua orang Kanada bersikap sopan 
secara pasif. Bisnis seperti Walmart, 3M, Microsoft, 
PepsiCo, dan lainnya sudah cukup berani untuk meminta 
saran mereka. Mereka sekarang menghabiskan waktu 
mereka untuk menyuarakan ke seluruh dunia dan 
mereka menduduki peringkat 10 dan 11 dalam urutan 
kepentingan di rumah mereka.
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Jika Anda pernah mendengar Scott dan Alison 
Stratten berbicara, membaca buku-buku best-seller 

mereka, atau mendengarkan UnPodcast mereka, Anda 
pasti tahu jika mereka adalah inovator elite dunia. Jika 
ini adalah pengalaman pertama Anda dengan Scott dan 
Alison, selamat datang di “UnSide of Marketing”. Dengan 
reputasi sebelumnya sebagai pemimpin di era disruptif, 
Anda mungkin menganggap UnBranding itu semua 
hal yang berkaitan dengan kesegaran dan inovatif. 
Sebenarnya, ini semua tentang apa yang bisnis tidak 
mampu lupakan dalam mengejar sebuah kemajuan. 

UnBranding: 100 Pelajaran Branding di Era Disruptif 
adalah sebuah surat cinta yang bisa ditindaklanjuti ke 
landasan praktik bisnis yang baik, dan banyak inovasi 
yang dapat menyegarkan serta meningkatkan yang 
telah teruji waktu. Bisnis saat ini dilakukan dengan cepat, 
jauh menjangkau, dan kita mengoperasikan, membuat, 
menghubungkan, dan memasarkan tidak seperti 
sebelumnya. Data tak terbatas tentang siapa yang kita 
rekrut, bagaimana kita mengelola, dan tanggapan 
pelanggan kita terus mengubah hubungan bisnis 
tradisional dan membuka lahan baru untuk produk dan 
layanan yang kita miliki. Gejala dari semua kemajuan ini 
disebut "hal besar berikutnya" dan sebagian besar bisnis 
mengalaminya.

Sumber baru yang bernilai ini adalah obat Anda untuk 
tenggelam dalam “kekacauan” dengan menggambarkan 
secara detail rahasia untuk: 

 y Memegang pelanggan melalui pasar yang berubah 
dengan cepat;

 y Membuat nilai-nilai seperti kenyamanan, 
kemudahan, dan chemistry yang tinggi dengan 
pelanggan;

 y Bergerak maju hanya pada inovasi yang diincar 
oleh pelanggan Anda;

 y Dan masih banyak lagi. 
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“Emisi? Kita tidak perlu mengeluarkan emisi.”
—Head of Customer Relations perusahan mobil dunia

“Tunggu teman-teman. Saya paham. Bagaimana jika selebriti 
memecahkan masalah dunia dengan soda? Tidak mungkin itu bisa jadi salah!”
—Brand Relation Manager perusahaan soda dunia

“Tidak akan yang memperhatikan seberapa buruknya acara, jika Instagram kita 
begitu menakjubkan.”
—Social Media Manager festival musik anak muda

“Ayo kita ubah logo kita, itu akan memecahkan permasalahan kita.”
—Director of Brand Identity aplikasi transportasi online

“Mereka bilang branding maskapai penerbangan tidak bisa lebih buruk lagi—
hold my beer.”
—VP of Customer Service maskapai penerbangan besar
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Bukan Perkenalan 
Biasa

Kami telah menerima beberapa publisitas selama bertahun-ta-
hun untuk perkenalan kami yang sering kali sembarangan dan ber-
tele-tele di UnPodcast. Tampaknya, beberapa orang menyukai kami 
hanya untuk mendapatkan inti dari apa yang kami sampaikan. 
	 Beberapa bulan lalu, Scott menjadi pembicara di salah satu 
acara akhir pekan di Bahama yang dihadiri oleh banyak pelaku bis-
nis waralaba. Sementara itu, Alison biasanya tidak bisa ikut dengan 
Scott (ya, seseorang harus menjaga anak-anak dan hewan pelihara-
an agar tetap hidup), Alison tidak bodoh––dan akhirnya dia ter-
bang beberapa hari kemudian menyusul Scott ke sana. Hotelnya 
sangat megah, tepat di tengah samudra, dan sebagai hadiah kami 
pun memesan pijatan moonlight di pinggir laut. Seharusnya sesi pi-
jat itu menjadi segalanya––tapi ternyata malah sangat buruk. Kami 
berdua menghabiskan seluruh waktu menunggu sesi pijat itu sam-
pai selesai agar orang lain tidak merasa dirugikan. Anginnya sangat 
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xii

dingin, banyak orang berlalu lalang, dan pijatannya sendiri hanya 
bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menjengkelkan. Ketika sesi 
pijat berakhir, kami hanya bisa saling bertatapan dan menghabiskan 
dua jam berikutnya untuk saling menertawai tentang betapa hanya 
kami berdua manusia di bumi ini yang membenci pijatan pinggir 
laut khas Bahama.
 Kami bersumpah untuk tidak memberi tahu siapa pun. Ma-
nusia mengerikan macam apa yang akan menceritakan hal tersebut?
	 Sekarang kita akan berbicara tentang branding di sini, me-
nemukan sifat simbolis dari suatu kisah: segala hal yang diperlukan 
untuk menciptakan pengalaman mengesankan dengan suatu brand 
dihancurkan oleh sejumlah faktor yang sebetulnya dapat diken-
dalikan. Kami bisa mengajarkan pelajaran tentang branding. Tapi 
sebaliknya kami akan memilih untuk meninggalkan pengalaman 
tersebut di sini sebagai suatu pengakuan dosa dan penghormatan 
kepada orang-orang yang tidak menyukai perkenalan kami.
 Unbranding telah menjadi sesuatu yang kami kerjakan sek-
arang. Ketika Anda telah menulis Unmarketing dan Unselling, 
tampaknya Unbranding menjadi langkah logis selanjutnya. Akan 
tetapi, kita selalu berjuang melawan kepuasan demi suatu konten, 
dan kita menunggu sampai memiliki sesuatu untuk kita sampaikan. 
Kami bisa memberi tahu Anda bagaimana menjadi sebuah brand 
dalam satu kalimat––berbuat baiklah kepada pelanggan, karyawan, 
dan vendor Anda dan milikilah produk dan/atau jasa yang hebat. 
Tapi kita tidak bisa menjualnya hanya seharga $20. Pesan Unbrand-
ing bukanlah sesuatu yang baru untuk kita. Branding ada di setiap 
bagian dari kegiatan bisnis Anda––bagaimana dan siapa yang Anda 
rekrut adalah branding, garda terdepan perusahaan Anda adalah 
branding, apa yang CEO Anda sukai di laman Facebook adalah 
branding. Branding bukanlah suatu departemen atau kampanye; 
faktanya, branding tidak berada di tangan Anda seutuhnya. Brand 
Anda milik pelanggan Anda––branding merupakan sesuatu yang 
mereka pikirkan saat mendengar nama Anda dan bagaimana me-
reka menceritakan kisah Anda. 

Bukan Perkenalan Biasa
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 Saat ini, inovasi teknologi dan meningkatnya akses terhadap 
informasi telah mengubah kisah tersebut. Keduanya telah menga-
caukan semua hubungan tradisional yang kita miliki: bagaimana 
kita memperkerjakan, memasarkan, dan bahkan kencan dengan 
seseorang serta bagaimana kita mencari makanan favorit kita, me-
nonton film kesukaan dan program televisi kesukaan kita, dan be-
lajar tentang dunia yang ada di sekitar kita. Inovasi teknologi dan 
peningkatan akses informasi telah mengubah dinamika di antara 
mereka dan pasarnya serta di antara pelajar dengan gurunya. Era 
digital telah membuat dunia informasi dan koneksi berada di ta-
ngan kita, dan cara kita memasarkan dan dipasarkan telah berubah 
untuk selamanya. 
 Konsep disruptif bukanlah sesuatu yang baru. Konsep terse-
but diperkenalkan di tahun 1942 oleh Josep Schumpeter, ketika ia 
menulis tentang “creative destruction”, suatu konsep yang meng-
gambarkan bagaimana teknologi, produk, dan proses yang baru 
membuat konsep pendahulunya menjadi usang dan menemukan 
kembali bisnis, industri, dan ekonomi.  Meskipun proses ekono-
mi yang menggantikan, banyak hal lama tampak sebagai sesuatu 
yang tidak revolusioner, kecepatan suatu inovasi terjadi di waktu 
belakang ini adalah sebaliknya. Inilah era disruptif.
 Di era bisnis saat ini, interaksi seseorang di satu restoran lo-
kal mampu mengubah wajah brand secara global. Customer service, 
yang dulu merupakan kegiatan yang dilakukan secara tatap muka, 
sekarang dilakukan di muka umum. Dunia online telah mengabur-
kan kehidupan sebenarnya, membuat keduanya serupa. Hari ini, 
kita dengan mudah menemukan kebenaran tentang praktik bisnis 
tidak etis, meskipun di waktu yang bersamaan mereka yang ber-
usaha untuk menipu secara terus-menerus juga menemukan sarana 
untuk melakukannya. Kondisi ini cukup untuk membuat kepala 
Anda pusing. 
 Sekarang sebelum Anda membuang ponsel atau pergi meme-
san sesi pijat pinggir pantai Anda sendiri, kami akan menyampaikan 
kebenaran kepada Anda. Era disruptif tidak memiliki makna sama 

Bukan Perkenalan Biasa
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sekali. Bisnis yang baik tetaplah bisnis yang baik. Meskipun berita 
tentang praktik etis atau ketiadaannya muncul lebih banyak dan 
lebih cepat di waktu sekarang, apa yang membuat bisnis tersebut 
baik tidak akan pernah berubah. Kita hanya selalu mengedepankan 
apa yang kita anggap sebagai versi terbaik dari diri kita; Facebook ti-
dak menciptakan hal tersebut. “Disruption” berarti tidak lebih dan 
tidak kurang dari sekadar kata kunci lain, dan bahkan teknologi 
yang paling baru dan memukau, teknologi yang mengubah hidup 
kita dari pagi sampai malam tidak akan mengubah mengapa kita 
mencintai hal-hal yang kita lakukan. 
 Di halaman berikutnya, kita akan melihat seratus pelajaran 
tentang brand di era disruptif yang diambil dari ribuan studi kasus 
yang telah kami teliti dan pelajari. Kita akan membahas banyak hal 
mulai dari perubahan di tempat kerja sampai beragam sarana baru 
yang bermunculan dan betapa perubahan, terutama perubahan 
yang terjadi sangat cepat, dapat sangat menakutkan. Akan ada na-
luri untuk melindungi diri sendiri, usaha untuk menyembunyikan 
konten, untuk menyalahkan teknologi daripada merangkulnya, 
untuk fokus pada perubahan secara keseluruhan daripada mem-
buat perubahan nyata pada nilai-nilai dan kebiasaan inti kita. Kita 
akan melawan naluri itu bersama-sama dan melihat inovasi sebagai 
sebuah kesempatan. Kita akan melihat perusahaan, besar atau ke-
cil, yang telah membawa inovasi dan perubahan baik secara sukses 
maupun gagal, untuk menemukan pelajaran yang dapat kita tindak 
lanjuti dan terapkan ke dalam kegiatan branding kita sendiri. 
 Apabila Anda ingin menggali lebih dalam dan merasa tidak 
ingin mengopi tautan sebanyak 85 karakter yang terdapat di catatan 
kaki (footnotes), kunjungi www.UnBookLinks.com untuk melihat 
sumber yang terdapat di dalam buku ini, yang telah disusun ber-
dasarkan bab. 
 Mari bersenang-senang dan melalui masa-masa gila ini seka-
ligus belajar tentang brand bersama-sama. 
 

Bukan Perkenalan Biasa

haldep.indd   14 9/13/2018   11:03:53 AM

Digi
tal

 Pub
lish

ing
/KG-02

/SC



Pelajaran dari 
Sebuah Brand

Selama bertahun-tahun, kami telah membaca ratusan bahkan 
ribuan, kisah suatu brand. Kami membaca kisah tersebut agar Anda 
tidak perlu melakukannya karena hal tersebut merupakan peker-
jaan kami dan kami benar-benar mencintainya. Kami selalu ter-
pesona dengan sesuatu yang membuat suatu bisnis berkembang, 
bertumbuh, dan kadang menghancurkan bisnis itu sendiri. Dari 
semua kisah tersebut, kami telah menyaring empat faktor yang me-
mengaruinya, faktor-faktor yang akan membuat Anda berkembang 
di era disruptif dan inovasi, ditambah dengan fokus, sehingga akan 
membawa Anda kepada kesuksesan. 
 Ada satu catatan tentang kesuksesan sebelum kita melanjut-
kannya. Di banyak perusahaan yang telah kami perhatikan, ke-
suksesan juga merupakan korban inovasi. Karena begitu banyaknya 
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individu dengan beragam versi kesuksesan, dan kita perlu ingat 
untuk menentukan bagaimana kesuksesan dapat diukur dan dira-
sakan untuk diri kita sendiri. Kesuksesan finansial bagi kami berarti 
memiliki rumah yang dapat kita banggakan; memiliki kemampuan 
untuk menyediakan rasa aman, kenyamanan, dan kesempatan un-
tuk orang-orang yang kita cintai; dan memiliki sisa tabungan yang 
dapat kita gunakan untuk berlibur ke Las Vegas beberapa kali dalam 
setahun. Untuk Anda, kesuksesan bisa saja berarti kemampuan un-
tuk mengundurkan diri dari pekerjaan untuk mengejar mimpi, 
kuliah, menafkahi, dan membelikan pakaian untuk keluarga Anda 
secara mandiri, atau membeli mobil yang telah lama Anda impikan 
(atau membeli mobil apa pun untuk keperluan itu). Kesuksesan 
bisnis untuk kami bermakna kemampuan mempertahankan status 
quo––kehidupan di mana kami melakukan hal-hal yang telah kami 
impikan, di mana Scott berada di atas panggung, dan kami bisa 
membuat orang-orang seperti Anda membaca (dan semoga saja 
menikmati) pekerjaan kami. Bagi Anda, kesuksesan bisnis bisa saja 
ber arti melihat produk Anda ada di toko, perusahaan Anda ma-
suk ke dalam daftar Fortune 500, bekerja sama dengan orang-orang 
yang Anda hormati, atau mendapatkan kenaikan gaji yang telah 
lama Anda idam-idamkan. 
 Seperti yang telah kami ingatkan sebelumnya tentang menge-
jar hal besar selanjutnya dalam dunia bisnis dan digital, kami juga 
perlu mengingatkan tentang mengejar gagasan orang lain tentang 
kesuksesan. Kami di sini ingin memberi tahu Anda bahwa Anda ti-
dak perlu mengejar definisi yang orang lain miliki tentang pencapai-
an besar selanjutnya. Tidak apa-apa untuk menjawab pertanyaan, 
“Apa hal besar selanjutnya untuk saya?” dengan jawaban, “Aku akan 
tetap menikmati apa yang aku punya sekarang.”
 Dan itulah akhir dari bagian pertolongan terhadap diri sendiri 
dalam Unbranding. Nah, sekarang mari kembali ke topik loyalitas.
	 Kita semua menginginkan pelanggan yang setia dan produk 
kita menjadi bagian dari kebiasaan dalam hidup seseorang––peng-
hargaan tertinggi dengan menjadi kopi yang selalu mereka minum, 
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xvii

penginapan yang selalu mereka tempati, akuntan yang selalu me-
reka tunjuk selama bertahun-tahun, toko yang selalu mereka kun-
jungi, dan sebagainya. Dengan memiliki kesetiaan pelanggan, kita 
tidak dapat ditembus oleh kompetisi dan bisnis kita, dipilih tanpa 
ada kesempatan untuk memilih pilihan lain. Jadi, bagaimana kita 
dapat menciptakan kesetiaan di era disruptif? Dengan memfokus-
kan pada empat faktor kunci ini: kenyamanan, biaya, kemudahan, 
dan konvergensi.

1. Kenyamanan. Semua brand sukses yang telah kami perhati-
kan menggiring pelanggannya dari perasaan membutuhkan 
atau menginginkan sesuatu ke rasa nyaman. Mereka fokus 
menjawab pertanyaan pasar, terlepas apakah pertanyaan 
tersebut  berkaitan dengan suatu produk atau jasa. Ketika suatu 
kebutuh an telah terpenuhi, pelanggan pun akan berlalu dan 
berpikir dengan percaya diri bahwa di masa depan perusahaan 
tersebut akan muncul kembali di kesempatan yang sama; de-
ngan cara ini, sebuah kepercayaan telah lahir.

2. Biaya. Sampai suatu inovasi muncul di mana kita tidak perlu 
menukar mata uang untuk sebuah barang atau jasa, biaya akan 
selalu penting. Hal ini bukan berarti kita harus menurun-
kan harga serendah mungkin untuk mendapatkan kesetiaan 
pelanggan; faktanya, banyak dari sebagian besar brand yang 
mampu membentuk kebiasaan merupakan brand-brand mahal 
di pasar an. Fokus pada biaya berarti benar-benar memfokuskan 
pada nilai yang dapat dirasakan dan memberikan orang-orang 
apa yang telah mereka bayar. Brand-brand kami yang paling 
sukses memiliki tugas memastikan setiap pelanggan merasa 
membelanjakan uangnya dengan baik, menjelaskan mengapa 
produk-produk mereka bernilai, dan memastikan bahwa harga 
yang ditawarkan merupakan harga terbaik.

3. Kemudahan. Produk dan jasa tidak hanya menghabiskan uang 
pelanggan, tetapi juga waktu mereka. Faktor ini berhubungan 
dengan semua proses bisnis Anda, mulai dari sejumlah proses 
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xviii

yang harus dilalui ketika membeli produk sampai dengan se-
berapa jauh jarak yang harus mereka tempuh untuk tiba di 
toko Anda. Setiap orang sibuk, dan banyak brand sukses kami 
mendapat kesetiaan dengan cara mengapresiasi dan menghe-
mat waktu para pelanggannya.

4. Konvergensi. Pelanggan setia merasa nilai-nilai idealnya sejalan 
dengan perusahaan yang mereka pilih. Kegiatan bisnis yang 
paling berhasil memahami pelanggan dan apa yang mereka 
percayai, menjadikan produk dan jasa yang mereka tawarkan 
sebagai bagian dari identitas pelanggan. Tidak ada satu perusa-
haan yang paling ideal bagi banyak orang, itu sebabnya me-
ngapa ketika seseorang memutuskan untuk meninggalkan 
suatu brand untuk menyeleraskan dirinya dengan sesuatu, 
orang lain berbondong-bondong memilih brand atau perusa-
haan tersebut.

 Pada bab selanjutnya, kita akan meninjau seratus kisah brand-
ing di era disruptif dan melihat bagaimana cara menciptakan lo-
yalitas dengan memfokuskan pada kenyamanan, biaya, kemudahan, 
dan konvergensi yang akan membuat mereka terus berkembang di 
dunia yang terus berinovasi dan penuh gelombang ini. Mulai dari 
brand baru, brand terkenal yang dapat dengan mudah ditemukan di 
mana pun, baik secara online maupun offline, bisnis-bisnis tersebut 
memiliki sesuatu yang dapat kita pelajari. Dari mereka, kita bisa 
belajar apa yang harus kita lakukan––dan dari yang lainnya, dalam 
gaya UnMarketing yang sesungguhnya, kita bisa belajar apa yang 
tidak harus kita lakukan. 
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