
  



 

Please Don’t Tell 
 

Tahun 2014,  Lazada.co.id  pernah mengadakan event PO (Pre-Order)   

handphone xiaomi  selama beberapa minggu yang sempat membuat 

huru hara euphoria dunia telpon seluler di Indonesia. Sebuah konsep 

yang unik dimana pemesanan hanya berlaku pada hari kamis pukul 

11.00 hingga stok hari itu habis. Syaratnya, calon pembeli 

sebelumnya pernah melakukan registrasi khusus Pre-Order Lazada, 

sebelum periode Pre-Order diberlakukan.  

 

Do you know? 

 

Lebih dari 2000 item Xiaomi 1s ludes terjual kurang dari 30 menit. 

Server Overload.... 

 

Mereka yang belum beruntung pada hari itu gundah gulana dan 

mengungkapkan kesedihan mereka di social media. Xiaomi menjadi 

meningkat popularitasnya di indonesia berkat event tersebut.  

 

Apa yang ingin saya beritahu Anda adalah bukan tentang xiaomi cell 

phone low end yang murah dan bagus, atau produknya berkualitas, 

atau  terbukti ketahanannya. Namun, rahasia dibalik strategi yang 

mereka gunakan. Dengan strategi tersebut, seakan-akan calon pembeli 

tidak boleh memberitahu orang lain, jika tidak ingin kehabisan barang. 

 

Strategi Apa yang mereka Gunakan? 

 



 

Lazada menggunakan strategi “Please Don’t Tell“ yang pernah 

disukseskan oleh Jim Meehan. Sebuah strategi yang secara eksplisit 

tidak pernah diiklankan dimanapun, tapi banyak dipakai dalam 

berbisnis. Sebuah strategi yang tidak memaksa konsumen untuk beli. 

Tujuan strategi ini yaitu PERSONAL RECOMMENDATION. 

 

Masih bingung dimana rahasianya? Apa hubungannya dengan social 

proof sebagai pembahasan kita? Here the secret about the secret... 

 

Pernahkan Anda membeberkan rahasia teman curhat tatkala dia 

ngomong jangan kasih tau ke orang lain? Hayooo ngakuu hihihi [ 

Aman... rahasia Anda aman bersama saya] 

 

Jika seseatu didesain menjadi rahasia, kebanyakan Orang akan lebih 

berhasrat untuk membeberkannya ke publik, alasannya? IKUT-

IKUTAN 

 

Ya, Anda seperti saya dan mereka. Kita suka dengan rahasia dan 

sharing rahasia akan membuat kita terlihat oke di hadapan orang 

lain. Betulkan? ^^  



 

Bab 1 

Social Proof Booster 
 

Aktifitas kesenian & kreatifitas adalah hal-hal yang sangat disukai 

anak-anak, Menggambar, Mewarnai, membuat bangun susun, main 

rubik, apa saja yang menyangkut kreatifitas dan seni akan selalu 

disukai anak-anak.... 

 

Tapi di samping itu semua, Anda tau tidak bahwa proyek apa saja 

yang mereka kerjakan media apa saja, dimana saja, semua Anak 

punya kebiasaan yang sama ketika mereka telah berhasil 

menyelesaikan aktifitas mereka >>>> They show others 

 

“Self-Sharing“ adalah kebiasaan yang selalu bercokol di sela-sela 

kehidupan kita. Kita berbagi pengalaman dengan teman tentang  baju 

baru, barang baru di toko tertentu, berita baru tentang artis tertentu 

dan ngegosip. Keinginan untuk berbagi pandangan, pemikiran, opini 

dan pengalaman lah yang menjadi alasan why beberapa social media 

online network menjadi sangat populer. Orang ngeblog tentang 

performa mereka, update status tentang apa yang mereka makan, 

tweet tentang kenapa mereka membeci pemerintahan sekarang. 

 

Saat ini, banyak pengamatan yang sudah membuktikan bahwa kini 

manusia-manusia yang kecanduan social media tampak tidak bisa 

mengendalikan diri untuk terus berbagi tentang apa yang mereka 

pikirkan dan inginkan dengan semua orang sepanjang waktu. 

 



 

Riset membuktikan bahwa 40 % apa yang orang bicarakan di social 

media hanya berkutat di dua hal yaitu pengalaman pribadi dan 

hubungan pribadi. Sama halnya dengan sekitar hampir dari setengah 

tweets hanyalah berfokus pada “keakuan”, apa yang mereka lakukan 

sekarang, apa yang baru saja terjadi dengan mereka. 

 

Sekarang coba tanyakan pada diri Anda... 

 

Kenapa manusia dominan membicarakan 

tentang sikap pribadi dan pengalaman mereka? 
 

Kita sebagai manusia memiliki desain alami untuk “Mencari 

kesenangan dan Menjauhi kesengsaraan” benarkan? 

 

Tidak hanya itu, keterbukaan diri untuk mengungkapkan informasi 

yang menyenangkan atau tidak yang kita alami akan membuat diri 

kita seakan-akan hal itu berguna bagi kitakan? 

 

Ilmuan neurology harvard university pernah mengungkapkan hasil 

riset mereka bahwa sharing tentang opini pribadi mengaktifkan 

syaraf otak yang sama dengan ketika kita menyukai makanan dan 

uang, jadi membicarakan  apa yang kita kerjakan liburan kali ini sama 

senang nya dengan  saat kita makan coklat terlezat di dunia... 

 

Jika sudah jelas bagi kita apa yang orang suka bicarakan adalah 

tentang diri mereka sendiri, Lalu Apa yang membuat mereka 

membicarakan pengalaman dan pemikiran mereka yang tertentu 



 

lebih dari yang lain? Bagaimana kita mempergunakannya untuk 

branding? 

 

Untuk mengilustrasikannya, Mari bermain sedikit..... 

 

Saya memakai kaos, sepatu, tas ransel, dan berjalan kaki pada pagi 

hari jam 08.00,  Saya bisa ceritakan lebih ke Anda tapi saya ingin tau 

seberapa banyak Anda bisa membuat deduksi tentang saya??? 

Coba untuk menebak seperti kebanyakan orang, 

 

Berapa umur saya? 22? 43? 37? Apa yang saya lakukan?  Kemana 

saya menuju? 

 

Sekali Anda sudah memubuat tebakan pertama yang muncul di 

benak Anda, sekarang coba Anda tebak lagi... 

 

Namanya Paijo, rambutnya mohawk, orangnya cool, sedang jalan di 

lampu merah dengan rambut dicat merah. Bisa tebak apa 

kegiatannya? Apa hobinya?  Umurnya? Musik apa Kesukaannya? 

 

Saya yakin 90% dari Anda akan menjawab bahwa saya adalah 

Seorang Mahasiswa, kisaran umur 20- kurang dari 30, Sedang 

berjalan menuju kampus. 

 

Dan Paijo adalah seorang pengangguran, suka musik-musik keras, 

umur anak labil, dan hobi nya main band.... 

 

Benar begitu? 



 

Padahal bisa jadi paijo adalah anak kuliahan dan saya 

penganggurankan? 

 

Poin yang ingin saya utarakan bukan lah hal-hal yang menyangkut 

saya maupun paijo, namun yang Ingin saya tonjolkan adalah Kita 

semua dibuat serupa dalam mempersepsikan tampilan sesuatu 

karena identitas sinyal yang dibuat oleh lingkungan sekitar pada 

umumnya. 

 

Setuju? 

 

Apa yang sering orang bicarakan mempengaruhi apa yang orang lain 

pikirkan. Tidak mengherankan jika orang memilih untuk sharing hal-

hal yang membuat mereka terlihat lebih terhibur daripada 

membosankan, lebih cerdas daripada keliatan blo’on, dan lebih riang 

daripada keliatan kikuk dan kaku. 

 

Jika demikian halnya, maka WOMM (Word of Mouth Marketing) 

adalah senjata utama membuat branding yang bagus untuk kita, 

karena sebagaimana orang membeli produk atau jasa dengan uang, 

maka mereka menggunakan Social Proof untuk memperoleh 

kebutuhan yang di mata teman-teman, saudara, dan kolega mereka 

terkesan positif akan produk tersebut. 

 

Nah, untuk membuat orang-orang membicarakan, Perusahaan-

perusahaan, organisasi, atau bahkan personal sekalipun harus 

menciptakan social proof, Beritahu orang cara mereka agar terlihat 



 

“GOOD” di mata orang lain ketika mempromosikan produk atau ide. 

Ada 3 cara untuk membuat hal tersebut menjadi kenyataan: 

 Temukan Inner Remarkability 
 Dongkrak dengan game mechanics 
 Buat orang merasa lebih intim dengan ide atau produk Anda 

  



 

BAB 2 
INNER REMARKABILITY 

 
Tau brand ini? 

 

 
 

 

Di amerika brand ini sangat viral, sebuah produk minuman  kemasan, 

Ya... sejenis C1000 itu lah... 

 

Apa keunikannya sehingga bisa bersinar dari pesaingnya?  

 

Coba Anda bayangkan begini: 
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