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Isi buku dalam satu kalimat:
The 22 Immutable Laws of Marketing adalah sebuah karya klasik yang 
menguraikan 22 aturan dasar cara kerja perusahaan-perusahaan dalam 
melakukan pemasaran, yang akan menentukan kesuksesan atau 
kegagalan produk dan perusahaan tergantung pada seberapa jauh 
aturan-aturan tersebut diikuti. 



“Pemasaran adalah pertarungan 
persepsi, bukan produk.”

Al Ries & Jack Trout



Tentang buku

Sejak diterbitkan pada tahun 1993 oleh pakar pemasaran Al Ries & Jack 
Trout, The 22 Immutable Laws of Marketing hadir sebagai pedoman 
bagi perusahaan untuk memasarkan produknya dengan sukses, baik 
pada tingkat lokal maupun internasional. 

Buku ini dapat membantu pembaca untuk memfokuskan upaya-upaya 
pemasaran sehingga tidak terjadi pemborosan tenaga, waktu, maupun 
uang. The 22 Immutable Laws of Marketing juga merupakan salah satu 
buku favorit Tim Ferriss, seorang pengusaha sukses asal Amerika yang 
juga merupakan penulis bestseller dan investor.



Terdapat 3 pelajaran 
utama yang dapat diambil 

dari The 22 Immutable 
Laws of Marketing:

1. Jika Anda tidak bisa menjadi yang 
pertama, jadilah yang pertama 
muncul di benak masyarakat.

2. Ciptakan kategori produk Anda 
sendiri untuk menghindari kompetisi.

3. Ingat selalu bahwa setiap produk 
selalu memiliki opportunity cost 
(biaya peluang).



Pelajaran I: 
Menjadi yang pertama dalam 

pasar atau dalam benak 
masyarakat



Merujuk pada pelajaran pertama, ada dua hukum pemasaran dalam The 22 
Immutable Laws of Marketing, yaitu Hukum Kepemimpinan dan Hukum 
Pikiran.
Hukum Kepemimpinan mempostulasi bahwa apabila suatu produk 
merupakan produk pertama dari jenisnya maka produk tersebut 
berpeluang besar untuk memimpin pasar. Oleh karena itu, penting untuk 
bergerak lebih awal dari kompetitor lain dalam pasar.



Sebagai alternatif, apabila gagal mengambil keunggulan gerakan pertama 
(first mover advantage), Hukum Pikiran mempostulasi bahwa brand 
(jenama) yang muncul di benak konsumen ketika memikirkan tentang jenis 
produk tertentu sering kali akan menjadi pemimpin pasar. Ketika nama 
suatu jenama telah diasosiasikan oleh masyarakat sebagai sinonim dari jenis 
produk (seperti Heinz dengan saus tomat, Jack Daniels dengan wiski, Tesla 
dengan mobil listrik, dan Google dengan mesin penelusuran) maka jenama 
tersebut dapat dikatakan sukses memimpin pasar.



Pelajaran II: 
Menghindari kompetisi 

dengan menciptakan dan 
mendominasi kategori 

produk tersendiri



Jika Hukum Kepemimpinan atau Hukum Pikiran tidak mampu diikuti, 
terdapat pula Hukum Kategori yang mempostulasi bahwa pemain bisnis 
yang menciptakan kategori produk baru secara otomatis akan menjadi 
pemain pertama dalam kategori produk tersebut.

Sebagai contoh, meskipun bukan pencipta kategori toko ritel, Sam Walton 
(Pendiri Walmart) merupakan pencipta sekaligus pionir sebuah kategori 
baru, yakni kategori toko ritel diskon yang menawarkan banyak diskon 
untuk seluruh produknya. Tindakan ini telah memberikan keuntungan 
yang besar pada Walton.



Contoh lain dari penerapan Hukum Kategori dapat dijumpai pada produk 
terkenal buatan Ferrero, yakni Nutella. Alih-alih menciptakan produk baru 
dalam kategori produk selai, Ferrero berinovasi dengan kategori baru 
yang kemudian didominasinya, yakni kategori produk selai cokelat 
hazelnut. Bahkan, konsumen kini lebih banyak menyebut jenama Nutella 
dalam penggunaan sehari-hari daripada istilah selai cokelat untuk merujuk 
pada produk sejenis Nutella.



Pelajaran III: 
Pentingnya fokus dalam 

menghadapi besarnya biaya 
peluang yang dihadirkan setiap 

produk



Hingga kini, Al Ries mendeskripsikan dirinya sebagai konsultan fokus 
(focusing consultant), bukan konsultan pemasaran. Satu tahun sebelum 
memulai perusahaan konsultannya, ia  menyadari bahwa pemasaran yang 
sukses memerlukan pengorbanan pada hal-hal lain yang berusaha dicapai. 
Biaya peluang (opportunity cost) merupakan hal penting dalam dunia 
pemasaran, sebagaimana diatur dalam Hukum Pengorbanan.
Hukum Pengorbanan mempostulasi bahwa semakin banyak produk yang 
ditawarkan oleh suatu perusahaan, semakin sedikit waktu yang dimiliki 
oleh perusahaan tersebut untuk menyukseskan satu produk tertentu. 
Ide dasar dari hukum ini adalah dunia memberikan keunggulan bagi 
spesialis. Sebagian besar jenama besar populer karena fokus pada satu 
produk atau layanan tertentu. Semisal, Coca-Cola populer karena 
produk minuman berkarbonasi, sedangkan Ferrari dikenal secara luas 
karena produk mobil sport.



Tidak hanya pada sisi produk, pengorbanan juga harus dilakukan 
pada sisi konsumen. Artinya, perusahaan atau pemain bisnis tidak 
disarankan untuk berusaha menarik semua orang dari seluruh 
lapisan masyarakat, khususnya apabila produk yang ditawarkan 
bersifat terfokus. Sebagai contoh, meskipun Pepsi telah berhasil 
memasarkan produknya dengan baik ke kalangan muda, kalangan 
masyarakat yang berusia lebih tua dan telah terlebih dahulu menjadi 
konsumen setia Coca-Cola akan sulit terpengaruh.
Terakhir, apabila ekspansi produk memang perlu dilakukan, 
kategori-kategori baru perlu dibuat untuk setiap produk tersebut 
sehingga kesempatan untuk memimpin pasar menjadi semakin luas.



Buku ini direkomendasikan untuk siapa?

Pembaca maupun pengusaha dari segala usia, yang memiliki 
ketertarikan dalam bidang bisnis, kewirausahaan, dan startup.



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam Bahasa arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke-7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke-15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa arab ke bahasa latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di kota-kota kecil di 
Indonesia. PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan Indonesia tergerak untuk 
menjadi pelopor dalam penerjemahan buku-buku 
kepemimpinan dan menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia 
sehingga semua orang dapat belajar menjadi pemimpin yang 
baik tanpa terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan Indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama pemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

IG : @pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● The 22 Immutable Laws of Marketing: Violate Them at Your Own Risk! (Al Ries 

& Jack Trout)
● https://fourminutebooks.com/the-22-immutable-laws-of-marketing-summary/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan salindia ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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