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Kutipan Favorit Penulis

“Tidak ada lagi perbedaan antara 
siapa Anda dan apa yang Anda 
lakukan”

- Gary Vaynerchuck



Ringkasan Buku

Sebuah panduan yang kamu butuhkan 
untuk mengubah hobimu menjadi 
sebuah sumber pendapatan dan 

memberimu alat yang dapat digunakan 
untuk mengubah dirimu menjadi 

sebuah brand, memanfaatkan media 
sosial, menghasilkan konten yang 
hebat dan meraup keuntungan 

finansial darinya.



Berkat web dan media sosial, sekarang siapa 
saja dapat mengubah hobinya menjadi sebuah 
pekerjaan. Berikut ini adalah 3 pelajaran yang 
dapat membantumu mencapai hal tersebut:

1. Untuk mendapatkan keuntungan dari 
hobimu, kamu harus mengubah dirimu 
menjadi sebuah brand.

2. Pilih media yang sesuai dengan dirimu 
untuk menceritakan kisah yang ingin 
didengarkan oleh orang lain.

3. Selalu otentik dalam membuat konten.



Pelajaran Pertama
Untuk mendapatkan keuntungan dari hobimu, 

kamu harus mengubah dirimu menjadi 
sebuah brand.



Hal ini sungguh ada di tahun 2009 dan bahkan di tahun 2016. Kamu dapat 
menghasilkan uang dengan menjadi diri sendiri. Berkat internet dan 
media sosial, biaya yang dikeluarkan telah menurun di hampir seluruh 
industri.

Kamu dapat menerbitkan bukumu sendiri, membuat acara TV-mu 
sendiri, dan menjadi pembawa acara talkshow radio (alias podcaster) dari 
hal terkecil dan buatlah segalanya tersedia bagi dunia untuk dilihat.

Jika kamu belum melakukanya tapi pada akhinya ingin mengubah hobimu 
menjadi sumber pendapatan, kamu harus mulai melakukannya dari 
hari ini.



Gary mengubah dirinya menjadi sebuah brand ketika dia mulai berbicara 
tentang wine setiap saat di Youtube. 1000 episode selanjutnya berbicara 
tentang dirinya yang otentik, ia telah membuktikan dirinya sebagai “orang 
baik nan menjengkelkan yang berbicara tentang wine”.

Sebuah brand merupakan suatu citra publik, yang menunjukkan kepada 
dunia apa yang kamu sukai dan merefleksikan siapa dirimu.

Tanpa sebuah brand, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan secara 
finansial dari hal yang kamu gemari, tapi untungnya, menciptakan suatu 
brand merupakan hal yang sederhana. Tidak mudah, tapi sederhana.



Pelajaran Kedua
Pilih media yang sesuai dengan kepribadianmu 

untuk menceritakan kisah yang ingin 
didengar oleh orang lain.



Kamu harus memulai mencari media sosial dan platform online yang berbeda. Penting 
untuk menemukan platform yang cocok dengan dirimu.

Misalnya, jika kamu seorang yang sangat bertele-tele, seperti diriku, maka Twitter mungkin 
tidak cocok untukmu, karena 140 karakter tidak akan pernah bisa cukup untukmu 
menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan.

Tapi kamu mungkin akan dengan bagusnya cocok dengan blog di Medium ataupun 
postingan di Facebook. Mungkin kamu adalah seorang ekstrovert, nah dalam hal ini, video 
dan audio merupakan media yang tepat untukmu. Setiap masing-masing platform memiliki 
konteks yang unik dan penting untuk menghormati hal tersebut.



Setelah kamu memilih platform, sekarang waktunya untuk memulai bercerita. Ceritakan 
segalanya yang kamu tahu. Buat kisahmu menarik, asik untuk dibaca, ditonton, dan 
didengarkan, dan pastikan bahwa ceritamu dapat membuat audiensmu mengerti dirimu.

Bercerita merupakan satu hal, tapi menceritakan kisah yang sebenarnya ingin didengar oleh 
orang lain mengharuskan kamu untuk melakukan riset apa yang diinginkan audiensmu. 
Itulah caramu menciptakan konten yang bagus.



Pelajaran Ketiga
Meskipun memakan waktu: selalu otentik 

dalam kontenmu



Satu hal yang tidak boleh kamu lakukan adalah menjadi palsu. Gary merupakan orang 
yang berisik dan sering mengumpat. Tapi baginya, apa baiknya mencoba berbicara lebih 
pelan setiap kali dia di depan umum?

Orang-orang akan sadar, dia hanya tampil sebagai orang yang palsu. Jadi dia tetap 
terus menjadi dirinya sendiri.



Menjadi otentik selalu memiliki arti bahwa kamu membuat sebagian orang tidak suka 
padamu, tapi kamu harus melakukan hal tersebut, otentik atau tidaknya. Bukankah 
kamu lebih suka kehilangan orang yang tidak suka padamu, dibanding seseorang yang 
mungkin benar-benar menyukaimu tapi membenci setiap foto palsumu yang ada di 
Instagram (terutama ketika kamu punya begitu banyak hal nyata yang indah yang dapat 
ditampilkan)?

Mungkin butuh waktu, energi, dan banyak usaha, tapi kamu telah menemukan suaramu 
sendiri dan kepercayaan diri untuk selalu mengutarakannya, apapun yang terjadi, kamu 
akan mulai membangun basis penggemar setia yang akan selalu senang terhubung 
denganmu.



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 Inggris 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 pelosok 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.

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



Sumber:
● Crush It (Gary Vaynerchuk)
● https://fourminutebooks.com/crush-it-summary/

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