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Isi buku dalam satu kalimat: 

Jika seorang pengusaha kita umpamakan sebagai youtuber dan pelanggan 
adalah subscriber, maka selanjutnya yang kita butuhkan adalah konten. 



“Kamu harus paham bahwa ini merupakan 
permainan yang memakan waktu lama, oleh 
karnanya penting untuk melakukan apa yang 

kamu sukai” 
Joe Pulizzi 



Bukankah akan lebih menyenangkan jika kamu tidak perlu khawatir 
memikirkan produk atau layanan apa untuk memulai usaha? 
 
Tentu saja pertanyaan tersebut terdengar konyol dan berlawanan dengan apa 
yang disebut intuitif. Sayangnya, itulah yang saat ini terjadi di seluruh dunia. 



Dengan Content Inc. ini, kamu bisa mempelajari cara memanfaatkan konten 
yang kamu buat untuk memulai usaha. Melalui konten tersebut, kamu bisa 
mulai dengan mencari pelanggan, kemudian menciptakan produk dan layanan 
yang diingankan oleh pelanggan yang kamu miliki saat ini. 
 
Ada 3 palajaran utama dari Content Inc., yuk simak berikut penjelasannya. 



Pelajaran Pertama: 

 
Konten pemasaran dinilai lebih 

efektif dalam menghasilkan 
pelanggan dibandingkan iklan 

tradisional 



Jangan salah paham dulu ya, bagaimanapun juga jual-beli secara langsung tetap 
menjadi cara terbaik dalam transaksi penjualan. 
 
Tapi mari kita lihat pendekatan pertama dengan konten. 



Jika kamu ingin mendapatkan penggemar sekaligus pelanggan yang setia, maka 
kamu perlu menciptakan sebuah konten.  
 
Sebagai pengusaha bisnis kecil-menengah, kamu juga memiliki 95% alat yang 
dimiliki oleh pengusaha multi-nasional yang siap membantumu. 



Coba ingat kembali beberapa tahun sebelumnya. 
 
Untuk menghasilkan jutaan pelanggan melalui pemasaran sangat menguras 
kantong, benar-benar mahal. Tapi lihatlah sekarang ini, dengan uang kurang 
dari Rp 300.000,00, kamu bisa membuat blog pribadi atau bahkan kamu bisa 
saja mengunggah video di Youtube secara gratis. 
 
Artinya, untuk urusan memasarkan produk dan jasa, kamu dengan mudah dan 
hemat, sudah ada solusinya. Sekarang, yang perlu kamu pikirkan adalah 
bagaimana caranya untuk menarik minat orang-orang.  
 



Disitulah peran konten dimulai. 
 
Melalui konten, kamu bisa berkomunikasi dengan pelanggan ataupun yang 
baru jadi target kamu dan meyakinkan mereka bahwa konten kamu sudah 
sesuai dengan apa yang mereka cari. 
 
Hal ini mudah sekali untuk dilakukan bahkan oleh pengusaha kecil sekalipun. 



Pelajaran Kedua: 

Buat “ciri khas” sendiri 
untuk tampil beda dari 
yang lainnya 



Salah satu kelemahan dari begitu mudahnya untuk membuat sebuah konten 
adalah…semua orang melakukan itu. 
 
Yang menjadi kelebihan untukmu adalah kebanyakan dari mereka 
membuatnya asal-asalan, yang penting jadi. 
 
Tentu saja agar lebih menonjol, kamu harus membuat konten yang berbeda 
dari yang lain. 
 
Caranya yaitu dengan menentukan “area” yang menjadi keahlian kamu dan 
apa yang membuatmu bersemangat untuk melakukannya. 



Sebagai contoh, Andy Schneider senang mengajar dan memiliki wawasan 
yang luas mengenai cara beternak ayam di belakang rumahnya. 
 
Andy memulai usahanya dengan menulis blog dan mengadakan pertemuan 
dengan warga lokal di Atlanta. Sekarang Andy memiliki acara radio, majalah, 
dan bukunya sendiri. Berpergian keliling dunia untuk membantu warga 
beternak ayam di belakang rumah mereka sudah menjadi agenda Andy saat 
ini. Ini bukan lelucon loh, kamu bisa cek di sini kalau tidak percaya. 

http://www.chickenwhisperer.com/
http://www.chickenwhisperer.com/
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Permasalahannya sekarang, terkadang hanya dengan mengenali area 
keahlianmu saja tidak cukup, kamu juga membutuhkan yang namanya “ciri 
khas” atau “keunikan” tersendiri agar lebih menarik perhatian. 



Pelajaran Ketiga: 

Banyak cara untuk 
menghasilkan uang dari 

konten 



Kamu pasti berpikiran seperti ini: 
“Semua ini terdengar menakjubkan, tapi jika itu semua tidak menghasilkan 
uang artinya aku hanya sekadar menjalankan hobi bukan usaha.” 
 
Yah, kalau dengan pemikiran seperti itu bagaimana kamu akan memulai 
usaha… 
 
Dan juga, ada banyak cara untuk menghasilkan uang lebih cepat. 
 
 



Contoh sederhananya saja, kamu bisa menghasilkan uang dari awal melalui 
afiliasi dan iklan. Namun, tentu saja, penghasilan yang sesungguhnya akan 
kamu dapatkan setelah kamu memiliki pelanggan. 
 
Saat itu tiba, kamu kemudian bisa coba mengumpulkan bahan atau ide untuk 
usaha kamu dengan mendengarkan saran mereka. Itu juga bisa menghasilkan 
uang nantinya. 
 



Kamu bisa lihat contoh sebelumnya.  
 
Jika Andy tahu bahwa pelanggannya sangat membutuhkan buku yang 
mengajarkan mereka cara beternak ayam dari awal sampai akhir atau bahkan 
cara menjadikan halaman belakang rumah mereka kandang ayam, maka Andy 
juga tahu bahwa dia memiliki daftar pelanggan yang akan siap untuk membeli 
bukunya.  
 
Menghasilkan uang lagi bukan? 



Beberapa pembuat konten lainnya juga sudah mengumpulkan saran dari 
pelanggan mereka, kemudian mengadakan iuran untuk membeli produk yang 
pelanggan mereka inginkan. 
 
Jadi, sebenarnya, begitu banyak cara menghasilkan uang dari kontenmu mulai 
dari hari pertama, dan tentunya kesempatan lain juga akan datang satu per 
satu nantinya. 
 



Cari tahu apa yang target pelangganmu inginkan. Kamu bisa saja coba Google 
apa yang menjadi trend saat ini, atau tanyakan secara langsung kepada 
mereka, apa yang menjadi perhatian mereka saat ini dan apa yang mereka 
inginkan. 
 
Kuncinya, jangan hanya sekadar wacana, tapi lakukanlah. 
 



Buku ini 
direkomendasikan 
untuk siapa? 
Buku ini cocok untuk kamu yang ingin mencoba 
usaha baru dan memiliki banyak waktu untuk 
melakukannya secara perlahan, atau sebagai 
usaha sampingan 



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: 

● Content Inc. (Joe Pulizzi) 
● https://booksummaryclub.com/content-inc-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. 



Rafika Mayasari | Sales & Marketing Executive 

Biasa dipanggil Fika, alumni Sastra Inggris di Universitas Andalas. 
Sekarang bekerja di perusahaan Cloud Solution Provider; Start-up yang 
berbasis di Jakarta & Singapura. 
Saat ini tidak memiliki aktivitas selain bekerja dan berusaha menjadi 
pribadi yang lebih baik.  
Baru pertama kali menjadi relawan (di luar yang dilakukan di Kampus). 


