
Diterjemahkan oleh Isnani Hayati 

BUILDING A 
STORYBRAND
(Membangun Cerita untuk Brand)

Donald Miller



Ringkasan

Building a StoryBrand berisi panduan mengembangkan bisnis 
menggunakan unsur utama, yaitu membuat cerita yang menarik. Buku ini 
mengupas tuntas cara membangun dan mengembangkan brand (merek) 
sebuah bisnis melalui cerita dibalik pendiriannya dan makna yang terselip dari 
setiap produk yang ditawarkan agar memiliki nilai lebih di mata karyawan, 
konsumen, bahkan kompetitor.



Jika kamu merupakan salah satu 
dari sekian banyak orang yang 
berpikir bahwa situs web adalah 
segalanya dan itu menjadi akhir dari 
masalah pemasaran, sebenarnya saya 
juga sama sepertimu hingga akhirnya 
saya membaca buku ini. Akankah situs 
web yang berwarna-warni tanpa 
pesan yang jelas dapat mendorong 
kemajuan bisnismu? Jawabannya, 
kemungkinan besar tidak.



Inilah beberapa poin utama 
yang perlu disampaikan 

dalam pesanmu:

• Siapa kamu?

• Layanan apa yang kamu tawarkan?

• Kenapa konsumen harus menggunakan layananmu?



Cerita yang baik memiliki tokoh 
utama, masalah, petunjuk, rencana, keinginan 
untuk bertindak, kegagalan, hingga kesuksesan. 
Menggabungkan hal-hal ini dengan 7 bagian 
kerangka StoryBrand akan membantumu 
menciptakan pesan yang menarik.

Biasanya kejadiannya seperti ini; 
tokoh utama membutuhkan sesuatu (inilah 
masalahnya). Lalu sebuah petunjuk muncul 
dengan rencana dan meminta tokoh tersebut 
mengambil tindakan. Dengan membantunya 
menghindari kegagalan, pada akhirnya akan 
mencapai kesuksesan.



Berikut tiga hal utama 
yang dapat dipelajari 
dari buku Building a 

StoryBrand:
1. Pelanggan adalah tokoh utama.
2. Ciptakan sebuah masalah yang akan kamu tangani.
3. Rancanglah strategi untuk menyukseskannya dan 

hindarilah kegagalan



Ajaran Pertama: 
Pelangganmu adalah tokoh 

utama



Ketika kamu memikirkan cerita-cerita sukses seperti Star Wars atau The 
Lord of the Rings. Lazimnya mereka memiliki sebuah kesamaan, yaitu adanya 
seorang pahlawan. Pahlawan di sini maksudnya bukanlah kamu, tapi 
pelangganmu dan ceritamu harus berpusat pada mereka. Hal-hal tentang 
dirimu dapat membosankan dan tidak terkait dengan pelangganmu. Pada 
dasarnya, kamu adalah sebuah kesalahan untuk setiap pihak.



Ajaran Kedua: 
Ciptakan masalah yang 

akan kamu tangani



Bahkan saat kamu memusatkan perhatian pada pelanggan, kamu harus 
tetap memilih masalah khusus yang kamu selesaikan. Buatlah daftar seluruh 
layanan yang kamu tawarkan, sesuatu yang sulit dipahami pelangganmu. 
Contohnya dalam proses menemukan resor mewah, penawaran relaksasi dan 
kenyamanan akan memikat lebih banyak pelanggan dibanding teks panjang 
cerita di situs web.

Kenali masalah pelangganmu sehingga mereka merasa dipahami, hal ini 
akan menjembatani jarak di antara kalian. Dalam ceritamu, masalah tersebut 
harus digambarkan sebagai villain (penjahat). Hal ini sesederhana mengalihkan 
masalah tersebut pada pengaturan waktumu. Pada akhirnya kamu bisa 
memenangkan kompetisi dalam menawarkan sebuah solusi. Contohnya, 
menjelaskan gagasan bahwa klienmu berkemungkinan menjadi pemilik rumah 
terburuk sepanjang blok. Dengan demikian, dia bisa didorong untuk menyewa 
jasamu agar hal tersebut tidak terjadi.



Ajaran Ketiga:  
Rencanakan sebuah 

strategi untuk 
menyukseskannya dan 
hindarilah kegagalan



Hal penting lain yang harus kamu lakukan adalah membantu klienmu 
membuat keputusan akhir. Setiap cerita yang dimulai mengarah pada keputusan 
kritis yang akan dibuat. Kamu harus menunjukkan rasa empati dan kewenangan 
untuk menuntun klienmu dalam prosesnya. Hal seperti itulah yang dilakukan 
Master Toda untuk Luke Skywalker muda. Mulailah dengan rencanamu dengan 
berbagai jenis. Perusahaan seperti Red Bull dan Nike memilih bekerja sama 
dengan olahragawan sukses yang hidup penuh kebanggaan.



Pandangan pribadi saya
Setelah membaca buku ini, secara jelas Donald 

Miller menggunakan 7 Bagian Kerangka StoryBrand 
yang disebutkan dalam buku ini untuk menjelaskan 
gagasan bagaimana buku ini dapat membantu 
mengembangkan pelanggan saya.

Buku ini tampak seperti bisnis dalam urusannya 
dengan saya, seorang klien potensial. Saya berpikir 
buku ini bagus untuk saya, bisa membantu bekerja 
dengan orang lain jika saya mengaplikasikannya dalam 
bisnis.

Apakah ringkasan ini menarik bagimu?
Ringkasan buku memang sangat menarik, tapi saya sangat yakin 

kamu tidak benar-benar memahami buku ini dan pengarangnya tanpa 
mencoba hal yang nyata. Pelajari lagi hal ini dengan mendengarkan 
keseluruhan isi buku secara gratis melalui Audible.



Lakukan suatu tindakan!
• Perlakukan klienmu layaknya pahlawan utama.
• Kamu tidak bisa menyelesaikan semua masalah mereka, tentukan masalah khusus yang ingin 

kamu pecahkan.
• Perlakukan masalah bagai penjahat. Bahkan tambahkan beberapa efek emosional dalam 

masalah tersebut.
• Tunjukkan rasa empati dan kemampuan memecahkan masalah mereka.
• Tenangkan mereka dengan menunjukkan metodemu dapat berjalan dengan baik. Membeli dan 

memercayai sesuatu dapat terasa menakutkan, khususnya untuk pertama kali.
• Buatlah mereka sulit cuek padamu. Tindakan ini sudah kita sebutkan sebelumnya di awal.
• Cobalah hal-hal tersebut dan percayalah setiap langkah yang kamu ambil untuk 

memenangkan dan menguasai pelanggan untuk bisnismu.



Lakukan suatu tindakan!
• Perlakukan klienmu layaknya pahlawan utama.

• Kamu tidak bisa menyelesaikan semua masalah mereka, tentukan masalah khusus yang ingin 
kamu pecahkan.

• Perlakukan masalah bagai penjahat. Bahkan tambahkan beberapa efek emosional dalam 
masalah tersebut.

• Tunjukkan rasa empati dan kemampuan memecahkan masalah mereka.

• Tenangkan mereka dengan menunjukkan metodemu dapat berjalan dengan baik. Membeli 
dan memercayai sesuatu dapat terasa menakutkan, khususnya untuk pertama kali.

• Buatlah mereka sulit cuek padamu. Tindakan ini sudah kita sebutkan sebelumnya di awal.

Cobalah hal-hal tersebut dan percayalah pada setiap langkah yang kamu ambil 
untuk memenangkan dan menguasai pelanggan bisnismu.



Kamu benar-benar cocok 
dengan buku ini jika…

Jika kamu memiliki sebuah bisnis, 
pengusaha, mengajari cara berbisnis, 
atau penyedia layanan dan kamu 
punya rencana besar untuk bisnismu.



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, kala benua Eropa sedang bangkit dari kegelapan. 
Dalam periode yang dikenal sebagai era Renaissance ini, ada 
penerjemahan ribuan literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. 
Di Asia zaman modern, gerakan penerjemahan besar-besaran 
juga dilakukan oleh bangsa Jepang saat 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 privileged. Selain karena pelatihan-
pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, sumber 
bacaanya 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. Harapannya, 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:
● Building a StoryBrand (Donald Miller)
● https://booksummaryclub.com/building-a-storybrand-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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