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Shareology menjelaskan tentang hubungan antara manusia dengan manusia 
lainnya; mengapa kita berbagi informasi, pengalaman, dan emosi, serta 
bagaimana kita membuat diri kita sebagai merek itu sendiri; dapat berguna, 
serta bermanfaat bagi para penonton. 

“Manusia telah berbagi sumber daya dan pengetahuan 
sejak pertama kali mereka bersatu dari zaman pra-sejarah, 

bahkan sebelum adanya bahasa”
Bryan Kramer



Pelajaran 1 
Merek Juga Manusia

“Memberikan nilai, berbagai cerita dan 
informasi, menjadi sumber informasi, 

membantu orang lain dalam menyelesaikan 
permasalahannya, adalah berbagai aktivitas 
yang membuat kita menjadi lebih menarik 
sebagai sebuah merek bagi orang lain yang 

ingin kita pekerjakan dan berbisnis 
bersama.”



Selama ini kita mengetahui bahwa merek hanyalah sebuah label, namun 
pada teori Shareology ini kita mengetahui bahwa merek juga manusia. 
Sebuah merek membutuhkan nilai tambah, harus menghibur serta 
mencoba untuk tidak terlalu kaku kepada para audiensnya. 

Hal inilah yang kemudian menjadi landasan bagi Shareology dalam 
membuat aturan sepertiga. Anda memerlukan sepertiga berita, 
sepertiga gagasan, dan sepertiga konten yang dikuratori untuk 
keseimbangan dalam strategi berbagi.

Aturan sepertiga ini akan membantu dalam menciptakan berbagai variasi 
cara untuk menambah nilai sebuah merek.



Membiarkan orang lain melihat “di balik tirai” untuk mengenalkan 
orang-orang yang bekerja secara nyata di balik sebuah merek.

Strategi berbagi sosial mampu memperlihatkan bahwa baik klien maupun 
agen dapat membuat sebuah merek yang lebih manusiawi.

Secara garis besar, dengan strategi ini kita mampu menciptakan sebuah 
merek yang tidak hanya sebuah label semata, melainkan juga 
seorang manusia.



Pelajaran 2 
Mengulurkan Bantuan
“Tujuan utama dari mendengarkan saluran 

sosial secara aktif bukan untuk menjual 
sesuatu kepada seseorang, tetapi untuk 

membantu seseorang dalam 
menyelesaikan sesuatu.”



Mengulurkan bantuan sangat penting bagi perusahaan online. Membantu 
sesama dapat dilakukan dengan berbagi artikel, video, meme, dan lain 
sebagainya.

Bagaimana hal tersebut mampu membantu penonton kita?

Tujuan utama dari saluran online, branding, papan nama, dsb. adalah 
untuk menciptakan lebih banyak bisnis. Strategi berbagi ini terkesan 
berlawanan dengan intuisi berbisnis online dan tidak fokus pada 
pengembangan jualan.



Bukankah Anda membuka bisnis untuk membantu pelanggan 
dalam memenuhi sebagian kebutuhannya?

Dengan berusaha membantu pelanggan belajar lebih banyak atau 
berbuat lebih banyak, anda secara tidak langsung membangun pelanggan 
yang setia dengan produk anda.

Dengan nilai-nilai inilah, sebuah perusahaan akan bersinar.



Pelajaran 3
Semua Tergantung 
Konteks

“Memahami sebuah konteks berarti 
memahami semua faktor yang 

memengaruhi sebuah pengalaman, yang 
juga mencakup bagaimana seseorang 
membicarakannya dan dengan siapa.”



Semua tentang konteks membicarakan tentang mendengarkan sosial 
dan fokus pada sebuah kelompok.

Riset pasar mencakup pada kumpulan orang-orang yang secara 
bersama-sama mengungkapkan pendapat mereka mengenai sebuah 
produk atau sebuah layanan.

Kita memiliki kemampuan untuk mendengarkan apa yang mereka 
katakan yang kemudian dapat dikembangkan sebagai strategi online 
yang sesuai dengan perusahaan.

Dengan menggunakan informasi ini, kita dapat membuat postingan 
yang lebih sesuai untuk membantu pelanggan kita. 



Terdapat Empat Aturan Konteks dalam membuat konten dalam konteks 
yang benar

1. Pikirkan baik-baik bagaimana kontribusi yang Anda berikan terhadap merek 
Anda dan memenuhi tujuan Anda?

2. Anda harus tahu kemana Anda akan memimpin para pelanggan. Kramer 
mengatakan, “membuat sistem bekerja karena ada titik awal dan titik akhir…  
Sistem yang rumit memiliki satu atau yang lainnya.”

3. Perlahan-lahan. Kita akan bersalah jika kita hanya mengunggah apa yang kita 
butuhkan. Perlahan-lahan dan lakukan upaya yang tepat.

4. Sangat penting untuk memikirkan konten yang Anda punya dari perspektif 
pelanggan.



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
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