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UnMarketing mengajarkan pembaca untuk memahami cara pemasaran diri 
yang non-standar, yaitu dengan mengetahui pentingnya secara perlahan-lahan 
membangun hubungan antar perorangan yang ketat dalam menjalankan bisnis 
dan untuk menjadi seorang expert (orang yang ahli dalam suatu bidang) 
bukan lagi bisa dengan hanya sekedar mahir saja, namun diperlukanlah 
kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan yang kita miliki dengan 
orang-orang yang memerlukan keahlian kita.



“Bukan sekadar pengetahuan saja yang orang 
inginkan, tetapi cara menyesuaikan pengetahuan 

tersebut dengan kebutuhan mereka.”
Scott Stratten



 Ide Utama

Zaman sekarang, sejak kata “Google” sudah menjadi kata yang umum, 
mencari informasi, data, dan fakta sudah sangat mudahnya dilakukan. 
Seolah-olah siapapun bisa menjadi orang yang berpengetahuan tinggi.

Namun, sekadar berpengetahuan saja sudah tidak cukup untuk bersaing. 

Scott Stratten, penulis buku ini, menekankan bahwa untuk merangkup hasil 
yang sangat berbuah, kita perlu menyesuaikan pengetahuan kita dengan 
kebutuhan tertentu yang sedang dicari oleh seseorang ataupun oleh 
perusahaan.



 

Bagaimana cara untuk menyesuaikan kemampuan kita terhadap kebutuhan 
orang lain?

Ya tentu saja dengan berbicara dengan mereka, sedetil-detilnya.

Tentunya ini bukan sesuatu yang bisa didapat dengan setengah jam 
percakapan saja. Agar bisa mengenal baik lawan bicara Anda, jika Anda adalah 
klien yang membutuhkan, carilah expert di bidangnya, dan jika Anda yang 
memberikan kemahiran Anda, bangunlah reputasi Anda terlebih dahulu, baru 
kemudian bercakap panjang lebar dengan klien Anda.



 Wawasan #1

Sekarang ini, menjadi seorang expert bukan berarti harus menjadi yang 
terbaik di suatu bidang.

 Terlebih lagi, untuk menjadi yang terbaik, kita tidak hanya bersaing dengan 
orang-orang disekitar kita, tetapi dengan orang sedunia. 

Dengan saking banyaknya pesaing, mudah dimengerti jika kita minder dengan 
memanggil diri kita sendiri expert. 
Apalagi jika rasanya kita mesti memiliki sesuatu yang hebat yang bisa kita 
banggakan terlebih dahulu, seperti memenangkan suatu penghargaan.



 
Namun kita seharusnya tidak minder dan harus berani menilai kemampuan 
dan pengetahuan kita. 

Selama kita memahami betul seberapa jauh kemampuan dan pengetahuan 
yang kita miliki (dan yang jelas tidak berpura-pura paham), dengan bangga kita 
dapat memanggil diri kita sendiri sebagai dan terbiasa dengan menjadi salah 
seorang expert.

Karena pada dasarnya, seorang expert itu bukan yang terbaik, tetapi 
lebih baik (dalam segi kemampuan / pengetahuan) dibanding 
kebanyakan orang.



“Pokoknya jangan sampai anda 
berpikir bahwa Anda lah expert 
yang terbaik. Biasanya disitulah 

yang rentan bermasalah.”
Chris Taylor 



 Wawasan #2

Untuk Chris Taylor, penulis rangkuman buku UnMarketing, yang membuat 
dia pede memanggil dirinya sendiri expert adalah fokus. Lebih tepatnya, mana 
yang seharusnya difokuskan oleh seorang expert.

Apakah seorang expert itu banyak berbicara, atau banyak 
mendengar?

Apakah ia mengumbar-umbarkan pengetahuannya, ataukah ia mendengar 
masalah yang dimiliki oleh seseorang, dan kemudian menggunakan 
kemampuan dan pengetahuannya sebagai expert untuk menghasilkan sebuah 
solusi?



Pelajaran: 
“Orang tidak peduli seberapa 
banyak yang kau tahu sebelum 
mereka tahu seberapa banyak 

kau peduli.”
 



 
Sebagai contoh, Chris menceritakan saat dia sedang mencari sebuah 
perusahaan yang dapat membantunya membangun ulang situs web Actionable 
Books miliknya. Agar proyeknya berjalan lancar, ia perlu mengeluarkan dana 
sekitar Rp. 300,000,000.

Chris menemukan banyak sekali expert yang benar-benar mahir. Namun, 
pada akhirnya ia memilih perusahaan bernama JetCooper.

Disamping kemahiran mereka yang memang dibutuhkan, mereka banyak 
mempertanyakan Chris ketimbang memberi tahu.



 

JetCooper menunjukan keinginan mereka untuk membantu dengan 
mempertanyakan sejelas mungkin rencana Chris sebelum mereka 
memberikan opini mereka.

Pada akhirnya, keinginan mereka untuk mendengar Chris lah yang membuat 
Chris memilih JetCooper sebagai expert untuk membantu proyeknya.



Buku ini 
direkomendasikan 

untuk siapa?
Mereka yang ingin memahami intrikasi 

membangun koneksi antara klien dan bisnis.



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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