
Linchpin adalah buku
pengembangan diri yang ditulis
oleh pakar marketing Seth
Godin.
 
Buku ini membahas bagaimana
membangun skill untuk menjadi
indispensable / tidak
tergantikan di tengah ekonomi
dan iklim pekerjaan yang
kompetitif. 
 
Menurut Seth, menjadi
indispensable dimulai dengan
"berkesenian", mengambil resiko
dan keberanian untuk tidak
menjadi biasa. 

Resensi #5 - Linchpin 
Buku Dari Seth Godin
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Seth Godin, seorang Linchpin
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Seth Godin adalah seorang pakar
marketing, founder dan entrepreneur
yang terkenal dengan buku-bukunya
seperti Purple Cow, All Marketers Are
Liars dan Unleashing The Ideavirus. 
 
Di buku ini, Seth menulis konsep
tentang Linchpin. Individu yang punya
kontribusi tidak ternilai di sebuah
organisasi sehingga ketika mereka
pergi, organisasi tersebut jatuh. 
 
Peran seorang linchpin menjadi tidak
tergantikan (indispensable) sehingga
nilai individu tersebut menjadi tinggi. 
 

Seth berpendapat bahwa menjadi orang yang indispensable
adalah pilihan. Semua orang bisa memilih jalan ini tapi
kebanyakan orang tidak melakukan ini karena sistem
pendidikan, peer-pressure masyarakat dan naluri manusia yang
cenderung lebih nyaman untuk menjadi "biasa". 
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7 Karakteristik Seorang Linchpin (1)

Menjadi penghubung antar anggota dari organisasi tersebut
Organisasi adalah sebuah jaringan dengan banyak kelompok yang
bekerja di dalamnya. Seorang linchpin bisa menghubungkan berbagai
orang didalam organisasi untuk bekerja dengan objektif yang sama
 
Menghasilkan Kreativitas yang unik
Kreatif berarti punya banyak ide. Kreatif yang unik berarti tidak cuman
punya ide, tetapi ide tersebut harus orisinal, personal dan sesuai
kebutuhan organisasi. Menghasilkan Kreativitas Unik berarti passionate
untuk tidak hanya melempar ide, tapi juga mempromosikan,
mengorganisasi dan membuat ide tersebut menjadi karya. 
 
Memimpin di Situasi yang Kompleks
Ketika situasi bisnis dan ekonomi menjadi kompleks, kita tidak bisa
mengikuti best practice, karena memang tidak ada panduan
sebelumnya. Seorang linchpin, berani melangkah, membuat keputusan
dan kemudian membuat "peta" di situasi tak pasti dimana kebanyakan
orang menunggu perintah atau instruksi. 
 
 

Bagaimana kita bisa mengenali seorang Linchpin di sebuah
organisasi atau tim ? Berikut 7 karakteristik yang membuat
individu menjadi indispensable. 
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7 Karakteristik Seorang Linchpin (2)

Memimpin Customer
Bisnis tradisional memproduksi kemudian mempromosikan produk ke
pembeli, satu arah saja. Bisnis modern dan digital tidak bisa lagi seperti
itu. Perlu ada pengertian terhadap pelanggan, melempar produk dan
menerima feedback. Linchpin mengerti hal itu dan "memimpin"
customer ke produk yang mereka jual.  
 
Menginspirasi
Didalam organisasi, Linchpin mengerti bahwa tugasnya adalah make
something happen. Melakukan itu tidak hanya dengan mendorong
(push) tetapi menarik (pull) orang untuk bekerja 
 
Domain Knowledge yang Dalam
Kreatif dan Menginspirasi tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang
tidak tahu apa yang dia kerjakan. Seorang linchpin terus belajar dan
meningkatkan hard skillnya, apapun pekerjaan yang dia jalani. 
 
Rendah Hati / Humility
Di iklim bisnis yang dinamis, setinggi apapun kreatifitas, skill dan
kemampuan memimpin, kegagalan mungkin saja terjadi. Linchpin
menyadari hal itu dan punya kerendahan hati untuk menerima
kesalahan, mereview dan mencoba solusi yang lain. 
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Kenapa banyak orang terbiasa untuk
menjadi "biasa" 

Mediocre Obedience
Kita terbiasa malu untuk punya prestasi atau pendapat yang
berbeda agar dapat lebih fit in di lingkungan. Menjadi "Biasa Saja"
jadi posisi natural yang nyaman untuk diambil.
 
Jangkauan Emosi Yang Pendek
Orang cenderung menghindari titik ekstrim. Tidak ingin terlalu
kecewa sehingga memilih opsi yang aman. Padahal jika ingin
merasakan kebahagiaan yang tinggi, harus terbiasa dengan
kekecewaan yang paling rendah juga. 
 
Pendidikan Terstandarisasi
Sistem pendidikan kebanyakan mengajarkan untuk menjadi
murid yang patuh, menghafal dan mengerjakan semua hal
dengan standar. Tidak ada nilai tambah untuk kreatifitas,
originalitas dan perlawanan terhadap otoritas. Sekolah masih
didesain untuk mencetak pekerja pabrik di era revolusi industri. 
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Melawan Naluri dan Memulai Langkah
untuk Menjadi Seorang Linchpin

Menjadi Pakar Dari Apapun yang Kamu Kerjakan
Untuk menghasilkan sebuah karya atau pekerjaan yang luar biasa, kita harus
punya pengetahuan yang mendalam tentang apa yang kita kerjakan. Entah itu
programming, membuat iklan atau stand-up comedy, perdalam semua ilmu
yang diperlukan untuk membuat pekerjaan seremeh apapun menjadi lebih baik 
 
Berani Untuk Tidak Sempurna
Ketika belajar hal baru, yang kamu kerjakan dengan hal tersebut pasti jelek.
Berani untuk menjadi bodoh adalah langkah pertama untuk menjadi pakar di hal
tersebut.  
 
Emotional Labor
Mengerjakan sesuatu dan memberikan perasaan positif terhadap semua pihak
yang menerima hasil pekerjaan kita. Sebuah excel sheet yang memberikan rasa
kagum, sebuah presentasi board room yang inspiratif atau sebuah iklan yang
membuat haru. Ini tidak bisa dilakukan jika pekerjaan tidak dilakukan dengan
"perasaan" dan asal selesai. 
 
Disiplin Untuk Menghasilkan
Setiap orang bisa mengeluarkan 1000 ide, tapi tidak semua orang bisa
menghasilkan 1 karya. Linchpin tidak hanya punya banyak ide tetapi juga disiplin
untuk do the work and deliver within deadlines untuk menjadikan ide-ide
tersebut karya nyata. 
 
 



Berbagai Alasan Yang Menghalangi
Untuk Menjadi Linchpin
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Saya tidak
punya ide yang
bagus
 
 
Saya tidak tahu
apa yang harus
saya lakukan
 
Saya tidak
punya Ilmu
untuk ini
 
Atasan saya
tidak
mengizinkan ide
ini
 

Orang tidak sukses dengan SATU ide yang bagus.
Ide bagus datang dari beratus-ratus ide jelek yang
dikerjakan dan direvisi. Yang susah bukan idenya,
tapi mengerjakan ide tersebut menjadi sesuatu
yang nyata. 
 
 
Tidak pernah ada orang yang yakin 100% atas
langkah yang diambil. Tetapi keberhasilan datang
dari tetap melangkah, tetap bekerja dan tetap
mengambil keputusan ditengah ketidakpastian
 
Di era internet, alasan ini menjadi kadaluarsa. Orang
bisa mengambil kuliah di MIT tanpa harus
menginjakkan kaki ke Amerika. 
 
 
Tentu saja, karena kamu meminta izin untuk
melakukan prosesnya. Lakukan prosesnya sendiri
lalu tunjukkan hasilnya. Your boss responsible for
the result but the process is yours to own. 
 


