Resensi #6 - Forever Employable
Buku Dari Jeff Gothelf
Buku yang relevan ditengah
gelombang PHK dan lesunya
lapangan pekerjaan karena
pandemi Covid-19.
Forever Employable
membahas bagaimana
membangun reputasi, karya
dan personal branding agar
kesempatan terbuka lebar
sepanjang tangga karir kita.
Ditulis oleh Jeff Gothelf, UX
Designer Senior yang terkenal
dengan buku-buku Lean UX.
Selain itu, bukunya hanya 100
halaman, singkat dan padat.
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Jeff Gothelf dan Krisis Eksistensi Karier
Jeff Gothelf adalah UX designer
senior dengan pengalaman lebih
dari 1 dekade di skena startup New
York.
Suatu hari ketika menginterview
desainer junior, Jeff menemukan
realisasi bahwa pekerjaannya
sangat mungkin untuk digantikan
oleh banyak lulusan baru dengan
gaji lebih murah.

"I was 35 in middle management, i decided I was no
longer going to look for jobs, jobs were going to look
for me "
Keresahan ini membuat Jeff berniat untuk membuat karirnya future
proof. Buku Forever Employable adalah kulminasi pembelajaran Jeff
dalam membangun personal branding professional dan
membangun platform karir agar kesempatan tidak hanya dicari
tetapi juga bisa datang menghampiri.
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Apa itu Forever Employable ?
Untuk membuat kesempatan dan tawaran pekerjaan datang terusmenerus ke kita, Jeff berpendapat bahwa kita harus memperlakukan
karir kita sebagai sebuah product. Sebuah product, sepanjang masa
hidupnya, terus menerus dikembangkan, divalidasi, di promosikan agar
tetap relevan. Karir juga perlu diperlakukan seperti itu.
Ada 5 skill dan 5 langkah yang disarankan Jeff, agar kita menjadi Forever
Employable :

5 Skills To Build

5 Steps To Do

Entrepreneurialism

Plant A Flag

Self Confidence

Tell Your Story

Continuous Learning

Follow The New Path

Improvement

Teach

Reinvention

Give It All Away
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5 Skills Seorang Forever Employable
Entrepreneurialism
Anggap karirmu sebagai sebuah bisnis. Apa value proposition dirimu,
siapa segmen pelanggan yang cocok dan bagaimana mereka bisa
menemukan mu?

Self Confidence
Pengalaman kerja dan hidupmu adalah unik. Tidak ada orang lain yang
punya apa yang pernah kamu pelajari, kerjakan dan rasakan. Embrace it
and Own it.

Continuous Learning
Semua hal berubah. Satu-satunya cara tetap bertahan adalah terus belajar.
Baca buku, baca blog, dengarkan podcast dan ngobrol dengan orangorang baru.

Improvement
"Skeptis secara Antusias" : antusias mengerjakan tapi skeptis terhadap
prosesnya. Mencari cara apakah ini bisa dilakukan dengan cara yang lebih
baik.

Reinvention
Terbuka untuk berubah ketika kesempatan yang ada di depan
mengharuskan kita meninggalkan "bentuk" kita yang sekarang
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Langkah Pertama - Plant A Flag
Coba pikirkan, apa kira kira value proposition dari perjalanan karirmu
selama ini ? Apa topik yang familiar dan kamu kerjakan sehari-hari di
pekerjaan, kemudian berikan opini pribadimu dalam sebuah medium
tertentu dimana orang bisa melihat, membaca dan mendengarkan.
Plant a flag artinya menanam "bendera" / marka dengan nama disebuah
topik tertentu. Sehingga ketika oranga googling nama kamu, muncul
asosiasi dengan topik tersebut.

Nama Kamu + Kredibilitas Pekerjaan + Opini Pribadi +
Topik Spesifik
Di buku, Jeff menyediakan template untuk memulai memikirkan
"bendera" apa yang kira kira bisa kamu tancapkan.
Topic : Topik apa yang kira-kira kamu kuasai ?
Audience : Siapa kira kira yang tertarik mendengarkan opinimu? Anak kuliah ? yang
baru masuk kerja ? Amatir ? Professional ? CEO ? kerja di kantor atau di startup ?
Format : Bagaimana orang bisa mengkonsumsi opinimu? Tulisan di blog ? Video ? PPT
? Podcast ? Posting social media ?
Measure of Success : Apa ukuran opinimu didengarkan oleh audiens ? Views ? Likes ?
Di email langsung oleh pembaca ?
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Langkah Kedua - Tell Your Story
Selain opini, yang perlu dibangun juga dari personal branding karir adalah
cerita. Cerita jauh lebih bisa diterima orang-orang daripada fakta formal.
Kamu punya pengalaman yang unik, oleh karena itu persiapkan cerita
kamu dan ceritakan berulang-ulang sehingga orang tidak hanya
mendengarkan opinimu tapi mereka juga resonate dengan cerita kamu.
Berikut guide sederhana untuk memulai membangun cerita :
Solve Real Problem : Berikan opinimu tentang masalah-masalah nyata yang
kamu atau orang lain alami
Real World Experience: Pengalaman memberikan bobot kepada opinimu
sehingga layak untuk didengar
Humble: Tidak hanya membagi kesuksesan, coba bercerita tentang proses,
kegagalan dan keterbatasan yang kamu hadapi
Practical dan Tactical : Berikan tips praktis yang bisa audiens praktekkan. Misal 3
cara untuk mulai berjualan online, 5 langkah memulai blog
Build Authentic Connection : Bangun koneksi yang jujur dengan pembaca atau
audiens. Orang akan skeptis jika kamu mengarang cerita atau melebih-lebihkan
hanya karena ingin menjual sesuatu.
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Langkah Ke 3 - Follow The New Path
Ketika orang mulai tahu opini dan ceritamu, kamu akan mulai mendapat
tawaran dan kesempatan. Misal mengisi seminar, menulis di blog orang lain,
diminta pendapat di email. Katakan iya pada semua kesempatan dan see
wher the opportunity takes you.
Kalau kesempatan belum datang, berikut tips praktikal dari Jeff untuk
membangun audiens dan meningkatkan traction cerita kamu
Follow Leaders in Your Field : Siapa thought leader di topik, pekerjaan atau
segmen yang kamu jalani sekarang ? Ikuti mereka di Linkedin dan sosial media.
Pelajari apa yang sedang mereka bicarakan dan bagaimana mereka
melakukannya
Join Their Conversation: Berikan komentar positif dan meaningful di posting
orang-orang yang berkaitan dengan topikmu. Berikan pertanyaan, tambahan
informasi dan pengalaman pribadimu. Lakukan dengan respek.
Share Your Work Regularly: Tulis, produksi dan sebarkan opinimu secara reguler.
Seminggu, dua minggu atau sebulan sekali.
Provide Value : Bagikan hal-hal yang menurut kamu berguna
Scale the Ideas : Ketika opinimu diterima dan diapresiasi, coba lebarkan itu
kedalam bentuk lain. Dari tulisan ke video, podcast ke webinar, dan juga
sebaliknya
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Langkah ke 4 - Teach
Mengajar adalah kegiatan yang efektif untuk mempromosikan opini, cerita
dan ekspertisemu. Selain itu dengan mengajar, kamu bisa mendapat
feedback instan apakah materi yang kamu berikan relate dan berguna
untuk audiens. Beberapa
Workshop dan Webinar
Mengisi workshop atau training baik itu offline atau webinar, yang populer di masa
WFH ini. Mulai tawarkan dari yang paling dekat, training internal kantor misalnya
Konferensi
Apa konferensi yang populer di bidang pekerjaan mu ? cari cara agar kamu bisa
presentasi atau berkontribusi disitu
Meetup, Komunitas dan User Group
Cari komunitas yang relevan. Tawarkan untuk berkontribusi topik. Cari acara-cara
sharing mingguan di Meetup, Eventbrite atau Loket.com
Podcast
Buat podcast untk membagikan opinimu. Atau coba tawarkan untuk menjadi
tamu di podcast-podcast yang relevan dengan topikmu.
Artikel Tamu atau Kontributor di Media
Menulis juga bagian dari mengajar. Buat tulisan dan bagikan itu ke audiens. Tulis
di media atau blog orang lain. Mulai dari blog perusahaan atau komunitas.
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Langkah ke 5 - Give It All Away
Langkah terakhir adalah memudahkan audiens (atau siapapun yang
tertarik untuk mendengarkan opinimu) untuk mencari semua hal
tentang dirimu. Cara yang paling umum adalah dengan membuat
website pribadi dan sentralisasikan semua konten mu disitu.
Sehingga ketika ada yang mencari nama di Google, mereka
langsung menemukan opini dan cerita kamu.
Kemudian coba untuk menggratiskan semua atau sebagian besar
konten yang kamu produksi. Seperti juga startup di awal, fokus
untuk membangun audiens dan traction daripada mengincar profit
di depan. Daripada uang, ketika kesempatan sharing atau workshop
datang cari cara agar dibayar menggunakan exposure yang lebih
besar.

" First thing to do is build following and credibility.
just like startups, the goal is to gain market share and
eyeballs for your specific topic "
-Jeff Gothelf
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Penutup dan Referensi
Materi-materi tambahan Forever
Employable bisa didapatkan di
website pribadinya
https://jeffgothelf.com/.
Video presentasi Jeff tentang
Forever Employable bisa diliat di
link Youtube berikut

Jeff Gothelf bertamu di Podcast
Unlearn untuk membicarakan
bukunya. Bisa didengarkan di
Spotify.
Terima kasih telah membaca #Resensi, sebuah ringkasan
buku-buku menarik yang aku baca. Semua edisi resensi
bisa dibaca di link berikut
kikiahmadi.com

