
HOBBY ATAU PASSION ? 
 

 
 
Banyak hal yang harus dilakukan oleh setiap orang yang ingin terjun ke dunia usaha 

atau istilah kerennya itu ‘bisnis’. Namun dari sekian banyak yang harus dilakukan dalam 

persiapan awal, ada hal yang menarik dan menurut berbagai pendapat dari mereka 

yang sudah bisa dikatakan ‘sukses’ ada hal yang utama yaitu ” berbisnislah sesuai 

passion kamu “. Apa itu passion? lalu apa hubungannya dengan bisnis? Pertanyaan itu 

selalu muncul khususnya pada diri saya saat memutuskan untuk resign dari suatu 

perusahaan telekomunikasi dan banting stir ke dunia usaha, tak tanggung-tanggung 

hampir 6 bulan saya berusaha mencari jawaban dari pertanyaan itu. 

 

Hal itu lah yang membuat saya terdorong untuk terus menggali pengetahuan dari 

berbagai sumber seperti seminar, forum diskusi, pameran, dan yang paling mudah 

dilakukan adalah browsing di internet. Saya mendapatkan berbagai cerita yang menarik 

tentang seorang yang mengetahui dan mau jujur kepada dirinya tentang passionnya itu 

apa. Umumnya mereka akan menjadi diri sendiri tanpa pengaruh orang lain. Kita ambil 

contoh saja Piyu ‘Padi’ yang mengetahui passionnya sejak usia muda, lalu dia berani 

jujur kepada dirinya sendiri bahwa bermusik adalah passionnya. Berawal dari hobinya 

bermain gitar, dan ia benar-benar suka bahkan jatuh cinta kepada musik, ia pun tanpa 

keterpaksaan orang lain rutin berlatih, bahkan hingga menciptakan sebuah lagu. 

Bahkan saat ia diwawancara di acara Young On Top, dia mengatakan ” Passion itu 

dimana hidup mati kita ada di situ, dan bermusiklah passion ku “. Dan memang benar 

adanya, berkat passionnya itulah ia bersama teman-temannya yang juga personil band 

Padi sukses mengorbit di belantika musik Indonesia.  

 

Di luar itu, Billy Boen yang juga sebagai Founder Young On Top menuliskan sebuah 

artikel di websitenya tentang perbedaan hobi dan passion. Kira-kira seperti ini isinya, 

hobi itu suatu hal yang kita sukai yang menjadi suatu kegiatan paruh waktu dimana 



saat kita santai atau waktu luang dan menjadi suatu hiburan bagi kita. Contohnya 

yang hobinya membaca, mendengarkan lagu, dan bermain futsal. Kita melakukannya 

atas dasar kesukaan tetapi dilakukannya saat kita memiliki waktu luang. Beda halnya 

dengan passion, passion itu suatu hal yang kita sukai yang menjadi suatu kegiatan di 

setiap waktu dan menjadi sumber prestasi bagi kehidupan kita. Nah inilah inti 

perbedaannya, bisa dikatakan bahwa passion itu hobi, tetapi hobi belum tentu passion. 

Contohnya seperti seseorang yang hobi membaca, lalu karena kesukaannya itu lah dia 

melakukan kegiatan membaca itu menjadi suatu kegiatan yang rutin, lalu ia berpindah 

peran yang asalnya menjadi pembaca saja (konsumen) menjadi penulis (produsen), 

kemampuannya keluar secara alamiah karena pengalamannya membaca. Cara penulisan 

dia paham betul karena sering membaca. Lalu dia berlatih lebih dalam tentang dunia 

kepenulisan, setelah memiliki kemampuan yang cukup dan percaya diri, ia membuat 

blog yang mengantarkannya menjadi Blogger, lalu karena tulisannya menarik orang, ia 

membuat buku dan jadilah ia seorang penulis. Hobi yang dikembangkan dan membuat 

kita berprestasi itulah yang disebut Passion. Prestasi dalam hal ini tidak harus dalam 

bentuk piala, penghargaan, atau uang tetapi juga pengakuan orang lain bahwa kita 

expert di bidang yang menjadi passion kita itu. 

 

Banyak teman-teman saya yang hobi bermusik, mereka sering latihan bersama 

bandnya, lalu tampil di berbagai event, tapi hanya sedikit yang mengembangkan hobi 

bermusiknya menjadi passion, yang terjun ke industri musik, masuk dapur rekaman, 

lalu dikontrak label. Lalu seperti saya yang hobinya bermain futsal dan menonton 

pertandingan sepak bola, dan jika dikembangkan menjadi passion, mungkin saat ini 

saya memperkuat salah satu tim Liga Super Indonesia atau bahkan menjadi pemain Tim 

Nasional Indonesia. Tapi nyatanya kan tidak. Bagi saya, bermain futsal hanya sekedar 

hobi, bukan passion. 

 

Kembali ke hubungannya dengan bisnis, mengapa hal yang utama dalam persiapan 

awalnya harus temukan dulu passion kita adalah agar saat kita menjalani bisnis atas 

dasar suka dan cinta kepada apa yang kita kerjakan, sehingga tidak akan ada keluhan, 

rasa beban, dan mudah menyerah. Walaupun banyak rintangan dan hambatan, kita 

akan selalu menikmatinya karena kita memang sudah memutuskan untuk ”hidup dan 

mati’ kita di situ seperti halnya yang dikatakan oleh Piyu Padi. 

 

Nah bagaimana dengan teman-teman, apa sudah mengetahu hobi dan passion mu apa? 


