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Agung Hapsah. Youtuber Sukses, dari Desa yang Tidak Tersentuh Internet Agung menghabiskan masa kanakkanaknya di Australia, bersama orang tuanya. Disanalah agung mulai tertarik dengan film. Tidak bosan, agung selalu
menonton dan membuat ulasan ulasannya sendiri tentang film yang ditontonnya. Tak lama setelah itu, Agung mulai
membuat video-nya sendiri. Ketika ditanya apa yang menginspirasi Agung hapsah saat memulai membuat video, ia
menjawab, â€œsejak kecil saya suka sekali menonton film. Dari situ terlintas di benak saya, daripada saya hanya menonton
dan mengulas film film orang lain, kenapa saya tidak mencoba membuat film sendiri, lalu mengulasnya. Dari gagasan
itulah, Agung hapsah bisa sebesar ini di dunia youtube.Â Baru sebentar ia belajar dan berkarya dalam membuat video di
Australia, Agung harus meninggalkan negara itu, karena pekerjaan orangtuanya yang mengharuskan mereka pindah ke
tanah grogot, Kalimantan Timur. Sangat susah baginya untuk meninggalkan Australia saat itu. Ia harus meninggalkan
teman teman dekatnya, lalu ia juga harus mempelajari bahasa Indonesia, yang sama sekali belum pernah ia gunakan
sebagai Bahasa percakapan sehari â€“ hari, ditambah lagi dengan keadaan tanah grogot yang menghambat Agung hapsah
dalam belajar dan mempublikasikan video â€“ videonya.Â Dengan berat hati, Agung pindah ke tanah grogot. Disana agung
melanjutkan sekolahnya di SMA 1 Tana Paser. Agung disambut dengan baik oleh teman temannya disana, namun
karena belum lancar berbahasa Indonesia, membuat Agung sulit berkomunikasi dengan teman â€“ temannya.Â Kesulitan
jaringan internet dikampungnya tidak menutup semangat Agung dalam membuat karya â€“ karyanya.Apa yang dilakukan
Agung agar ia tetap dapat mempublikasikan videonya itu? Setiap sabtu, ketika kegiatan sekolah libur, ia pergi ke kota
untuk mendapatkan jaringan internet.Â Selama seharian itulah ia manfaatkan waktunya sebaik mungkin, baik
mempublikasikan videonya itu ke youtube, maupun mencari pengetahuan dan update terbaru tentang perkembangan
internet dan video. Perjalan Agung ke kota juga tidak terbilang mudah, ia harus menaiki perahu dahulu. Dukungan dari
orang tua Agung sangatlah kuat, apapun yang Agung lakukan, selama hal itu baik, maka mereka mendukungnya.
Lingkungan sekitar Agung pun juga sangat suportive. Jadi semangat agung dalam berkarya pun semakin meningkat.
Banyak yang menikmati video video yang di buat oleh agung hapsah. Namun, banyak juga yang tidak suka dengan
karya Agung hapsah. Banyak dari mereka yang sering sekali melontarkan kata kata yang tidak layak didengar. Namun
hal ini tidak membuat Agung Hapsah berhenti berkarya. Bahkan, video â€“ videonya selalu mengalami improvement setiap
bulannya. Kini, semakin banyak generasi generasi muda yang terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Agung
Hapsah, dan mencoba melakukan apa yang Agung lakukan, yaitu membuat video berkonten informatif dan menarik. Di
usianya yang masih 18 tahun, penghasilan yang di dapat oleh Agung dari membuat video tersebut sudah mencapai 3
digit. Sifat ulet dan kegigihannya inilah yang membuatnya menjadi seperti sekarang ini. Namun cita â€“ citanya masih
panjang lagi. Semoga biografi singkat tentang Muhammad Agung Hapsah ini dapat memberikan inspirasi dan informasi
kepada kita semua. Salam Inspirasi...
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