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Profesi sebagai penjual seharusnya merupakan profesi yang rerhor

mat, karena t idak mudah umuk men jadi penjual yang sukses. Na 

mun sayangnya, saar ini profesi penjual dtanggap rendah oleh sebagtan 

masyarakar kita. 

Dalam keh idupan sehari-har! mungkin klra menem ui peristlwa sebagal 

berlkur: 

•	 Banyak penj ual yang ditolak dengan kasar bahkan sampai diusir dad 

rempat calon pembeli. 

•	 Banyak penjual yang ridak dtbe rt kesempatan bertemu calon pembeli. 

•	 Banyak masyarakar rang merasa jengkel menghadapi penjual yang men 

jual dengan cara mernaksa. 

•	 Banyak pembeli yang merasa kecewa karena merasaditipu oleh penjual, 
karena prod uk yang di renma oleh pernbell , ternyata tidak sama dengan 

yang dijanj ikan penjual. 

Kejadian-kejadian sepertl di alas terjadi , karena banyak penjual yang men

coba menjual tanra mempelajari rerlebih dahulu i1mu menjual . Dalam 
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pelarihan-pclarihan penjualan yang pernah penulis berikan di banyak 

rempat, seeing diremui para penjual yang ndak mernahami dasar-dasar pen

jualan. Penulis juga scring menjumpai banyak perusahaan yang bcranggap

an bahwa para petugas penjuaJannya bisa sukses secara alami, ranpa perlu 

membekall mereka dengan ilmu penjualan yang mcmadai. Para pimpinan 

pcrusahaan itu berpendapat bahwa reori pcnjualan iru t idak pernlng, yang 

lebih penting adalah praktiknya. Mereka mcyakini bahwa para petugas pen· 

jualannya bisa langsung be1ajar dari lapangan, dengan melakukan penjualan 

yang scsungguhnya. 

Melepas para pctugas pcnjualan {anpa dibekalt ilmu mcnjuaJ yang merna

dai adalah kesalahan yang fatal. Hal ini blsa diibaratkan seperti mengirim 

prajurit ke rnedan tempur tanpa dibekali senlara yang lengkap dan tanpa 

mengetah ui srrategt pertcmpuran. Dengan kondlsl sepertl itu tenrulah amat 

kecil kcmungkinan prajurit Anda dapar memenangkan pertcmpuran. 

Berdasarkan pengalarnan puluhan tahun penults sebagai praktisi d i bidang 

penjualan dan me1akukan negosiasi, penulis mencoba un tuk menguraikan 

secara ringkas rapi lengkap dalam buku ini, tcnrang berbagai hal yang perle 

dikerahu i oleh scorang penjual. Buku ini sengaja dibuat secara simpel ridak 

benele-rele, hanya membahas poin-poin dan tip-tip yang penti ng sa]a, yang 

perlu diketahu i oleh scorang penjual. Penults berharap buku ini bisa ber

manfaat bagl Anda-Anda yang berprofesl sebagai pcnjual dan secara um um 

juga bagi semua orang yang balk secara langsung maupun rldak langsung 

dalam kehidupan sehad-barinya berkaltan dengan proso penjualan. 
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Perharfkanlah poin-poin benkur Int. sebelum Anda melanjutkan membaca 

bukuini. 

•	 Semua ora ng adalah pembeli, dan hanya sebagian saja d i antara klra yang 

pmjual: 

•	 Dalam posts!sebagai pembeli, ingat-in gatlah dan buatlah dafter,di mana 

arau pada penjual mana Anda merasa nyaman membelt , pada toko yang 

mana Anda ingin kembali da rang, pada wira niaga yang mana Anda 

ingi n dilayani. 

•	 Membeli, arau berbelan]a, bagl sebaglan besar orang adalah suatu ke

giatan yang sangat rnenyenangkan. Bahkan kegiaran berbelan]a (shopping) 

merupakan salah satu kegiatan berwisata. 

•	 Semua orang ingin membelanjakan uangnya un tu k memenuhi kebu

tuhannya. Penjual ad alah o rang yang melerakkan posislnya sebagai 

"penolo ng" bagi oran g yang ingin membelanjaka n uangnya. Bukan se

bagai "peram pok" yang memperdayai orang, sehlngga orang rerpaksa 

melepaskan ua ng untuk barang yang sebenarnya tidak diburuhkan, arau 

"me mba wa lari" uan g pembeli den gan tanpa mengganti nya dengan 

baran g atau jasa sebagalmana yang dijanjikan. 

•	 Sering kall kita membell sesuatu yang kita butuhkan di tempat yang [auh, 

dl mana unruk mencapai tempat membeli itu harus melalui serangkai

an perjuangan/ kesulitan/pengorbanan. Sebagal con roh unru k mencapai 

penjual baran g yang dibur uhkan seseorang tela mengorbankan wakru 
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dan u:naga, biaya rranspcrrasl yang besar, bahkan sering kali lebih besar 

dar! harga barang yang akan dibeli . 

Dati poin -poln di aras diharapkan Anda telah mendaparkan ide, bagaimana 

seorang pen jual melerakkan posisinya sebagal orang yang diburuhkan pem

bel l. Bukan seseorang yang kehadirannya ditolak dan tidak diharapkan 

karena sebagai pengganggu . Bukankah akh ir-akhir ini di banyak kompleks 

perumahan terr era papan larangan masuk bagi sausmanlwiraniaga alias 

penjual. Hal ini disebabkan begiru bany akn ya penjual yang ridakmengeni 

bagalrnana cara menjadi penjual yang diburuhkan calon pembeli, bu kan 

saja men jadi penjual yang balk. Sebaiknya. j angan menjual jika tidak tahu 

ilmunya . 
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