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Ilmu itu laksana cahaya dan kemiskinan itu

seperti kegelapan.

Tidak mungkin keduanya bertemu.

Jika ingin menyingkirkan kemiskinan maka

nyalakan cahaya ilmu dengan terus belajar.



Kesalahan 01

TIDAK MENGUASAI PRODUK



KESALAHAN #1

Kesalahan ini paling mendasar dari kesalahan-kesalahan

yang umum terjadi. Sebagai seorang penjual/pemasar

sebuah produk maka anda tidak boleh tidak memahami

produk anda.

Jika ini terjadi maka sangat wajar jika anda gagal closing.

Bagaiamana anda akan menjelaskan dengan baik kepada

calon pembeli jika anda sendiri belum memahami

sepenuhnya produk anda.

Sebagai contoh, anda jualan jilbab tapi anda tidak tahu apa

bahannya, tidak tahu ukurannya, tidak tahu warna-

warnanya. Secara warna itu banyak bro.. hehe. Untuk kamu

yang cowok pasti kenalnya Cuma merah, kuning, hijau,ungu.

Tahu kayak apa warna tosca?? Nggak yakin.. hehe.

Yang cowok kalo mau terjun ke dunia hijab/fashion harus

belajar ini dulu ya.. Haha

Nah, kalo kamu jualan hijab tapi tidak bisa menjelaskan itu

semua, bagaimana calon pembelimu akan yakin dengan

daganganmu? Gimana mau closing??

TIDAK MENGUASAI PRODUK
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Ok, sekarang saya coba rincikan apa saja yang harus

diketahui sebagai seorang penjual agar gampang closing;

1. Pahami spesifikasi produk anda

Seperti kasus diatas, jika anda jualan jilbab maka anda harus

tahu spesifikasi jilbab anda dan keunggulannya. Misal, hijab

instan Zahra terbuat dari bahan katun mudah dalam

pemakaian dan tanpa jarum pentul.

Pahami sedetail mungkin sampai diluar kepala anda. Kalo ini

saja belum selesai gimana mau closing??

2. Pahami kelebihan produk anda

Anda harus memahami apa kelebihan produk anda, harus

spesifik dibandingkan dengan kompetitor anda. Contoh;

hijab instan. Maka kelebihannya tampil cantik, modis dan

syar’I tanpa ribet. Disbanding hijab biasa yang butuh waktu

lama dan ribet.

Contoh lagi; Saya jual parfum custom yang dibuat

berdasarkan biodata pemesannya. Kelebihannya, pembeli

akan mendapatkan wangi yang khas miliknya sendiri dan

tidak ada duanya di dunia ini, karena biodata orang pasti

berbeda.

3. Sampaikan benefit bukan fitur.

Sedikit sekali penjual yang memahami ini. Kebanyakan dari

kita fokus pada fitur, padahal pembeli bukan beli fitur tapi

benefit.
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Contoh: anda menjual HP 4G. daripada anda bilang bahwa

HP anda udah dilengkapi 4G lebih baik anda bilang “dengan

beli HP ini anda tidak akan lagi mengalami buffer/loading

saat berinternet”. Penjelasan kedua akan lebih mudah

dipahami oleh calon pembeli anda.

4. Pahami siapa target market produk anda.

Tidak semua orang membutuhkan produk anda, maka anda

harus memahami ini.

Apa gender yang membutuhkan produkmu? Tingal dimana?

Umur berapa? Interes/ketertarikannya apa? Berkumpul

dimana? Fans dari siapa? Incomenya berapa?

Semakin detail dan spesifik persona buyer anda akan

semakin baik.

Sekarang, silahakan jawab pertanyaan saya diatas maka

anda akan tahu seperti apa pembeli anda.
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Kesalahan 02

TIDAK MENGUASAI TRAFFIC SOURCE



KESALAHAN #2

Sebelum lebih jauh kita bahas dulu apa sih traffic source??

Traffic source = sumber kunjungan ke toko online anda.

Ibarat sebuah usaha di sebuah ruko, maka hal terpenting

adalah bagaimana mendatangkan pengunjung ke ruko

tersebut.

Dalam dunia offfline makanya biasanya penjual mencari

tempat yang ramai atau membuat keramaian supaya orang

mau datang. Misal ngadakan konser music, nobar final piala

dunia, dll. Ini dalam rangka untuk mendatangkan

pengunjung ke tokonya.

Nah, didunia bisnis online ini juga penting. Ngapain repot-

repot punya toko online bagus dengan CS buanyak tapi

nggak ada yang lihat tokonya? Siapa yang mau beli??

Ini kesalahan yang banyak terjadi di pebisnis online, tidak

tahu bagaimana mendatangkan pengunjung ke toko

onlinenya.

Nah, maka dari itu anda harus menguasai BAGAIMANA

MENDATANGKAN PENGUNJUNG KE TOKO ONLINE ANDA.

TIDAK MENGUASAI TRAFFIC SOURCE
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Saya biasa mengkategorikan menjadi 2 sumber traffic, traffic

dengan cara gratisan dan berbayar.

1. Cara gratisan

Berikut beberapa yang bisa anda optimasi untuk

mendapatkan traffic dengan TANPA BIAYA;

a) FB personal

b) Instagram

c) SEO

Saya akan jelaskan sedikit bagaimana optimasi FB dan IG

untuk mendatangkan traffic, namun tidak bisa banyak

karena akan sangat panjang pembahasannya. Suatu saat

saya akan bahas detail persatu topiknya.

Langkah optimasi FB dan IG:

1) Memilik friend list tertarget.

Untuk closing di 2 socmed ini anda harus memiliki teman

yang merupakan target market anda. Caranya add target

market anda minmal setiap hari 50 orang.

2) Bangun interaksi dengan target market anda.

Karena tanpa interaksi maka sia-sia, status anda tidak akan

pernah nongol di timeline mereka.
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3) Bangun personal branding anda.

Simplenya, anda ingin dianggap seperti apa oleh target

market anda.

4) Pahami market temperature. Akan saya bahas di

pembahasan selanjutnya.

2. Cara berbayar

Berikut beberapa yang bisa anda optimasi untuk

mendapatkan traffic DENGAN BIAYA;

a) FB ads (Iklan di FB)

b) IG ads (Iklan di IG)

c) Adwords (Iklan di Google)

Pembahasan dari ketiganya ini harus mencakup 2 hal

setidaknya. Aspek teknis cara berikalan dan mindset

beriklan. Dan sepertinya sangat tidak memungkinkan saya

bahas disini.

Nanti akan saya siapkan pembahasan detailnya, silahkan

join di channel saya, add fb saya atau subscribe email saya.

Karena belum tahu dimana saya akan share materinya..

hehe
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Kita lanjut, apakah kita harus menguasai semua traffic itu?

Untuk sustain-nya bisnis anda, sebaiknya iya. Tapi untuk

memulai cukup pilih mana yang paling cocok dengan anda

dan produk anda. Yang terpenting anda harus

mendatangkan traffic.

Saya sendiri pakai yang gratis dan berbayar dan saya

sesuaikan dengan produk saya. Produk A dengan free traffic

dan produk B dengan paid traffic.

Setelah anda berhasil mendatangkan calon pembeli ke toko

anda, jangan biarkan mereka berlalu begitu saja. Karena

faktanya tidak semua orang yang mengunjungi toko anda

akan langsung membeli produk anda. Maka selanjutnya

adalah masukkan mereka kedalam database list anda atau

biasa disebut kolam prospek.

Jadi alurnya begini; Traffic >> Kolam prospek>> Toko

online

Saya sendiri untuk beberapa produk lebih suka memakai

Whatsapp untuk membangun kolam prospek saya.

Ilustrasinya begini:

FB/FBads >> Grup WA/List broadcast >> Toko

online/jualan

Mengapa dikumpulkan di kolam WA? Ini untuk mengolah

mereka supaya lebih dekat dengan kita dan akhirnya

membeli produk kita.
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Kesalahan 03

TIDAK MENGUASAI MARKET TEMPERATURE



KESALAHAN #3

Kesalahan yang sering dialkukan adalah asal jualan di

socmed tanpa memahami apakah friendlistmu sudah tahu

produkmu atau belum, apa manfaatnya dan apa

kelebihannya dibanding yang lain.

Dengan cara jualan yang begini maka bisa dipastikan akan

gagal closing.

Trus bagaimana? Kita pahami market temperature ini dulu.

Ada tiga jenis temperature market;

1. Cold market (belum kenal produk anda dan belum

kenal anda)

mereka ini belum ngeh siapa anda dan apa yang anda jual.

contohnya adalah orang yang baru add friend anda, baru

join grup anda.

kalo marketnya masih cold begini, anda juali mau seperti

apapun maka kemungkinan closingnya kecil atau bahkan

sama sekali tidak ada closing

jangankan beli, komen status anda aja nggak. hehe.

TIDAK MENGUASAI MARKET TEMPERATURE
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2. Warm market (sudah kenal dan mulai percaya)

mereka ini sudah mulai percaya anda dan tahu produk

anda.

ciri-cirinya mereka sudah mau berinteraksi dengan kita.

mau tanya-tanya, bahkan sudah tanya-tanya harga dan

beberapa ada yang beli.

3. Hot market (Sudah pernah beli produk dan sudah

percaya anda)

ini tingkat tertingi nih dari tingkatan konsumen anda. pada

tahap ini mereka sudah yakin dengan anda dan produk

anda.

sampai sini sudah bisa dipahami ya?

implikasinya begini, misal kita sudah buat penawaran bagus

di status FB kita tapi kok nggak ada yang beli??

jawabannya, bisa jadi friendlist anda masuk dalam kategori

cold market.

mereka belum tahu siapa anda dan apa kelebihan produk

anda.

jadi ya wajar kalo tidak ada yang beli.

nah kalo sudah ada yang tanya-tanya di status itu, berarti

friendlist anda mulai masuk di kategori warm market.
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yang harus dilakukan di social media adalah konsisten

menambah friendlist kita dan kemudian merubah mereka

dari cold>>warm>>hot.

praktiknya yang sering saya lakukan begini, rutin nambah

cold market dengan add friend.

merubah cold menjadi warm dengan thriller produk kita,

keunggulan dan manfaat. boleh juga di tambahi testimoni.

arahkan warm market ke WA friendlist dan mulai funnel

untuk jualan dan closing di WA.

sederhananya begini:

FB >> nyari leads/cold market.

WA >> funnel closing (merubah dari warm ke hot).

Bisa dipahami?? Lanjut…
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Kesalahan 04

TIDAK MEMBANGUN BRAND



KESALAHAN #4

Branding disini saya batasi kepada hal yang sangat

sederhana ya supaya mudah untuk dipahami dan

dijalankan. Branding disini simplenya kita artikan seperti apa

yang teringat pasar anda ketika mendengar nama dan toko

anda.

Misal; oh ust. Yusuf mansyur itu ustadz sedekah. BMW itu

mobil mewah, dll

Ada dua jenis yang bisa anda bangun; personal branding

dan store branding. Kita perlu membangun keduanya secara

perlahan.

1. Personal branding;

jika anda jualan produk keehatan maka asosiasikan diri

anda adalah seorang expert dalam bidang kesehatan.

Jika anda menjual produk parenting maka asosiasikan

bahwa anda adalah pakar parenting.

Maka, postingan anda di socmed ya harus mendukung ini,

jangan malah update status alay. Hehe

TIDAK MEMBANGUN BRAND
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2. Store branding;

Paling mudah untuk ini adalah bangun image toko anda

sebagai toko online terpercaya, pelayanan cepat dan

memuaskan, produk yang berkualitas.

Caranya upload foto banyaknya chating masuk, banyaknya

bukti transfer, banyaknya barang kiriman, banyaknya resi

pengiriman, dan testimony.

Maka image toko anda akan baik dimata prospek anda.

Tapi ingat, jangan memanipulasi semua itu ya… HARAM!

Sekarang, silahkan di list apa yang bisa anda kerjakan untuk

branding ini.

Personal branding:

1. …………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………….

Store branding:

1. ……………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. ……………………………….…………………………………
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Kesalahan 05

TIDAK MENGUASAI TEKNIK CHATING YG BAIK



KESALAHAN #5

Nah, setelah anda berhasil mendatangkan pengunjung ke

toko online anda maka yang harus anda kuasai selanjutnya

adalah teknik chating yang baik.

Banyak yang datang dan chat tapi nggak closing. Kebayang

kan nyeseknya? Hehe

Sebetulnya kalo dibahas panjang banget nih teknik closing,

tapi saya akan bahas beberapa hal yang sering saya

gunakan dalam bisnis saya ya..

1. Buat draft jawaban dari pertanyaan yang sering

ditanyakan.

Seperti; harganya berapa? Variannya apa ja/ untuk pesan

bagaimana caranya?

Siapkan jawaban-jawaban ini supaya anda tidak berulang

ngetik jawabannya.

2. Aktif bertanya. Jangan sampai anda pasif dan hanya

menunggu pertanyaan dari pembeli.

Contoh:

(diselanjutnya)

TIDAK MENGUASAI TEKNIK CHATING YG BAIK
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Pembeli: ada varian apa aja ya?

Anda : kami ada 4 varian kak, silver, gold, platinum dan

diamond.

(sampai sini anda jangan berhenti, tapi anda harus balik

beertanya atau bahkan mengarahkan)

Anda : kami ada 4 varian kak, silver, gold, platinum dan

diamond. Favoritnya yang GOLD kak, kakak mau ambil yang

mana?

(perhatikan, saya mengarahkan pembeli untuk ambil yang

GOLD, dan balik bertanya)

Dengan begitu yang ada dalam pikiran pembeli adalah, SAYA

HARUS PILIH YANG MANA? Bukan SAYA JADI BELI APA

NGGAK YA?

Bisa dipahami??

3. Teknik kelangkaan. Simplenya, stok hanya 50 pcs.

Siapa cepat dia dapat.

Ini akan meningkatkan kemungkinan closingnya. Tapi jangan

bohong ya..

4. Buat alur chating. Ini cocok untuk yang produknya

mahal atau perlu penjelasan lebih.

Tanyakan ke pembeli sekaligus menawarkan untuk

menjelaskan detailnya. 21



Contoh:

Sebelum order dan saya jelaskan harganya, apakah kakak

sudah tahu detail peracikan parfum kami? Jika belum, boleh

saya jelaskan sedikit?

Dengan begini, kemungkinan besar pembeli akan minta

dijelaskan dulu sebelum kita share harganya. Setelah

pembeli meminta penjelasan, berikan penjelasan disertai

benefit dan keungggulan produk kita. Harapannya ketika di

share harganya, pembeli sudah memahami VALUE produk

kita.

Sebetulnya masih banyak nih teknik closing di chating. Nanti

kita bahas dalam satu pembahasan tersendiri ya… 
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Kesalahan 06

TIDAK PUNYA TARGET OMSET 

DAN TIDAK ADA ACTION PLAN-NYA



KESALAHAN #6

Mengapa kita perlu mencanangnkan target omset?

Sebagai seorang entrepreneur jelas kita adalah bos untuk

diri kita sendiri. Berbeda saat anda seorang karyawan, anda

puny abos atau atasan yang selalu meminta anda untuk

mengrjakan dan memantau kerjaan anda.

Dalam entrepreneur tidak aka nada yang menyuruh dan

mengontrol kita. Sayangnya, ini kadang jadi bumerrang bagi

kita sendiri.

Seringkali kita (saya dan anda) berjualan hanya berdasarkan

ini;

Kalau lagi mood baru jualan

Kalau lagi butuh uang baru jualan

Kalau lagi ada waktu senggang baru jualan

Kalau-kalau yang lain..

Nah, untuk mengatasi itu semua maka anda harus

membuat target omset yang ingin anda raih dan kemudian

membuat plan actionnya.

TIDAK PUNYA TARGET OMSET DAN TIDAK ADA ACTION PLAN-NYA
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Inilah bos anda sebagai seorang entrepreneur yang

menentukan kerjaan anda dan target kerjaan harian anda.

Bisa dipahami ya mengapa perlu kita memiliki target

omset???

Selanjutnya saya akan jabarkan sedikit tentang RUMUS

OMSET. Siap??



Penjelasan:

Prospek/leads adalah calon pembeli kita. Bisa kontak di WA,

grup WA, chanel telegram, grup telegram, grup FB.

% Closing adalah conversi rate. Presantase orang yang beli

dari jumlah prospek yang anda punya.

Buyer adalah orang yang beli produk anda (prospek X %

Closing)

Avarage sales adalah rata-rata uang pembelian buyer dalam

satu periode waktu (bulan)

Repeat order adalah pembelian ulang buyer ke anda.

--------------------------------------------------------------------------------

Dari sini jelas, jika anda ingin tembus omset 49.800.000

dengan konversi rate 10% dan harga produk @249.000

maka anda harus punya prospek 2.000 orang.

Dari sini akan memudahkan anda dalam membuat rincian

action plan bisnis anda.

Dengan target omset 49.800.000 maka apa saja yang harus

dilakukan?

Perbanyak lead minimal 2.000 leads. Action harian: mencari

lead 2.000/30 hari= 67 lead/hari.

Jadi setiap hari anda punya target 67 prospek baru.
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Misal anda memakai 3 social media maka 67/3= sekitar 23

an. FB 23 prospek, IG 23 prospek, Telegram 23 prospek.

Sedikit kan??

Bisa dipahami sampai sini??

Selanjutnya bisa anda otak-atik sendiri rumus omset diatas.

Anda rubah sendiri angka-angkanya sesuai dengan target

anda.

Tuliskan detail target anda berdasar rumus omset diatas.

Berapa target omset anda?  

...................................................................

Berapa Conversi rate anda? 

………………………………………………………………

Berapa lead/prospek yang anda punya? Kurang berapa? 

……………………………..

Dimana anda mencari prospek anda? 

1. …………… 2. ……………………… 3. ……………….. dst
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Kesalahan 07

MAU INSTAN CLOSING DAN ENGGAN 
BELAJAR 



KESALAHAN #7

Didunia ini tidak ada yang instan, mie instan aja pake

dimasak dulu. Hehe

Nimatilah prosesnya. Berproseslah dengan sebaik-baiknya.

Seringkali kita silau dengan hasil yang terliihat WOW dari

orang lain, tapi sadarkah anda bahwa semua itu dicapainya

melalui proses dan perjuangan yang tidak mudah dan

instan.

Lihatah ilustrasi dibawah ini.

MAU INSTAN CLOSING DAN ENGGAN BELAJAR 
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Tidak ada kesuksesan yang datang dengan instan, tapi juga tidak

ada hasil yang menghianati kerja keras.

Dari semua ilmu dan teknik yang kita pelajari, yang paling berat

adalah menerapkannya dan menjalankannya secara

KONSISTEN.

Sekali lagi KONSISTEN atau ISTIQOMAH.

Jangan mudah menyerah dan BAPER ketika di PHP pembeli, stay

calm aja..

Tetap jaga hubungan baik, suatu saat bisa jadi dia jadi pembeli

besar anda.

Jangan baper di tolak ketika jualan. Toh yang nolak baru satu

orang. Masih jutaan orang diluara sana yang membutuhkan

produk anda. So, jangan berhenti.

Saat anda memutuskan berhenti bisa jadi selangkah lagi

sebetulnya kesuksesan anda. Kan saying…

Tidak mudah memang untuk konsisten dalam jangka waktu

lama, cara yang biasa saya lakukan agar tidak bosan adalah

dengan terus belajar.

Dengan terus belajar kita akan terus melihat betapa masih

banyak yang belum kita kuasai dan belum kita praktekkan.

Dengan begini maka kita akan terus bertumbuh dan

bertumbuh.

LEARNING then EARNING 



TENTANG

PENULIS

Fatoni adalah fulltime online marketer. Fouder dari book lovers yang merupakan unit

bisnis yang telah dia bangun tahun 2016. dia mengawali pengetahuannya tentang

bisnis online secara otodidak hingga akhirnya bias menghasilkan pemasukan untuk

dirinya.

Sebelum memutuskan menjadi seorang online marketer, dia merupakan karyawan di

perusahaan swasta dengan posisi sekretaris pribadi foundernya. Dari sinilah ia mulai

mengenal sedikit dunia bisnis yang kemudian hari menjadi inspirasi baginya untuk

memulai bisnisnya sendiri.

Ditengah perjalanannya menjadi seorang online marketer ia pun pernah bekerja di

sebuah perusahaan online yang menghasilkan omset puluhan hingga ratusan juta

perhari, dan ia sebagai FB advertisernya.

Anda bias temukan dia di FB https://m.facebook.com/fatoni.toni.10004

Untuk update ilmu online marketing bias join chanel telegramnya di

https://t.me/digipreneursite

www.digipreneur.site

https://m.facebook.com/fatoni.toni.10004

