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“  
Sukses bukanlah kunci 

kebahagiaan. Kebahagiaan 

adalah kunci kesuksesan. Jika 

Anda mencintai pekerjaan 

Anda, Anda akan menjadi 

orang yang sukses. 

” 
Albert Schweitzer 
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Kata Pengantar 
 

 

Salam sukses para pengusaha sukses.  

 
Buku ini tidak akan berarti apapun, hingga anda 

bertindak dan berusaha hingga anda merasa lelah. Semua 
proses yang dijalankan untuk mencapai kesuksesan harus 
didasari oleh tujuan, pengetahuan, aksi dan harapan serta doa. 
Jadikan setiap usaha anda memiliki tujuan untuk kepentingan 
banyak orang. Buku ini tidak lebih bernilai daripada yang 
membaca, karena pengalaman adalah guru yang mengajarkan 
setiap pengetahuan secara lengkap tidak terpisah dan tidak 
terfikirkan oleh siapapun. 

Buku ini kami buat agar menjadi pendamping dan 
tambahan pengetahuan sebagai bekal dalam menjalankan usaha 
anda. Buku ini terpisah pisah dalam beberapa bahasan, anda 
harus menyelesaikan secara tuntas membacanya agar dapat 
memahami secara utuh. Tapi buku ini bukan satu satunya 
acuan atau bacaan anda untuk berkembang. Ada ratusan 
bahkan ribuan buku lainnya yang ada di perpustakaan, toko 
buku, dan buku lainnya dalam bentuk yang berbeda. 
Pengetahuan akan ditemukan dimanapun, tapi buku 
menjelaskan secara ringkas apa yang perlu anda ketahui. 

Jangan jadikan buku ini satu satunya referensi, tapi 
tuntaskan setiap referensi yang anda dapatkan. Jika anda telah 
memulainya, anda juga harus menyelesaikannya. 

 
Salam dari penyusun di neptunus. 
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Teknik Soft Selling,  

Hard Selling, dan Penggunaannya 
 

 

 

 

Menjadi reseller buku juga perlu paham bagaimana 

teknik melakukan pemasaran. Teknik pemasaran sendiri 

secara umum terbagi menjadi dua. Yakni hard selling dan 

juga soft selling. Keduanya menggunakan teknik berbeda 

namun dengan tujuan yang sama, berikut perbedaan 

detailnya. 

 

Soft Selling dan Penggunaannya 

Teknik soft selling merupakan teknik pemasaran 

dengan menyampaikan nilai-nilai yang akan didapatkan 

ketika membeli sebuah produk. Sehingga konsumen tidak 

serta-merta langsung ditawari buku, namun dijelaskan dulu 

nilai-nilai dan manfaat dari membeli buku tersebut. 

Sehingga teknik promosi ini dilakukan secara tersirat, 

namun akan efektif menarik minat seseorang membeli buku 

yang dijual. Misalnya dengan menyampaikan manfaat 

menambah koleksi buku pendidikan, manfaat membaca buku 

secara umum, kisah inspiratif dari seseorang yang hobi 

membaca buku, dan lain-lain. 
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Adapun untuk penggunaan teknik soft selling sendiri 

dalam mempromosikan buku adalah sebagai berikut: 

 

1. Memberikan Sampel Produk 

Teknik soft selling bisa digunakan atau diterapkan 

dengan cara membagikan sampel produk. Sehingga calon 

pembeli bisa mengenal produk tersebut tanpa harus 

membelinya. Jika mereka mencoba dan suka, maka di 

kemudian hari akan membeli. 

Namun, bagaimana jika promosi buku pendidikan? 

Maka kamu bisa membagikan sampel berupa sinopsis dari 

salah satu buku yang dijual. Bisa pula membagikan desain 

sampul buku, profil penulis, dan sebagainya dalam sebuah 

brosur.  

Bisa juga dengan menyediakan satu buku yang bisa 

dibaca sebentar oleh calon pembeli. Jika isinya disukai, maka 

calon pembeli tersebut akan membeli buku yang baru saja 

dibacanya. 

Jika menjual buku secara online, maka bisa 

membagikan halaman-halaman awal atau halaman tertentu 

dari versi elektronik buku yang dijual kepada calon pembeli. 

Jadi, pastikan kamu tahu di halaman berapa inti pembahasan 

buku tersebut. 

 

2. Memberikan Informasi Relevan 

Teknik soft selling juga bisa diterapkan dengan 

memberikan informasi yang relevan. Seperti yang sudah 

disampaikan sekilas di atas, yakni menyampaikan manfaat 

dan nilai-nilai produk secara mendalam. 
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Jika kamu menjual buku pendidikan maka bisa 

menyampaikan informasi mengenai suatu bidang ilmu yang 

berkenaan dengan judul buku tersebut. Manfaatkan artikel di 

situs populer dan kredibel untuk dibagi ke calon pembeli. 

Baru kemudian dibubuhkan kalimat mengenai judul 

buku yang dijual, intinya adalah mengarahkan calon pembeli 

mengenal buku yang kamu jual. Supaya tertarik dan 

kemudian melakukan pembelian. 

 

3. Membagikan Gambar yang Menarik 

Kamu memutuskan untuk menawarkan buku-buku 

pendidikan lewat WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-

lain? Maka rutin mem-posting konten relevan dan menarik 

sudah termasuk menerapkan teknik soft selling. 

Jadi, kamu bisa menyiapkan desain gambar yang 

menarik dan menyelipkan judul buku di dalamnya. Bisa juga 

penawaran buku ditulis di bagian akhir caption dari posting-

an yang dibuat. 

 

4. Mengadakan Giveaway 

Teknik promosi giveaway ternyata juga masuk ke 

dalam teknik soft selling, dan bisa juga diterapkan saat 

berjualan buku pendidikan. Giveaway ini bisa dalam bentuk 

buku gratis 

Namun jika berat maka bisa dalam bentuk pulsa, 

voucer di aplikasi Fintek, dan lain sebagainya. Mengadakan 

kuis sederhana namun menarik juga bisa dilakukan untuk 

memperkenalkan buku-buku yang dijual secara halus. 
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Sumber: 

http://ciputrauceo.net/blog/2016/6/2/b7t6u316kru6yp2y

mf3wflc5ev4xe5 (Anonim, Juni 2018) akses: 6 Jan 

2021 jam 11.00 WIB.  

https://seoanaksholeh.com/marketing/soft-selling-dan-

hard-selling (Andrian Permana, Okt 2019) akses: 6 

Jan 2021 jam 11.00 WIB.  
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Teknik  

Cross Selling, Up Selling, Down Selling  
 

 

 

 

Setiap pelaku bisnis tentunya ingin omzet penjualan 

yang terus merangkak naik. Mencapainya, ada banyak teknik 

penjualan yang kemudian diterapkan. Salah satunya dengan 

tiga teknik penjualan efektif yakni cross selling, up selling, dan 

juga down selling.  

Ketiga teknik jualan ini sangat cocok diterapkan untuk 

penjualan buku pendidikan. Sehingga kamu perlu 

memahami, mempelajari, dan mencoba penerapannya. Jika 

memang diterapkan dengan tepat maka akan meningkatkan 

omzet penjualan.  

 

Cross Selling  

Teknik pertama adalah cross selling, yaitu teknik 

penjualan dengan menawarkan produk tambahan untuk 

melengkapi produk utama yang dibeli atau dibutuhkan oleh 

pelanggan. Teknik ini sudah jamak diterapkan dan kamu bisa 

menjumpainya di berbagai tempat usaha.  

Tujuan dari cross selling sendiri adalah menjual produk 

lebih banyak, sehingga pembeli memutuskan untuk 

mengeluarkan uang lebih banyak. Namun produk tambahan 

atau pelengkap yang ditawarkan sebaiknya menarik dan 

memang cocok untuk ditawarkan ke pembeli tersebut.  
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Misalnya saja ada pembeli memilih judul buku tentang 

belajar bahasa Inggris, maka kamu bisa menawarkan buku 

bahasa Indonesia, Matematika, dan sebagainya. Buku 

tambahan yang kamu tawarkan nilai atau harganya bisa lebih 

murah dan bisa juga sama dengan produk utama.  

Menawarkan produk tambahan akan membantu 

pembeli menimbang apakah perlu membelinya atau tidak. 

Jika produk ini menarik dan melengkapi dari produk yang 

sudah dibeli, maka kemungkinan untuk membelinya juga 

akan sangat tinggi.  

 

Up Selling  

Teknik jualan berikutnya adalah up selling, yaitu teknik 

jualan dengan menawarkan produk yang lebih baik dan 

harganya lebih mahal dibanding yang dibeli pelanggan. 

Teknik ini berbeda dengan cross selling yang bertujuan untuk 

menjual produk lebih banyak.  

Sedangkan di up selling berusaha untuk menjual 

produk yang harganya lebih mahal dan dilengkapi dengan 

beberapa kelebihan. Teknik ini juga ideal diterapkan saat 

berjualan buku pendidikan.  

Sebagai contoh, ada pembeli membeli buku tentang 

belajar bahasa Inggris maka kamu bisa menawarkan buku 

tentang sastra Inggris, TOEFL, grammar, dan lain-lain yang 

lebih tebal dan harganya lebih mahal. Sampaikan keunggulan 

buku tersebut untuk meningkatkan keinginan pembeli 

memboyongnya pulang.  

Up selling juga bisa diterapkan dengan teknik bundling, 

misalnya saja kamu menawarkan paket buku bahasa Inggris 
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dengan sastra Inggris. Lalu berikan potongan harga entah itu 

hanya Rp5 ribu atau mungkin Rp50 ribu sesuai kondisi HPP.  

Cara ini akan membuat pembeli semakin tertarik 

membeli lebih banyak, karena mengetahui produk yang lebih 

menarik, lebih lengkap, dan lebih baik. Sekaligus menjadi 

produk yang melengkapi dari buku yang kali pertama ingin 

dibeli.  

 

Down Selling  

Teknik berikutnya adalah down selling dan kebalikan 

dari up selling, karena nantinya kamu perlu menawarkan 

produk yang harganya lebih murah kepada pembeli. Tujuan 

dari penerapannya adalah: 

 Melakukan penetrasi dengan mengarahkan pembeli ke 

produk yang lebih mudah dijangkau, baru kemudian 

beralih ke menawarkan produk utama yang lebih 

mahal.  

 Memberi kemudahan pada segmen pasar yang 

membutuhkan produk dengan harga lebih terjangkau 

agar sesuai kapasitas kantong.  

 Memperkenalkan sampel produk.  

Melakukan down selling ketika diterapkan dengan tepat 

tidak akan membuat kamu rugi atau berdampak pada 

penurunan omzet. Justru sebaliknya, karena bisa jadi pembeli 

tersebut menyukai produk yang lebih murah yang kamu 

tawarkan sehingga ke depannya kembali lagi untuk membeli 

buku-buku lebih mahal.  

Teknik satu ini akan membantu meningkatkan angka 

penjualan dari segi kuantitas, yang tentu diharapkan ke 



 

8 

depannya bisa meningkatkan omzet penjualan. Sebab 

memiliki pelanggan baru dalam jumlah lebih banyak.  

 

Manfaat yang Didapat Ketika Menerapkannya  

Menerapkan salah satu atau mungkin ketiga teknik 

penjualan di atas bisa dicoba dilakukan. Kamu bisa 

mendapatkan banyak manfaat dari penerapannya, misalnya:  

1. Membantu Menawarkan Buku Baru  

Ketiga teknik penjualan di atas bisa membantu kamu 

memperkenalkan buku baru kepada pembeli yang sudah 

melakukan order. Sehingga termasuk pembeli yang sudah fix 

melakukan pembelian, dan ada kemungkinan besar 

menambah orderan.  

Judul baru tentu perlu dipromosikan agar lebih banyak 

orang mengetahuinya. Menawarkannya secara langsung 

kepada pembeli juga termasuk di dalamnya. Sehingga buku 

baru dikenal langsung oleh pembeli potensial dan ada 

kemungkinan langsung laku.  

 

2. Memperkenalkan Variasi Buku yang Dijual  

Teknik penjualan tersebut juga efektif membantu kamu 

dalam memperkenalkan variasi judul buku yang dijual. Ada 

kalanya, pembeli hanya tahu kamu menjual buku dengan 

judul A, padahal masih ada judul B, C, D, dan seterusnya.  

Jadi, dengan menawarkan judul buku lain entah itu 

lebih murah, lebih mahal, dan entah itu berhubungan dengan 

buku yang dibeli pembeli atau tidak. Kamu sudah berupaya 

memperkenalkan variasi judul sehingga pembeli semakin 

tahu kamu menjual buku apa saja.  
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3. Mendorong Penjualan Buku yang Kurang Peminat  

Jika kebetulan dari seluruh daftar judul buku yang 

dijual ada beberapa judul yang masuk kategori minim 

peminat. Maka dengan ketiga teknik penjualan di atas kamu 

bisa mendorong pembeliannya.  

Sebab bisa menawarkan buku tersebut dan 

menyampaikan kelebihannya kepada pembeli yang sudah 

melakukan closing. Jika judul buku tersebut lebih murah dan 

dianggap bisa mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan pembeli.  

Maka dijamin orang tersebut akan menambah jumlah 

orderannya dengan judul buku yang kamu tawarkan tadi. 

Sehingga kamu bisa mendorong judul buku yang sepi 

peminat agar laku terjual, kamu pun ikut berkontribusi 

mendukung penulisnya untuk berkembang dan mendapatkan 

royalti.  

Teknik penjualan cross selling, up selling, dan juga down 

selling akan menambah variasi dalam kegiatan berjualan. 

Sehingga kamu bisa mendorong penjualan lebih banyak dan 

mendongkrak omzet setiap bulannya. Oleh sebab itu, 

silahkan dicoba untuk diterapkan.  

 

Sumber:  

https://celotehbisnis.com/strategi-penerapan-up-selling-

down-selling-dan-cross-selling-untuk-meningkatkan-

omzet-penjualan/ (anonim) akses: 6 Jan 2021 jam 

12.00 WIB.  

https://pandagila.com/teknik-cross-selling-up-selling/ (Mas 

Panda, Nov 2020) akses: 6 Jan 21 jam 12:00 WIB.  
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Covert Selling 
 

 

 

 

Sebagai penjual, misalnya reseller buku pendidikan, 

dijamin selalu mengembangkan diri untuk menaikan angka 

penjualan setiap bulannya. Sebab semakin tinggi omzet 

penjualan semakin tinggi pula pendapatan yang bisa diraih 

dari bisnis niaga tersebut.  

Ada banyak teknik bisa diterapkan untuk 

mendongkrak angka penjualan, selain teknik yang sudah 

disebutkan sebelumnya. Kamu juga perlu mengenal dan 

menerapkan teknik covert selling yang saat ini jamak 

digunakan untuk pemasaran digital.  

Namun, covert selling tidak melulu hanya bisa 

diaplikasikan untuk pemasaran digital saja, melainkan juga 

pemasaran konvensional. Sehingga kamu bisa mencobanya 

saat menjual buku secara online maupun offline.  

 

Berkenalan dengan Teknik Covert Selling  

Covert selling sering disebut sebagai teknik jualan 

namun tidak berjualan, sebab penjual lewat teknik ini tidak 

secara gamblang menawarkan sebuah produk. Melainkan 

fokus menjadi seorang konsultan, yang memberi saran 

terbaik dan kemudian mengarah pada suatu produk.  

Tidak keliru rasanya jika teknik berjualan satu ini 

dikenal pula dengan istilah teknik jualan terselubung. Dilihat 
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dari definisinya, covert selling juga bisa dimasukan ke dalam 

teknik soft selling.  

Hanya saja soft selling tetap menyebut brand atau nama 

produk, sementara di covert selling tidak menyebutnya sama 

sekali. Lalu, bagaimana bisa meningkatkan penjualan jika 

produknya saja tidak disebut sama sekali?  

Kekuatan dari covert selling adalah copywriting untuk 

pemasaran digital, dan untuk pemasaran konvensional 

adalah bagaimana kamu menyampaikan solusi atas kondisi 

dan permasalahan pembeli. Sehingga bisa dengan mudah 

diarahkan ke produk A, B, dan C.  

Agar lebih paham untuk membedakan mana covert 

selling dan mana yang tidak, maka berikut contohnya:  

“Halo kak, saat ini penerbit A sedang merilis cetakan 

judul baru dari pengarang B. Melengkapi koleksi buku di 

rumah dari pengarang tersebut, bisa menghubungi kontak 

kami di 0852xxxxxx…” 

Kalimat di atas bukanlah covert selling, dan ketika 

diaplikasikan teknik covert selling maka bisa berubah atau 

diubah menjadi berikut:  

“Idola para pecinta buku pendidikan nih! Buku baru 

yang ditulis oleh pengarang B langsung ludes terjual sekian 

eksemplar ketika pertama kali diterbitkan. Senang sekali, 

namun sekaligus sedih karena banyak penggemar pengarang 

B yang belum kebagian. Semoga dalam waktu dengan bisa 

mengadakan sistem PO kedua. Doakan PO kedua ini lancar 

jaya seperti PO pertama ya!”.  

Kedua kalimat promosi di atas pada dasarnya punya 

tujuan sama, yakni mempromosikan buku baru dari 

pengarang B. Namun dengan teknik atau kalimat pemasaran 
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yang berbeda, dan untuk meningkatkan rasa penasaran maka 

teknik kedua atau teknik covert selling lebih dianjurkan.  

 

Tips Menguasai Covert Selling  

Covert selling membantu melakukan pemasaran secara 

efektif dengan menunjukkan bahwa kamu adalah ahli dalam 

menyediakan buku berkualitas dan buku keluaran terbaru. 

Supaya bisa sukses dalam menerapkannya, maka bisa 

menguasai tekniknya dengan tips di bawah ini:  

1. Memperluas Pengetahuan  

Sukses dalam menerapkan covert selling perlu 

didukung oleh pengetahuan yang luas dan pengalaman yang 

banyak. Bisa dimulai dengan memahami produk yang dijual, 

pahami dunia literatur jika kamu menjual produk buku.  

Selain itu perlu mengetahui juga teknik promosi yang 

diterapkan kompetitor untuk mempelajari dan 

memodifikasinya. Penting pula untuk update terhadap 

masalah di dunia pendidikan dan literatur.  

Sehingga kamu bisa berbicara banyak hal dengan calon 

pembeli potensial, supaya bisa terkesan kompeten. Jika 

sudah diberi label kompeten maka pembeli tadi akan 

meminta saran mengenai buku yang harus dibeli apa saja, di 

sinilah kamu bisa menawarkan buku-buku yang kamu jual.  

 

2. Memiliki Pembawaan yang Santai  

Tujuan kamu berjualan dengan teknik covert selling 

adalah tidak menyebut dan menawarkan buku jualan secara 

langsung. Sehingga kamu harus selalu santai dalam memberi 

tanggapan, respons, saran, dan sebagainya.  
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Sehingga ketika kamu sudah sampai di titik menyebut 

dan merekomendasikan judul buku. Oleh calon pembeli akan 

dianggap sebagai rekomendasi terbaik, di sinilah tujuan 

covert selling. Menjual namun tidak menawarkan secara 

langsung.  

 

3. Mengajukan Pertanyaan  

Covert selling ketika diterapkan secara konvensional 

lebih mudah ketika dilakukan dengan orang terdekat. 

Namun, dalam bisnis niaga kamu tetap perlu 

mengembangkan pasar sehingga perlu punya prospek baru.  

Maka saat bertemu dengan calon pembeli baru, kamu 

bisa memulai teknik covert selling dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan. Sehingga bisa mengetahui kesulitan 

dan kebutuhan dari calon pembeli tersebut.  

Tujuannya adalah memilih judul buku untuk 

direkomendasikan sebagai solusi terhadap masalah dan 

kebutuhan calon pembeli tadi. Jika teknik ini diterapkan 

dengan santai dan penuh kesabaran, maka akan bekerja 

secara efektif.  

 

4. Memberikan Saran Terbaik  

Teknik covert selling akan sangat erat kaitannya 

dengan pemberian saran atau masukan. Sehingga kamu 

harus bisa memberikan saran yang memang tepat dan sesuai, 

agar efektif. Yakni mampu meyakinkan calon pembeli untuk 

memilih saran yang kamu tawarkan tadi. 
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5. Memberikan Alasan Logis  

Covert selling tidak akan maksimal dan efektif jika 

alasan yang kamu berikan tidak logis, yakni terkait saran di 

poin sebelumnya. Kamu selain memberi saran dengan 

menyebut judul buku, sebaiknya juga menyampaikan alasan.  

Yakni menyampaikan apa kelebihan dari buku yang 

kamu rekomendasikan tadi kepada calon pembeli. Sehingga 

calon pembeli benar-benar yakin bahwa saran yang kamu 

berikan tepat dan rasional.  

 

6. Menambahkan Sedikit Humor  

Teknik covert selling memang dalam penerapannya 

seolah melenceng dari tujuan berjualan produk. Sehingga 

lebih sering bersikap terbuka, fleksibel, dan juga tidak 

memihak.  

Supaya tidak terkesan terlalu kaku maka menyelipkan 

humor atau bercanda dalam percakapan dengan calon 

pembeli patut dilakukan. Sedangkan untuk jualan online di 

sosial media, kamu perlu menyiapkan konten yang 

menghibur.  

Tidak perlu cemas keluar dari jalur dan tidak bisa 

promosi sama sekali, karena selama konten hiburan ini 

masih dalam area produk jualan maka dijamin aman. Kamu 

masih bisa menjual buku-buku terbaik untuk pembeli yang 

sangat potensial.  

 

7. Menerapkan Aturan 80/20  

Penerapan covert selling juga sebaiknya mencoba 

menerapkan aturan 80/20, pernahkah mendengarnya? Jadi, 

aturan 80/20 dimaksudkan untuk menyebut pemasaran 
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dengan 80 persen merupakan usaha membangun hubungan 

baik dengan pelanggan.  

Sedangkan sisa 20 persennya digunakan untuk 

mempromosikan atau menawarkan produk buku yang dijual. 

Sehingga covert selling akan mudah sukses ketika didukung 

oleh hubungan baik dengan pelanggan.  

 

Penerapan covert selling memang membutuhkan 

kesabaran dan keahlian baik dalam berkomunikasi dan 

bersosialisasi. Namun efeknya akan bertahan dalam jangka 

panjang, sehingga tetap menarik untuk diterapkan.  

 

Sumber:  

https://pandagila.com/covert-selling/ (Mas Panda, Nov 

2003) akses: 6 Jan 21 jam 12:00 WIB. 

https://www.simplidots.com/mengenal-covert-selling-

teknik-menjual-tapi-tidak-berjualan/ (Jowan Kho) 

akses: 6 Jan 21 jam 12:00 WIB.  
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Cara Membangun  

Kedekatan dengan Calon Konsumen 
 

 

 

 

Sebagai reseller buku pendidikan, tentunya ingin 

mencapai angka dan omzet penjualan yang tinggi. Ada 

banyak cara bisa ditempuh untuk mencapainya, dan salah 

satunya adalah membangun kedekatan dengan calon 

konsumen. 

Kedekatan ini akan memudahkan kamu untuk menarik 

minat mereka melakukan pembelian. Bisa jadi akan menjadi 

pelanggan, dan mau mempromosikan buku-buku yang dijual 

ke rekan dan keluarga mereka. Sehingga dibantu promosi 

namun tanpa perlu mengeluarkan kocek. 

Lalu, bagaimana cara membangun kedekatan tersebut? 

Tidak perlu khawatir, kamu bisa mencoba melakukan 

beberapa cara berikut ini: 

1. Temukan Calon Konsumen Potensial 

Cara pertama untuk membangun kedekatan dengan 

calon konsumen tentu saja dengan menemukannya. Namun 

usahakan tidak hanya menemukan calon konsumen, 

melainkan konsumen potensial. 

Konsumen potensial memiliki ketertarikan besar 

terhadap produk buku pendidikan yang dijual. Sehingga 

kemungkinan melakukan pembelian jauh lebih tinggi 

dibanding konsumen lainnya. 
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Kenali dengan baik siapa saja calon konsumen 

potensial untuk buku pendidikan. Bisa dari kalangan dosen, 

pelajar, guru, mahasiswa, peneliti, dan lain sebagainya. 

Temukan mereka di berbagai tempat baik di media sosial, 

forum, seminar, dan lain-lain. 

Sehingga setelah menemukan konsumen potensial, bisa 

melakukan pendekatan berikutnya. Jadi, usahakan 

membangun komunikasi dengan berkenalan dan saling 

bertukar kontak. 

Atau kamu yang mencari kontak konsumen tersebut, 

jika termasuk sosok penting. Sehingga di kemudian hari bisa 

dilanjut untuk menawarkan buku pendidikan, dan awali 

dengan memperkenalkan diri. Supaya terkesan sopan dan 

profesional. 

 

2. Menjelaskan Produk dengan Baik dan Detail 

Kedekatan dengan calon konsumen akan lebih mudah 

terbangun jika kamu menjelaskan buku yang dijual dengan 

baik dan detail. Mulailah dengan pendekatan soft selling 

dengan menjelaskan manfaat buku tersebut. 

Jangan langsung menawarkannya, ada baiknya 

mengajak ngobrol biasa sembari menenteng buku yang 

dijual. Cara ini akan memancing calon konsumen potensial 

bertanya mengenai buku tersebut. 

Jika tidak kunjung bertanya, kamu bisa mulai 

menjelaskan buku yang dibawa tanpa unsur menawarkan. 

Misalnya, “saya saat ini sedang fokus membaca buku ini, 

karena ini dan itu…”. 
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3. Melakukan Pendekatan Personal 

Pendekatan personal dikatakan sebagai teknik 

pendekatan pada calon konsumen yang bisa bertahan dalam 

jangka panjang. Yakni menjadi penjual yang paham kondisi 

calon konsumen tersebut. 

Misalnya selain menjual buku kamu juga bisa menjadi 

pendengar yang baik. Misalnya saat bertemu konsumen dari 

kalangan mahasiswa, ajak mereka bercerita mengenai 

pengalaman selama kuliah. 

Cara ini akan merangsang keinginan mahasiswa 

tersebut menyampaikan keluh kesah dan pada akhirnya 

curhat. Jika sudah terjadi, maka kamu sudah sukses 

melakukan pendekatan personal. Perlahan mahasiswa ini 

akan membeli buku-buku yang kamu jual. 

 

4. Gunakan Bahasa yang Baik 

Calon konsumen akan lebih menyukai dan menghargai 

penjual yang menggunakan bahasa yang baik. Tidak melulu 

harus memakai bahasa formal, karena bisa disesuaikan 

dengan usia dari calon konsumen tersebut. Namun, bahasa 

yang digunakan adalah bahasa yang baik agar mudah 

dipahami dan tanpa kesan tidak sopan atau menggurui. Jadi, 

bangun interaksi dengan bahasa yang baik seperti ketika kamu 

berkomunikasi dengan teman dan orang tua sendiri. 

 

5. Mudah untuk Diakses 

Cara berikutnya untuk membangun kedekatan dengan 

calon konsumen adalah memastikan untuk mudah diakses. 

Yakni kamu mudah untuk dihubungi, ditemui, dan juga 

menyediakan layanan penjualan profesional. 
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Ketika calon konsumen ini sudah melakukan 

pembelian maka kamu perlu memastikan pesanannya segera 

dikirimkan. Supaya bisa tampil profesional dan membuat 

mereka puas, sehingga bisa melakukan pemesanan berulang. 

 

6. Memberikan Bonus 

Kedekatan dengan calon konsumen juga bisa terjalin 

dengan memberikan bonus setiap kali mereka melakukan 

transaksi pembelian. Bonus ini bisa disesuaikan dengan 

kondisi dan kemampuan kamu sendiri. 

Tidak masalah jika memberi bonus berupa pensil, 

pulpen, pembatas buku, stiker, dan lain sebagainya. Alat tulis 

umumnya punya harga terjangkau dan memberi kesan manis 

ketika diberikan sebagai bonus. 

Jadi, tidak ada salahnya mencoba mendapatkan hati 

konsumen dengan memberikan bonus hadiah secara random. 

Bonus sekecil dan sesederhana apapun biasanya akan 

berkesan, sehingga sangat tepat untuk dilakukan. 

 

7. Memberikan Diskon 

Diskon juga bisa dijadikan pertimbangan untuk lebih 

dekat dengan konsumen potensial. Namun, usahakan jangan 

terlalu sering untuk menghindari konsumen yang hanya 

menunggu diskon baru melakukan pembelian. 

Diskon ini bisa diberikan di momen-momen khusus, 

istimewa, dan juga dibuat terbatas. Misalnya hanya dilakukan 

dalam kurun waktu 1 hari dan itu bertepatan dengan sebuah 

perayaan hari besar. 
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Diskon yang diberikan juga sebaiknya punya nilai acak, 

tidak langsung dalam persentase yang besar. Sebab akan 

menurunkan eksklusivitas dari buku pendidikan yang dijual. 

Melalui cara-cara di atas, kamu bisa lebih mudah untuk 

membangun kedekatan dengan calon konsumen. Jika masih 

ragu atau kurang percaya diri memang wajar selama di awal 

menjadi reseller. 

Namun, harus terus belajar untuk mengembangkan 

kemampuan marketing baik secara online maupun offline. 

Supaya ada lebih banyak konsumen bisa dijaring dan 

perlahan meningkatkan omzet penjualan.  

 

Sumber:  

https://blog.printerous.com/id/5-cara-membangun-

hubungan-yang-baik-dengan-customer/ (Anonim, 

Nov 2018) akses: 7 Jan 21 jam 08:00 WIB.  

https://entrepreneurcamp.id/pendekatan-dengan-

konsumen/ (Tri Andry, Mei 2018) akses: 7 Jan 21 jam 

08:00 WIB 

https://www.folderbisnis.com/pendekatan-konsumen-

potensial (Tohir) akses: 7 Jan 21 jam 08:00 WIB.  
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Cara Mengatasi Penolakan Konsumen 
 

 

 

 

Meskipun pendekatan sudah dilakukan kepada calon 

konsumen potensial, namun kemungkinan untuk ditolak 

tetap ada. Bagi seorang reseller buku pendidikan memang 

sudah harus menyiapkan mental menghadapi penolakan 

tersebut. 

Bagi pemain lama mungkin sudah paham triknya, 

namun bagaimana dengan kamu yang masih awal merintis 

menjadi reseller buku? Maka kamu perlu tahu dulu 

bagaimana cara mengatasi penolakan konsumen. Berikut 

adalah beberapa di antaranya: 

1. Cari Tahu Alasannya 

Cara pertama untuk mengatasi penolakan konsumen 

untuk membeli buku yang kamu jual adalah menanyakan 

alasannya. Mengapa? Sebab konsumen yang menolak tanpa 

alasan pada dasarnya butuh penjelasan lebih dalam. 

Kecuali jika konsumen tersebut punya alasan yang 

kuat, maka perlu didengarkan. Alasan ini kemudian bisa 

dicatat untuk dijadikan bahan evaluasi saat menawarkan 

buku pendidikan ke orang lain. 
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2. Jangan Marah dan Ucapkan Terima Kasih 

Sebagai penjual, maka penting sekali untuk melatih 

kesabaran. Salah satunya tetap sabar ketika mendapatkan 

penolakan dari konsumen yang dianggap potensial. 

Penolakan bagi dunia penjual adalah hal biasa, maka 

usahakan tidak diambil hati. 

Tetaplah bersikap tenang dan berpikir positif, karena 

penolakan hari ini belum tentu akan mendapat penolakan di 

hari lain. Jadi, jangan langsung memaksa konsumen tersebut 

untuk tetap melakukan pembelian. 

Dengarkan alasan kenapa melakukan penolakan dan 

berikan solusi, jika tidak mempan juga. Maka cukup 

dengarkan dan kemudian ucapkan terima kasih, agar 

hubungan baik tetap terjaga. Supaya di kemudian hari saat 

kamu menawarkan buku kembali tidak merasa malu. 

 

3. Hubungi Kembali di Lain Hari 

Seperti yang dijelaskan di poin sebelumnya, di mana 

penolakan hari ini belum tentu akan terjadi lagi di kemudian 

hari. Maka seorang penjual juga perlu melakukan follow up 

yakni dengan menghubungi kembali konsumen tersebut. 

Namun, jika kamu langsung menawarkan buku 

mungkin akan kena marah. Mencegahnya, kamu bisa 

menghubungi konsumen tadi dengan hal-hal informatif. 

Misalnya membagikan info grafik berisi tips merawat buku, 

tips memilih buku pendidikan, dan lain-lain yang masih 

relevan dengan dagangan. 
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Secara perlahan informasi ini akan direspons positif 

dan konsumen tersebut akan tertarik untuk melakukan 

pembelian. Apalagi jika kamu cukup positif dalam menyikapi 

penolakannya tempo hari. 

 

4. Berikan Tantangan pada Konsumen Tersebut 

Demi mencapai target penjualan yang sudah dibuat, 

kamu tentu perlu berpikir kreatif dan melakukan aksi 

inovatif. Jika mengalami penolakan kamu bisa mencoba 

berpikir cepat mencari solusi, salah satunya memberi 

tantangan. 

Tantangan ini disesuaikan dengan alasan konsumen 

tersebut melakukan penolakan. Misalnya, dianggap harga 

bukunya terlalu mahal. Cobalah menantang konsumen tadi 

untuk membandingkan harga dan kualitas di tempat lain. 

Sampaikan pula, bahwa harga di tempat lain boleh 

murah namun apakah terjamin orisinalitas bukunya? 

Kualitas kertas cetakannya? Sudahkah ada ISBN-nya? dan 

lain sebagainya. Cara ini akan menstimulasi minat konsumen 

tersebut agar tidak jadi melakukan penolakan. 

 

5. Belajar dari Reseller Lain 

Menghadapi penolakan konsumen mungkin membuat 

kamu drop saat itu juga, dan ada kalanya sampai kehabisan 

semangat untuk jualan. Namun menyerah begitu saja 

sepertinya bukan langkah bijak karena apalah arti penolakan 

dari satu konsumen sementara kamu punya ratusan sampai 

ribuan konsumen potensial. 
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Ada baiknya jika merasa drop dengan penolakan, kamu 

perlu berkonsultasi dengan reseller senior. Bisa juga 

berkonsultasi dengan customer service di mana kamu kulakan 

buku dengan sistem borongan. 

Sehingga mereka akan memberikan saran, membantu 

melakukan evaluasi, dan sebagainya. Supaya di kemudian hari 

bisa memperbaiki teknik marketing dan lebih siap mental 

sekaligus bebas mati gaya saat menghadapi penolakan. 

 

Tips Menghindari Penolakan Konsumen 

Berhubung menghadapi penolakan konsumen itu 

adalah ujian berat, maka kamu perlu paham bagaimana 

menghindarinya. Ternyata penolakan konsumen bisa 

diminimalisir dengan teknik pemasaran yang tepat dan 

sesuai. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dicoba untuk 

mencegah adanya penolakan tersebut: 

 Menawarkan kepada konsumen yang benar-benar 

potensial. yakni yang memang selalu membutuhkan 

buku pendidikan. Misalnya mahasiswa, yang tentu 

butuh buku untuk menunjang perkuliahannya. 

 Menjalin dulu hubungan atau komunikasi yang baik, 

jangan buru-buru menawarkan buku. Bisa berjualan 

dengan teknik soft selling dulu. 

 Ketahui kekurangan atau kelemahan dari buku yang 

dijual, dan kemudian mencari solusi untuk 

memperbaiki atau menutupinya. Misalnya, harga buku 

yang dijual lebih mahal dibanding kompetitor. Maka 

kamu perlu memberi nilai lebih, misal pada layanan, 

kualitas packing, kecepatan pengiriman, kualitas desain 

e-book, dan lain-lain. 
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 Melakukan promosi secara menarik dan kreatif agar 

tidak terlihat pasaran, sehingga menarik minat orang 

untuk bertanya produk yang dijual. Di sinilah 

konsumen memiliki ketertarikan tinggi dan langsung 

melakukan pembelian. 

 Menawarkan promo menarik secara berkala, tidak 

melulu berupa diskon namun bisa dalam bentuk 

reward pulsa dan bonus manis namun harganya tidak 

menguras kantong. 

Pada umumnya semakin lama menekuni profesi 

penjual atau reseller buku, maka semakin sering bertemu 

banyak konsumen dengan masing-masing karakter. Sehingga 

seiring berjalannya waktu pula kamu akan paham bagaimana 

menawarkan buku sesuai karakter tersebut. Risiko 

mengalami penolakan pun bisa ditekan. 

 

Sumber:  

https://xwork.co/blog/4-hal-yang-harus-dilakukan-jika-

ditolak-konsumen/ (Neschya Hertian, Juli 2016) 

akses: 7 Jan 21 jam 09:00 WIB.  
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Teknik Negosiasi 
 

 

 

 

Menjadi reseller buku dan aktif menjual berbagai judul 

buku pendidikan, tentunya akan sangat familier dengan 

kegiatan negosiasi. Negosiasi ini merupakan proses 

berdiskusi dengan calon pembeli untuk mendapatkan win-

win solution. 

Yakni solusi yang bisa menguntungkan kedua belah 

pihak, di antara kamu selaku penjual dan konsumen atau 

pembeli. Sebagai penjual tentu berharap hasil negosiasi 

tersebut tetap memberikan keuntungan yang bagus. Supaya 

lebih paham tekniknya, simak detailnya di bawah ini. 

 

Sekilas Tentang Negosiasi 

Negosiasi adalah proses di mana terjadi diskusi antara 

dua pihak yang saling berinteraksi dan bekerja sama. 

Negosiasi akan sangat mudah dijumpai dalam kegiatan jual 

beli, termasuk jual beli buku pendidikan. 

Jadi, kamu yang menekuni profesi reseller buku 

pendidikan harus paham apa itu negosiasi dan bagaimana 

memastikan hasilnya tetap menguntungkan. Negosiasi 

diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi pembeli 

mendapatkan yang dibutuhkan. 
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Sedangkan dari pihak kamu sendiri, juga bertujuan 

untuk meminimalkan kerugian. Sebab umumnya pembeli di 

masa negosiasi ini umumnya akan menawar harga jauh lebih 

murah dibanding angka yang telah disebutkan. 

Jika permintaan harga ini tidak dituruti maka ada 

kemungkinan pembeli pindah ke lapak lain. Namun jika 

dituruti, maka kamu tidak jadi untung. Lalu, untuk apa jualan 

kalau tidak ada cuan yang masuk ke kantong? 

Agar bebas dari dilema tersebut maka pintar dan 

cermat dalam bernegosiasi sangat penting. Kamu pun perlu 

paham tekniknya seperti apa agar mendapatkan solusi yang 

tetap menguntungkan sekaligus pembeli tidak kabur. 

 

 Teknik Negosiasi dalam Menjual Buku Pendidikan 

Memahami bahwa kemampuan negosiasi yang baik 

sangat diperlukan agar bisa tetap mendapat pelanggan setia 

dan keuntungan penjualan yang bagus. Berhubung negosiasi 

ini bisa sangat lama dan alot, maka kamu perlu paham teknik 

penerapannya. Berikut detailnya: 

1. Membangun Urgensi 

Teknik negosiasi yang pertama adalah membangun 

urgensi, yang membuat buku yang dijual perlu buru-buru 

dibeli oleh pembeli. Misalnya merupakan edisi terbatas, 

cetakan terakhir, kesempatan terakhir membeli bundling, 

dan sebagainya. 
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2. Memberi Kesan Fleksibel 

Fleksibel yang dimaksudkan di sini adalah dari segi 

harga, jadi kamu perlu menawarkan angka yang terkesan 

fleksibel atau bisa ditawar. Dengarkan penawaran pembeli 

dan kemudian tentukan potongan harga. 

Jika memang menjual buku dengan harga mati, alias 

tidak bisa ditawar. Lalu pembeli menyebut harganya kelewat 

mahal, maka kamu sampaikan keunggulan bukunya apa. 

 

3. Sampaikan Nilai Lebih Produk yang Dijual 

Teknik berikutnya adalah menyampaikan nilai produk 

dari segi manfaat, kelebihan, kualitas, dan sebagainya. 

Sehingga harga yang tadinya diberikan tergolong mahal di 

mata pembeli bisa terkesan lebih murah dan tertarik untuk 

membeli. 

 

4. Jangan Mudah Tersinggung 

Pernah dicemooh oleh calon pembeli karena dianggap 

mematok harga terlalu tinggi atau kritik lainnya? Maka 

jangan mudah tersinggung, sebab yang namanya pembeli di 

mana-mana selalu berusaha berkorban uang seminimal 

mungkin. 

Tidak mudah tersinggung juga menjadi teknik 

negosiasi yang efektif, agar pembeli melihat kamu sebagai 

pribadi yang santai dan profesional. Supaya terbiasa maka 

kembali lagi sampaikan benefit yang didapat pembeli kalau 

membeli buku di tempatmu. 
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5. Jangan Mematok Harga Rendah 

Teknik negosiasi yang tepat berikutnya adalah jangan 

mematok harga terlalu rendah, jika sejak awal kamu ingin 

memberi kesan harga yang disebutkan fleksibel. Supaya 

pembeli tidak menawar terlalu rendah dan kamu sulit untuk 

mendapatkan harga terbaik. 

Alangkah baiknya jika menaikan harga dulu, misal 

harga aslinya Rp100 ribu kamu tawarkan dulu dengan harga 

Rp150 ribu. Jika pembeli menawar di harga Rp100-120 ribu 

maka silahkan dilepas. 

 

6. Tidak Mudah Terintimidasi 

Kadang kala kamu akan bertemu dengan penjual yang 

sangat terperinci dan susah untuk diajak bernegosiasi agar 

memperoleh pilihan saling menguntungkan. Pembeli 

semacam ini banyak, dan seiring berjalannya waktu kamu 

akan lebih sering menemukannya.  

Namun tidak usah bingung, usahakan tidak mudah 

terintimidasi apalagi ketika pembeli ini menjelek-jelekkan 

kekurangan buku yang dijual. Jelaskan dengan baik dan tetap 

sopan mengenai alasan kenapa harga yang diberikan bisa di 

angka tersebut. 

Jelaskan pula kelebihan lain yang ditawarkan supaya 

pembeli bisa berpikir ulang untuk melakukan pemesanan. 

Penjual yang sabar meladeni pembeli biasanya dengan 

mudah memenangkan hati pembeli yang keras, jadi jangan 

mudah marah dan terintimidasi.  
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Melakukan teknik negosiasi yang tepat akan membantu 

memenangkan proses tawar menawar. Ada kalanya kamu 

beruntung bisa meraih minat pembeli untuk membeli lebih 

banyak dari yang direncanakan di awal, jadi terapkan teknik 

di atas. 

 

Sumber:  

https://pelatihanpengembangansdm.co.id/sering-di-tolak-

pada-proses-negosiasi-hadapi-dengan-6-trik-jitu-ini/ 

(Anonim) akses: 7 Jan 21 jam 10:00 WIB.  

https://www.carmudi.co.id/advice/tips-untuk-

penjual/teknik-negosiasi-sebagai-penjual-mobil 

(Anonim) akses: 7 Jan 21 jam 10.00 WIB.  
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Tips Negosiasi 
 

 

 

 

Setelah paham teknik apa saja yang perlu dan bisa 

diterapkan saat negosiasi dengan calon pembeli. Maka kamu 

juga perlu tahu tips untuk memenangkan negosiasi tersebut, 

berikut tips yang dimaksudkan: 

1. Mendengarkan Pembeli 

Tips pertama dalam kesuksesan negosiasi dengan 

pembeli adalah mendengarkan keinginan, pendapat, dan 

harga yang ditawar. Mendengarkan saja akan membuat 

pembeli tersebut merasa dihargai. 

Sehingga ketika keinginan pembeli tidak sepenuhnya 

bisa kamu penuhi mereka juga bisa mendengarkan dan 

menerima. Jadi, jangan buru-buru memotong apa yang 

dikatakan pembeli karena merasa berat dengan apa yang 

disampaikan. 

  

2. Mematok Harga dengan Baik 

Saat melakukan negosiasi maka penting sekali untuk 

menentukan harga dengan baik dan benar. Jika ingin 

memastikan pembeli bisa menawar harga agar terkesan 

mendapat harga termurah, maka kamu bisa menaikan harga. 
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Namun jika kamu menjual buku dengan harga paten, 

maka pastikan kamu sampai kelebihannya. Sekaligus alasan 

lain yang masuk akal di mana bisa membuat harga tersebut 

adalah harga terbaik. 

Hindari mematok harga terlalu tinggi, karena bisa jadi 

pembeli malah memberi label kamu penjual yang mahal. 

Sebaliknya, jangan pula mematok harga terlalu rendah 

karena khawatir pembeli hilang sebab kamu bisa rugi. 

 

3. Selalu Fokus pada Nilai Produk 

Saat menawarkan buku tentu akan lebih sering 

mendapati respons pembeli yang langsung minta potongan 

harga, bonus, dan lain sebagainya. Jika memang tidak bisa 

memberikan semua itu maka kamu bisa fokus pada nilai 

produk buku tersebut. 

Sampaikan buku tersebut bagus, penting untuk dimiliki 

pembeli, edisi terbatas, merupakan cetakan dengan kualitas 

terbaik, dicetak di penerbit ternama, dan sebagainya. 

Sehingga pembeli merasa wajar mendapatkan harga yang 

kamu sebutkan. 

 

4. Memberi Alternatif Penawaran 

Tips negosiasi yang sukses berikutnya saat 

menawarkan buku pendidikan adalah memberi alternatif 

penawaran. Misalnya mencoba menawarkan buku secara 

bundling, antara dua judul buku atau lebih dengan potongan 

harga menarik. 
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Jika pembeli tidak menyukai judul buku yang kamu 

tawarkan maka beri alternatif pilihan lain. Bukankah kamu 

punya banyak judul buku pendidikan untuk dijual? Jadi, 

selalu tawarkan alternatif yang sekiranya disukai dan 

dibutuhkan oleh pembeli tersebut. 

 

5. Jangan Takut Ditolak 

Saat menjual buku pendidikan dan belum ada closing 

sama sekali mungkin kamu akan terintimidasi. Sehingga 

muncul rasa takut jika pembeli tersebut tidak melakukan 

pembelian. 

Sebaiknya atasi dulu kekhawatiran ini sebelum 

bertemu dengan calon pembeli. Sebab ketakutan justru 

membuat kamu tidak rasional, dan asal mengiyakan 

keinginan pembeli sekalipun merugikan posisimu. 

Jadi, pastikan kamu yakin bahwa pembeli berikutnya 

akan setuju dan melakukan pembelian meskipun tanpa 

iming-iming diskon dan bonus. Selain itu kamu juga perlu 

yakin bahwa pembeli masih banyak, sebab kampus itu 

banyak dan kamu bisa keliling semua kampus dalam sebulan 

untuk menggaet lebih banyak pembeli. 

 

6. Selalu Mengendalikan Emosi 

Tips berikutnya untuk memenangkan negosiasi dengan 

pembeli potensial adalah selalu menahan emosi. Setiap 

pembeli punya karakter masing-masing, sebagai penjual 

kamu harus bisa menerima semua karakter tersebut. 
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Sebab kamu melakukan kerja sama dengan tujuan 

simbiosis mutualisme, di mana pembeli mendapat buku dan 

kamu mendapat profit penjualan. Jadi, fokus saja kepada 

profit tersebut. 

Lakukan pendekatan dan ikhlas menerima segala 

bentuk karakter pembeli supaya terjadi closing. Namun tidak 

dengan cara menuruti semua keinginan pembeli tersebut, 

melainkan memberi sedikit dan kamu tetap mendapat 

untung yang banyak. 

Berbagai tips negosiasi di atas akan membantu kamu 

mendapatkan hasil negosiasi yang menguntungkan. Jadi, 

silahkan diterapkan dan selalu berpikir positif agar tidak 

mudah kalah dalam adu argumen di tahap negosiasi tersebut. 

 

Sumber:  

https://entrepreneurcamp.id/negosiasi-harga/ (Tri Andry, 

Jan 2019) akses Jan 21 jam 10.00 WIB.  

https://www.ekrut.com/media/8-skill-ini-kamu-butuhkan-

untuk-jadi-sales-yang-sukses (Tsalis Anisa, Okt 2020) 

akses: 7 Jan 21 jam 10.00 WIB.  
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Teknik Presentasi 
 

 

 

 

Menjadi reseller buku dan aktif menjual berbagai judul 

buku pendidikan, tentunya akan sangat familier dengan 

kegiatan negosiasi. Negosiasi ini merupakan proses 

berdiskusi dengan calon pembeli untuk mendapatkan win-

win solution. 

Yakni solusi yang bisa menguntungkan kedua belah 

pihak, di antara kamu selaku penjual dan konsumen atau 

pembeli. Sebagai penjual tentu berharap hasil negosiasi 

tersebut tetap memberikan keuntungan yang bagus. Supaya 

lebih paham tekniknya, simak detailnya di bawah ini. 

 

Sekilas Tentang Negosiasi 

Negosiasi adalah proses di mana terjadi diskusi antara 

dua pihak yang saling berinteraksi dan bekerja sama. 

Negosiasi akan sangat mudah dijumpai dalam kegiatan jual 

beli, termasuk jual beli buku pendidikan. 

Jadi, kamu yang menekuni profesi reseller buku 

pendidikan harus paham apa itu negosiasi dan bagaimana 

memastikan hasilnya tetap menguntungkan. Negosiasi 

diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi pembeli 

mendapatkan yang dibutuhkan. 
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Sedangkan dari pihak kamu sendiri, juga bertujuan 

untuk meminimalkan kerugian. Sebab umumnya pembeli di 

masa negosiasi ini umumnya akan menawar harga jauh lebih 

murah dibanding angka yang telah disebutkan. 

Jika permintaan harga ini tidak dituruti maka ada 

kemungkinan pembeli pindah ke lapak lain. Namun jika 

dituruti, maka kamu tidak jadi untung. Lalu, untuk apa jualan 

kalau tidak ada cuan yang masuk ke kantong? 

Agar bebas dari dilema tersebut maka pintar dan 

cermat dalam bernegosiasi sangat penting. Kamu pun perlu 

paham tekniknya seperti apa agar mendapatkan solusi yang 

tetap menguntungkan sekaligus pembeli tidak kabur. 

 

Teknik Negosiasi dalam Menjual Buku Pendidikan 

Memahami bahwa kemampuan negosiasi yang baik 

sangat diperlukan agar bisa tetap mendapat pelanggan setia 

dan keuntungan penjualan yang bagus. Berhubung negosiasi 

ini bisa sangat lama dan alot, maka kamu perlu paham teknik 

penerapannya. Berikut detailnya: 

1. Membangun Urgensi 

Teknik negosiasi yang pertama adalah membangun 

urgensi, yang membuat buku yang dijual perlu buru-buru 

dibeli oleh pembeli. Misalnya merupakan edisi terbatas, 

cetakan terakhir, kesempatan terakhir membeli bundling, 

dan sebagainya. 
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2. Memberi Kesan Fleksibel 

Fleksibel yang dimaksudkan di sini adalah dari segi 

harga, jadi kamu perlu menawarkan angka yang terkesan 

fleksibel atau bisa ditawar. Dengarkan penawaran pembeli 

dan kemudian tentukan potongan harga. 

Jika memang menjual buku dengan harga mati, alias 

tidak bisa ditawar. Lalu pembeli menyebut harganya kelewat 

mahal, maka kamu sampaikan keunggulan bukunya apa. 

 

3. Sampaikan Nilai Lebih Produk yang Dijual 

Teknik berikutnya adalah menyampaikan nilai produk 

dari segi manfaat, kelebihan, kualitas, dan sebagainya. 

Sehingga harga yang tadinya diberikan tergolong mahal di 

mata pembeli bisa terkesan lebih murah dan tertarik untuk 

membeli. 

 

4. Jangan Mudah Tersinggung 

Pernah dicemooh oleh calon pembeli karena dianggap 

mematok harga terlalu tinggi atau kritik lainnya? Maka 

jangan mudah tersinggung, sebab yang namanya pembeli di 

mana-mana selalu berusaha berkorban uang seminimal 

mungkin. 

Tidak mudah tersinggung juga menjadi teknik 

negosiasi yang efektif, agar pembeli melihat kamu sebagai 

pribadi yang santai dan profesional. Supaya terbiasa maka 

kembali lagi sampaikan benefit yang didapat pembeli kalau 

membeli buku di tempatmu. 
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5. Jangan Mematok Harga Rendah 

Teknik negosiasi yang tepat berikutnya adalah jangan 

mematok harga terlalu rendah, jika sejak awal kamu ingin 

memberi kesan harga yang disebutkan fleksibel. Supaya 

pembeli tidak menawar terlalu rendah dan kamu sulit untuk 

mendapatkan harga terbaik. 

Alangkah baiknya jika menaikan harga dulu, misal 

harga aslinya Rp100 ribu kamu tawarkan dulu dengan harga 

Rp150 ribu. Jika pembeli menawar di harga Rp100-120 ribu 

maka silahkan dilepas. 

 

6. Tidak Mudah Terintimidasi 

Kadang kala kamu akan bertemu dengan penjual yang 

sangat terperinci dan susah untuk diajak bernegosiasi agar 

memperoleh pilihan saling menguntungkan. Pembeli 

semacam ini banyak, dan seiring berjalannya waktu kamu 

akan lebih sering menemukannya.  

Namun tidak usah bingung, usahakan tidak mudah 

terintimidasi apalagi ketika pembeli ini menjelek-jelekkan 

kekurangan buku yang dijual. Jelaskan dengan baik dan tetap 

sopan mengenai alasan kenapa harga yang diberikan bisa di 

angka tersebut. 

Jelaskan pula kelebihan lain yang ditawarkan supaya 

pembeli bisa berpikir ulang untuk melakukan pemesanan. 

Penjual yang sabar meladeni pembeli biasanya dengan 

mudah memenangkan hati pembeli yang keras, jadi jangan 

mudah marah dan terintimidasi.  
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Melakukan teknik negosiasi yang tepat akan membantu 

memenangkan proses tawar menawar. Ada kalanya kamu 

beruntung bisa meraih minat pembeli untuk membeli lebih 

banyak dari yang direncanakan di awal, jadi terapkan teknik 

di atas. 

 

Sumber:  

https://www.jojonomic.com/blog/presentasi-produk-baru/ 

(Giovanni Pandita, Jan 2020) akses 8 Jan 21 jam 08:00 

WIB.  

https://www.studilmu.com/blogs/details/7-cara-membuat-

presentasi-penjualan-yang-hebat (Anonim) akses: 8 

Jan 21 jam 08:00 WIB.  

https://www.totalgiftsindonesia.com/10-trik-teknik-

presentasi-menarik-bagi-sales/ (Jncipta) akses: 8 Jan 

21 jam 08:00 WIB.  
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Teknik Menjual dan Taktik Menjual  
 

 

 

 

Berjualan buku pendidikan memang memiliki prospek 

cerah, karena sampai kapan pun buku fisik maupun buku 

elektronik tetap akan dibutuhkan. Hanya saja meskipun 

menjual produk yang dibutuhkan sepanjang masa, bukan 

berarti pembeli akan datang dengan sendirinya.  

Kamu para reseller buku harus memahami teknik 

dalam menjual buku pendidikan tersebut, supaya cepat laku 

dan juga menghasilkan omzet yang besar. Adapun teknik 

jualan yang bisa kamu pelajari dan terapkan adalah sebagai 

berikut:  

1. Menjalin Hubungan Baik dengan Pembeli  

Teknik atau taktik pertama untuk mendapatkan 

transaksi pembelian atau closing adalah dengan menjalin 

hubungan baik dengan pembeli. Akan lebih baik jika 

membangun hubungan baik sejak awal, jadikan pembeli 

sebagai calon teman dan keluarga.  

Tidak perlu buru-buru menawarkan mereka buku 

pendidikan yang kamu jual, sebab hubungan baik ini adalah 

investasi jangka panjang. Sebab ketika mereka membutuhkan 

buku maka hal pertama yang mereka ingat adalah tokomu.  

Sehingga hubungan baik ini bisa menjadi aset, yang 

memberi pemasukan rutin bahkan ketika kondisi 

perekonomian kurang bagus. Jadi, silahkan menciptakan 
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hubungan pertemanan dengan calon pembeli potensial 

dengan mengajaknya banyak bercerita hal-hal menarik.  

 

2. Memberi Kesan Edisi Terbatas  

Berjualan buku juga butuh taktik khusus agar cepat 

laku dan laku dalam jumlah banyak. Sebab buku bukanlah 

makanan yang selalu dibutuhkan setiap hari, dan bukan pula 

pakaian yang selalu diminati ketika ada model baru.  

Orang cenderung membeli buku ketika memang butuh, 

oleh sebab itu kamu perlu menerapkan teknik edisi terbatas 

atau limited edition. Sebab tidak semua judul buku mudah 

didapatkan dan sekalinya ada kadang dalam bentuk fisik 

bukan elektronik atau sebaliknya.  

Kamu bisa memastikan bisa menyediakan buku cetak 

maupun versi elektronik untuk judul buku yang sifatnya 

terbatas atau sengaja dibuat seolah terbatas. Sehingga 

mendesak pembeli untuk melakukan pembelian saat itu juga 

atau mungkin dalam waktu dekat.  

 

3. Berjualan dengan Sistem Paket Bundling  

Mendorong pembeli untuk membeli lebih banyak juga 

bisa dengan menerapkan teknik pembelian dalam paket 

bundling. Yakni menjual dua judul buku dengan harga lebih 

murah dibanding dijual secara terpisah.  

Teknik ini akan merangsang kemampuan berhitung 

calon pembeli dan mengutamakan pembelian yang lebih 

hemat. Jadi, silahkan menerapkan taktik ini agar pembeli 

tersebut dengan sukarela mengeluarkan uang lebih banyak.  
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4. Pemberian Diskon Bersyarat  

Memberi diskon adalah cara klasik yang tetap efektif 

dalam mendongkrak penjualan, dan hal ini bisa diterapkan 

saat berjualan buku pendidikan. Namun jangan asal memberi 

potongan harga, melainkan memberi syarat khusus di 

dalamnya.  

Misalnya memberi diskon 5 persen atau berapa pun 

nilainya ketika pembeli melakukan transaksi belanja minimal 

Rp100 ribu atau disesuaikan. Tujuan dari pemberian syarat 

ini adalah tetap memberi diskon tanpa risiko merugi dan 

mampu mendongkrak omzet penjualan.  

 

5. Sedikit Bermain dengan Harga  

Bermain dengan harga juga menjadi taktik jitu untuk 

menaikan omzet penjualan buku pendidikan. Maksud dari 

permainan harga ini adalah memberikan harga yang secara 

psikologis lebih menarik dan terkesan lebih murah, yakni 

harga ganjil.  

Jadi dibanding memberi banderol harga Rp20.000 

sebaiknya memakai nominal Rp19.900. Jika kamu datang ke 

sebuah pusat perbelanjaan dan melihat ada dua produk 

dengan harga genap dan ganjil, dijamin akan lebih memilih 

harga ganjil tadi.  

Sekadar bermain dengan harga meskipun terpaut 

hanya Rp1 perak saja, dijamin efeknya sudah berbeda. Oleh 

sebab itu silahkan diterapkan untuk membantu 

memaksimalkan omzet penjualan. 
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6. Memberi Hal Lebih kepada Pembeli  

Taktik atau teknik penjualan efektif berikutnya untuk 

buku pendidikan adalah selalu berusaha memberi hal lebih 

kepada pembeli. Mulailah dari sesuatu yang mudah untuk 

kamu berikan, misalnya layanan seramah dan seinformatif 

mungkin.  

Opsional lain adalah memberi kemudahan bagi 

pembeli untuk menghubungi, menawarkan diskon secara 

berkala, memberi bonus tambahan sekalipun bonus 

sederhana, dan siap mengantarkan pesanan tanpa ongkir 

tambahan ke alamat pembeli selama masih dalam satu kota.  

Berusaha untuk meminimalkan pengorbanan pembeli 

kecuali uang di kantong mereka adalah hal penting dan tepat 

untuk diterapkan. Ini pula yang diterapkan oleh bisnis lain, 

misalnya saja bisnis laundry.  

Dulunya orang harus datang ke lokasi laundry untuk 

mendapatkan jasanya. Namun kini tidak ada laundry yang 

tidak menerapkan layanan pesan antar gratis, sehingga 

meminimalkan pengorbanan pembeli. Justru bisnis seperti 

ini yang langgeng, sehingga kamu bisa menyonteknya.  

Teknik atau taktik jualan buku pendidikan yang tepat 

seperti penjelasan di atas akan membantu meningkatkan dan 

menstabilkan omzet bulanan. Selain itu memberi kesempatan 

untuk menekuninya dalam jangka panjang. Sehingga jangan 

ragu untuk menerapkannya.  

 

Sumber:  

https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/taktik-

promosi-penjualan/ (Fery Andriawan, Jan 2019) 

akses 8 Jan 21 jam 08.00 WIB.   
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Menerima Komplain dan Mengubahnya Menjadi 

Penjualan 
 

 

 

 

Menjual produk dan jasa apapun tentu tetap ada 

masanya di mana kamu akan menerima komplain dari 

pembeli. Tidak mungkin tidak pernah, jika sampai sekarang 

merasa belum pernah maka pada dasarnya waktunya saja 

yang belum tiba. 

Berhubung komplain ini adalah hal wajar, maka kamu 

harus bisa menerima dan mengatasinya agar tidak 

kehilangan pembeli. Penanganan komplain dengan baik juga 

akan berdampak baik pada reputasi kamu sebagai reseller 

buku pendidikan. Jadi simak penjelasannya di bawah ini. 

 

Penyebab Komplain 

Hal pertama yang harus kamu pahami mengenai 

komplain ini adalah penyebab nya. Memahami penyebab 

akan menjadi bahan evaluasi agar ke depan kesalahan yang 

memicu komplain bisa dihindari. Secara umum penyebab ini 

antara lain: 

 Kualitas produk yang dirasa tidak sesuai ekspektasi 

pembeli, oleh sebab itu saat kamu menawarkan buku 

pastikan sudah menyampaikan kelebihan dan 

kekurangannya. 
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 Layanan yang buruk, di mana pembeli tidak merasa 

nyaman dengan sikap pelayanan yang kamu berikan. 

Sebaiknya segera memberi respons dengan meminta 

maaf dan memperbaiki sikap jika memang posisi kamu 

yang salah. 

 Menginfokan kenaikan harga, sehingga akan ada 

beberapa pelanggan yang mengajukan komplain 

terkait hal ini. Kamu perlu menjelaskan penyebab 

kenaikan harga tersebut apa supaya mendapat 

pengertian. 

Pada dasarnya pelanggan atau pembeli buku yang 

mengajukan komplain tidak sepenuhnya kecewa dengan 

buku yang kamu jual. Kamu hanya perlu mendengarkan 

komplain mereka dan mencoba memberi solusi. Detailnya 

adalah di bawah ini. 

 

Menangani Komplain dengan Pintar 

Sebagai reseller buku profesional, kamu harus punya 

kemampuan yang baik untuk menangani komplain yang 

masuk. Berikut kiatnya supaya komplain ini bisa berakhir 

menguntungkan, yakni terjadi closing berikutnya: 

1. Menjadi Pendengar yang Baik 

Menangani komplain pembeli yang pertama adalah 

dengan menjadi pendengar yang baik. Dengarkan alasan 

pembeli mengajukan atau melakukan komplain, sehingga 

merasa lebih dihargai. Hindari langsung menyanggah, 

dengarkan sampai habis dan ketika pembeli selesai 

menyampaikan komplain. Baru kamu mulai bicara untuk 

mencari solusi bukan pembenaran, kecuali komplain yang 

diajukan pembeli adalah untuk hal keliru. 
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Misalnya komplain mengenai nama penulis dari buku 

yang dibeli, tentu tidak masuk akal. Sebab sejak awal 

menawarkan buku tersebut, nama penulis sudah tercantum 

di sampul maupun di deskripsi yang kamu berikan. Jadi 

jelaskan, kesalahan bukan dari pihak kamu. 

 

2. Menunjukkan Empati 

Namun jika kesalahan memang dari pihak kamu selaku 

penjual, maka kamu perlu menunjukkan empati. Tunjukan 

bahwa kamu memahami kekecewaan yang dirasakan 

pembeli setelah membaca buku yang kamu jual. Entah karena 

halaman tidak lengkap, ada cacat, dan sebagainya. 

 

3. Memberi Solusi Cerdas 

Tidak cukup rasanya jika komplain pembeli ini hanya 

didengarkan dengan baik, pembeli dipastikan butuh solusi. 

Jadi, kamu perlu mencari solusi terbaik atas komplain 

tersebut. Misalnya untuk kasus halaman yang kurang maka 

kamu bisa menjelaskan penyebabnya dan solusi terbaiknya 

adalah ditukar dengan yang baru. 

 

4. Bertanggung Jawab 

Solusi yang kamu sampaikan kepada pembeli 

merupakan bentuk tanggung jawab. Jadi kamu harus 

berupaya untuk memberikan solusi tersebut secara langsung. 

Misalnya dari kasus tadi, di mana ada halaman yang kurang.  
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Maka kamu perlu segera menghubungi penerbit untuk 

mendapat ganti baru yang halamannya sempurna atau pas. 

Setelah buku didapatkan kamu perlu segera memberikan 

buku tersebut kepada pembeli. Minimalkan pengorbanan 

pembeli dengan mengantar buku tadi ke alamatnya. 

 

5. Memberi Tindakan Ekstra 

Tidak berlebihan rasanya jika komplain yang 

didapatkan perlu diberi tindakan ekstra sebagai bentuk rasa 

tanggung jawab atas kesalahan yang dibuat. Misalnya dengan 

memberi bonus tambahan seperti stiker, sticky note, pensil 

lucu, dan lain sebagainya. 

 

6. Mencatat dan Mengevaluasi 

Semua komplain yang kamu terima sebaiknya dicatat, 

dan kemudian dijadikan bahan evaluasi di kemudian hari. 

Sehingga bisa melakukan perbaikan sistem untuk 

menghindari kesalahan serupa. 

Jika komplain ini tidak diambil tindakan dan dievaluasi 

maka akan terus berlanjut. Efeknya akan menurunkan 

kredibilitas kamu sendiri sebagai penjual buku pendidikan. 

Jadi, daripada masa depan usaha ini suram tidak 

masalah jika saat ini bekerja lebih ekstra untuk menangani 

komplain yang masuk. Ke depannya kamu bisa lebih aman 

dan nyaman menjalankan usaha reseller buku pendidikan. 
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7. Punya Tim Handal 

Jika usaha reseller buku kamu sudah cukup besar dan 

melayani banyak pembeli. Maka tidak tertutup kemungkinan 

kamu perlu membentuk tim khusus yang andal untuk 

mengatasi komplain yang masuk. 

Sehingga setiap komplain akan ditangani secara 

profesional supaya tidak terulang lagi di kemudian hari. 

Tidak tertutup kemungkinan dari reseller buku kecil-kecilan 

kamu bisa punya toko buku sendiri dan memiliki banyak 

karyawan. 

Komplain menjadi hal normal dalam dunia niaga, 

termasuk dalam bisnis jualan buku. Tidak perlu ditakutkan 

melainkan perlu memahami bagaimana menanganinya. 

Supaya bisnis jualan buku dapat bertahan dan terus 

berkembang. 

Namun, komplain sebaiknya tidak selalu membuat 

kamu di posisi yang harus mengalah. Kamu juga harus 

melihat alasan di balik komplain tersebut, jika memang 

kesalahan bukan dari kamu. Maka kamu perlu berjuang, 

tanpa harus bertanggung jawab supaya terhindar dari tindak 

penipuan dan pemerasan. 

 

Sumber:  

https://pandagila.com/cara-menangani-komplain-

pelanggan-cepat-cerdas-tepat/ (mas panda, okt 

2020) akses 8 Jan 21 jam 08:00 WIB.  

 

  



 

49 

 

 

Tata Krama dan Sopan Santun Berkomunikasi 

Online Maupun Offline 
 

 

 

 

Hal penting berikutnya yang perlu dipahami oleh 

reseller buku pendidikan adalah tata krama dan sopan santun 

berkomunikasi. Yakni baik ketika berjualan buku secara 

online maupun offline. Sebab di mana pun konsep pembeli 

adalah raja selalu berlaku. 

 

Pentingnya Tata Krama dalam Berjualan 

Menjual buku bisa dilakukan secara online maupun 

offline, baik untuk buku digital maupun yang berfisik. Sebab 

sangat memungkinkan untuk dijual dengan banyak metode. 

Hanya saja komunikasi yang baik adalah kemampuan yang 

perlu dikuasai agar sukses berjualan di mana saja. 

Sopan santun dan tata krama wajib dijaga selama 

berjualan buku, terlepas dari seperti apa karakter pembeli. 

Sebab pembeli memiliki uang yang kamu cari untuk membeli 

buku yang kebetulan kamu jual. 

Jadi, kamu harus fokus untuk menarik minat pembeli 

mengeluarkan dan menyerahkan uang tersebut. Yakni 

dengan menjaga sopan santun dan tata krama saat 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan pembeli. 
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Tata Krama Berkomunikasi Online dan Offline 

Berikut adalah detail tata cara menjaga tata krama dan 

sopan santun dalam berkomunikasi secara online maupun 

offline: 

1. Selalu Ramah 

Cara pertama dalam menjaga tata krama dalam 

berkomunikasi adalah selalu bersikap ramah. Keramahan 

adalah segalanya untuk mendapatkan penghargaan dari 

pembeli. Sebaiknya diterapkan di penjualan online maupun 

offline. 

Sebab tidak ada pembeli yang ingin dilayani dengan 

galak, sehingga kamu perlu bersikap ramah setiap saat. 

Ibarat menjadi public figure yang harus tersenyum di depan 

kamera meskipun ada masalah di dalam hidup kamu. 

 

2. Membalas dan Menjawab Setiap Pertanyaan 

Pembeli biasanya akan dengan mudah pindah ke lapak 

lain ketika pertanyaan yang diajukan tidak kunjung diberi 

respons. Ketika berjualan buku secara langsung mungkin 

respons cepat sangat mudah diberikan. 

Namun berbeda untuk penjualan secara online, 

biasanya butuh komitmen dan membagi waktu dengan teliti. 

Ada baiknya toko buku online yang dibuat diberi tambahan 

keterangan mengenai jam operasional. 

Tidak masalah menambah keterangan fast respon di 

malam hari, khusus untuk kamu yang juga sibuk kuliah atau 

bekerja di siang hari. Informasi ini akan membantu pembeli 

memahami kenapa respons yang diberikan lambat. 
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3. Selalu Menyapa 

Setiap kali mendapatkan pesan dari pembeli baru di 

toko online baik itu di sosial media maupun marketplace, 

pastikan memberi sapaan yang sopan dan ramah. Sapaan ini 

bisa dalam bentuk “Halo kak, terima kasih sudah 

menghubungi kami…” 

Sapaan ini penting untuk membuka obrolan secara 

online, sehingga pembeli merasa dilayani dengan baik dan 

profesional. Sedangkan saat melayani pembeli secara offline, 

memberi sapaan bisa dilakukan ketika pembeli masuk ke 

toko atau menyapa kamu untuk bertanya suatu hal. 

 

4. Selalu Menjaga Fokus ke Pembeli 

Khusus untuk kamu yang berjualan buku pendidikan 

secara langsung, sangat penting untuk menjaga fokus. 

Misalnya selalu melihat ke wajah pembeli saat membeli 

bertanya. 

Cara ini bertujuan untuk membuat pembeli merasa 

dihargai keberadaannya. Sebab tidak akan ada seorang pun 

yang suka jika lawan bicaranya mengajaknya bicara namun 

pandangannya ke arah lain. 

 

5. Menjaga Kerahasiaan Data Pembeli 

Ketika melayani pembeli buku pendidikan, dijamin 

kamu akan mendapatkan data dari pembeli tersebut 

terutama saat berjualan secara online. Data ini tentunya 

sifatnya rahasia, kamu pun wajib menjaga kerahasiaannya 

untuk menghindari masalah di kemudian hari. 
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Tidak masalah jika kamu membangun database data 

konsumen untuk dipakai di usaha sendiri, namun tidak untuk 

dijual dan diberikan ke pihak lain. Sebab sudah termasuk 

perbuatan melanggar privasi. 

 

6. Deskripsi Produk Disampaikan Apa Adanya 

Jualan produk dan jasa apapun memang seharusnya 

jujur namun tetap ditawarkan dengan cara yang menarik. 

Supaya kamu bisa menjual produk sebanyak mungkin maka 

informasikan produk dengan detail, baik itu kelebihan 

maupun kekurangan. 

Mengapa? Sebab jika disampaikan sejak awal maka 

bisa meminimalkan kemungkinan ada komplain. Selain itu 

juga memberikan kemudahan untuk mendapat kepercayaan 

pelanggan. 

Jika kepercayaan sudah didapatkan maka pelanggan ini 

akan lebih loyal dan memperkenalkan buku-buku yang kamu 

juga kepada rekan-rekannya. Sehingga memiliki satu saja 

pembeli loyal, kamu bisa memiliki penjualan yang stabil. 

 

7. Packing Buku Dilakukan Sebaik Mungkin 

Berikutnya adalah mengenai packing, mengapa? Sebab 

packing yang profesional sama artinya dengan memberi 

layanan yang profesional pula. Kurang sopan rasanya jika 

buku pendidikan yang dibeli harus dikemas ala kadarnya. 

Padahal banyak sekali penjual buku sejenis bertebaran 

di internet, jika kamu tidak punya ciri khas dari kemasan 

yang baik. Maka akan dengan mudah kehilangan pembeli. 

Jadi, berikan kesan positif dengan proses packing yang serapi 

dan seaman mungkin. 
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Memahami tata krama dalam berjualan buku 

pendidikan sangat penting, apalagi kamu akan menawarkan 

buku-buku ini ke kalangan akademis. Jadi, silahkan pelajari 

detail penjelasan di atas untuk kemudian diterapkan agar 

bisa menjaring lebih banyak pembeli. 

 

Sumber:  

https://seller.tokopedia.com/edu/etika-jualan-online/ 

(Anonim) akses 8 Jan 21 jam 09.00 WIB.  
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Membangunkan Market yang Sedang Tidur  
 

 

 

 

Bisnis jualan buku atau reseller buku sama seperti 

bisnis niaga pada umumnya, akan menghadapi masa pasang 

dan surut. Ketika pasang maka perlu mengelola hasil 

keuntungan dengan baik agar tidak kebakaran jenggot ketika 

penjualan surut.  

 

Penyebab Market Buku Tidur  

Kondisi pandemi seperti sekarang membuat kondisi 

market untuk penjualan buku dalam kondisi tidur. Sebab 

pandemi menciptakan pola konsumsi baru di kalangan 

masyarakat menjadi lebih selektif.  

Masyarakat akan cenderung mengutamakan 

pemenuhan kebutuhan yang sifatnya pokok dan urgent. 

Hanya saja buku termasuk ke dalam kebutuhan yang tidak 

terlalu urgent, sehingga penjualannya menjadi sedikit lesu. 

Bisa juga disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:  

1. Kualitas Layanan dan Buku Menurun  

Selain pandemi, penurunan penjualan buku di waktu 

lain juga bisa terjadi. Salah satu penyebabnya adalah karena 

terjadi penurunan kualitas. Baik terhadap layanan maupun 

kualitas buku yang dijual. Mencegahnya, kamu perlu menjaga 

dan selalu meningkatkan kualitas layanan dan produk jualan.  
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2. Terjadi Kenaikan Harga  

Buku yang kamu jual ada kemungkinan di momen 

tertentu atau karena penyebab tertentu mengalami kenaikan 

harga. Misalnya, judul tersebut sudah langka dan peminatnya 

meningkat. 

Sedangkan untuk buku cetak bisa karena harga tinta, 

kertas, dan kebutuhan cetak lainnya naik sehingga harga 

buku pun harus dinaikkan agar tidak rugi. Kenaikan harga 

seperti ini bisa menurunkan daya beli, sehingga penjualan 

akan turun.  

 

3. Efek Strategi Pemasaran Kompetitor  

Kompetitor juga bisa menjadi penyebab kondisi market 

tidur untuk sementara waktu. Mengapa? Sebab ada kalanya 

kompetitor melakukan strategi pemasaran lebih menarik, 

misalnya memberi promo besar sehingga harga buku di 

tempat mereka lebih murah. 

Kebijakan kompetitor bisa mempengaruhi pangsa 

pasar yang kamu miliki, sehingga penjualan menjadi 

menurun. Oleh sebab itu, kamu perlu bijak dalam menyikapi 

kompetitor agar tidak selalu kalah saing.  

 

Kiat Membangunkan Market Buku  

Meskipun kondisi pandemi memberikan dampak pada 

lesunya penjualan buku, namun kondisi ini tentu perlu 

disikapi dan diatasi dengan baik. Sebab selain karena 

pandemi, penjualan buku yang menurun juga bisa terjadi 

karena penyebab lain di waktu yang lain juga.  
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Menghadapinya, kamu bisa mencoba beberapa kiat 

berikut untuk membangunkan kembali market yang sedang 

tidur tersebut:  

 

1. Edukasi Manfaat Membeli Buku  

Jika penjualan buku menjadi lebih sepi dibanding 

bulan-bulan yang telah lewat, maka kamu perlu melakukan 

edukasi mengenai manfaat buku itu sendiri. Buku memang 

bukan kebutuhan pokok seperti pangan, papan, dan sandang.  

Namun bukan berarti buku tidak memberikan manfaat 

bagi pembeli atau pemiliknya. Lewat buku, pemiliknya bisa 

lebih mudah membuka wawasan dan dari sumber yang jelas 

sekaligus dijamin kredibel.  

Silahkan membagikan konten edukasi mengenai 

manfaat lebih membeli buku di masa sulit seperti sekarang. 

Gunakan teknik marketing yang bisa menyentuh hati pasar, 

untuk mendongkrak kembali angka penjualan.  

Adapun contoh teknik edukasi manfaat buku ini bisa 

mengenai manfaat membaca buku selama WFH, keuntungan 

membeli buku pendidikan selama PJJ agar IPK tetap bagus 

bagi mahasiswa, dan nilai pelajaran anak-anak sekolah tetap 

baik. Bisa juga lewat materi edukasi lainnya.  

 

2. Menyasar Target Pasar yang Spesifik  

Lesunya penjualan membuat kamu perlu melakukan 

penawaran buku ke target pasar spesifik. Yakni kalangan 

yang memang menjadikan buku sebagai kebutuhan pokok, 

sehingga membeli buku sama pentingnya bagi mereka 

seperti membeli beras.  
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Sesuaikan dengan jenis buku yang kamu jual, jika 

memang menjual buku pendidikan maka akan lebih mudah. 

Sebab meskipun pandemi mengungkung masyarakat 

Indonesia untuk berdiam di rumah, kegiatan belajar 

mengajar masih aktif berjalan.  

Sehingga bisa hanya fokus mempromosikan buku 

pendidikan ini ke kalangan pengajar, pelajar, dan juga 

mahasiswa. Setiap bulannya atau setiap pergantian semester, 

mereka akan membutuhkan buku baru sebagai media untuk 

mendukung pembelajaran.  

 

3. Memaksimalkan Penjualan Buku Elektronik  

Jika penurunan penjualan buku akibat kondisi 

pandemi, maka kamu bisa lebih fokus atau memaksimalkan 

penjualan buku elektronik. Sebab bisa dijual secara online 

yang akan menjangkau lebih banyak pembeli.  

Harga buku versi elektronik juga lebih murah 

dibanding versi cetak, sehingga lebih sering dipilih oleh 

kalangan yang membutuhkan buku. Jadi, silahkan 

memaksimalkan penjualan online untuk buku elektronik.  

Misalnya lebih aktif dalam mengelola akun media 

sosial, marketplace, website, dan media online lain yang 

dipakai untuk berjualan. Namun tetap pasarkan buku fisik, 

karena buku fisik juga sangat mungkin dijual online karena 

mudah dikirimkan.  

 

4. Lebih Disiplin Mempromosikan Buku  

Di tengah masa sulit, usahakan untuk tidak kehilangan 

semangat dalam mempromosikan buku yang dijual. Jadi, 
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usahakan tetap aktif memasarkan atau mempromosikan 

buku-buku tersebut.  

Jika memang ada acara yang berhubungan dengan 

buku yang dijual, maka silahkan diikuti. Terutama untuk 

acara yang sifatnya gratis atau bisa membuka stand dengan 

biaya yang sangat murah.  

Tetap aktif memasarkan buku akan membantu 

menjaga kredibilitas, dan memudahkan pelanggan lama 

maupun baru menemukan tokomu. Sehingga saat 

membutuhkan buku mereka bisa menghubungi tanpa ragu 

karena tahu akun jualanmu masih aktif.  

 

5. Fokus Menjalin Hubungan Baik dengan Pelanggan  

Masa sulit seperti sekarang memberi teguran bagi para 

pebisnis mengenai pentingnya menjaga hubungan baik 

dengan para pelanggan. Hubungan baik ini sebaiknya sudah 

dibentuk sejak lama, sebab akan memberikan pelanggan 

setia.  

Pelanggan setia inilah yang akan tetap melakukan 

pembelian sekalipun kondisi perekonomian sedang sulit. Jika 

selama ini belum menjalin hubungan baik dan belum 

memiliki banyak pelanggan setia, maka bisa segera dimulai.  

Misalnya dengan mulai aktif menghubungi para 

pelanggan lewat aplikasi pesan instan, DM di Twitter dan 

Instagram, email, dan sebagainya. Tawarkan promo atau 

informasikan kembali beberapa judul buku yang kamu jual.  

Cara ini akan mengingatkan mereka kalau kamu 

berjualan buku, dan ketika butuh akan melakukan pembelian. 

Sehingga bisa membantu menstabilkan pemasukan di tengah 

kondisi pasar yang lesu.  
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6. Meningkatkan Pengalaman Pelanggan saat Belanja 

Buku  

Saat ada pembeli yang melakukan order buku, maka di 

tengah kondisi pasar yang sedang tidur seperti sekarang. 

Sebaiknya berusaha untuk meningkatkan pengalaman 

belanja mereka.  

Caranya sendiri ada banyak sekali, misalnya 

memberikan bonus baik berupa buku dengan judul lain 

maupun bonus lain yang menarik meskipun harganya tidak 

seberapa. Bisa juga dengan meningkatkan kualitas packing, 

misalnya menambahkan kertas packing yang didesain khusus 

dan lebih menarik atau eksklusif.  

Bisa juga memberikan promo, misalnya gratis ongkir, 

subsidi ongkir, diskon 5%, dan promo menarik lainnya. 

Pengalaman yang menarik saat bertransaksi akan 

mendapatkan kepercayaan mereka sehingga bisa menjadi 

pelanggan setia.  

Kondisi pasar yang lesu memang sebaiknya disikapi 

dengan bijak, misalnya dengan menerapkan beberapa kiat di 

atas. Supaya bisa tetap mendapatkan pemasukan dan jika 

cukup beruntung dan efek pemasaran terbilang bagus. Ada 

kemungkinan omzet penjualan akan tetap sebagus sebelum 

market ini tidur.  
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Anda sudah terpikirkan untuk berjualan online? 

Sebelum anda bingung mencari supplier, Kami akan 

menyarankan anda bergabung dengan Akademi Reseller 

Djawara... 

Anda bisa baca penawaran detailnya di sini: 

https://penerbitbukudeepublish.com/peluang-usaha-

reseller-buku/ 

 

Sekilas saya ingin jelaskan apa alasan utama saya 

membuka peluang Akademi Reseller Djawara. 

Kami tidak ingin menikmati hasil sendiri. 

Kami ingin sekali berbagi peluang usaha dengan 

kawan-kawan di Indonesia. 

Selamat Bergabung Para Pendekar Djawara! 

 

Sumber:  

https://entrepreneurcamp.id/bisnis-sedang-lesu/(Tri Andry, 

Des 2018) akses: 9 Jan 21 jam 10.00 WIB.  
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