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HOW TO SAY IT
(Bagaimana Cara Mengatakannya)

Geoffrey James



Isi buku dalam satu kalimat:

How to Say it memaparkan semua tahap dalam proses penjualan B2B 
(Business to Business) mulai dari mencari calon pelanggan, membuat pesan 
penjualan yang menarik, hingga menggiring calon pembeli sampai terjadinya 
transaksi penjualan.



"Penjualan B2B tidaklah 
rumit, asalkan Anda 
tahu cara kerjanya."

How to Say It, page xvi



PELAJARAN I

 Ilmu marketing (pemasaran) adalah ilmu yang 
dapat diajarkan dan dipelajari oleh siapa saja.



Ilmu marketing (pemasaran) adalah ilmu yang dapat diajarkan dan dipelajari 
oleh siapa saja. James sendiri menyatakan bahwa dirinya tidak terlahir dengan 
bakat untuk menjadi sales person. Namun, seorang marketing profesional 
akan terus belajar, mengasah dan mengembangkan kemampuan penjualannya.



PELAJARAN II

“Anggap bahwa pelanggan adalah seorang 
pahlawan super yang harus menyelesaikan 
sebuah misi, perusahaan kita adalah pemain 
figuran bagi customer untuk menyelesaikan 

misinya.”



Berfokuslah untuk memberikan apa yang customer butuhkan. Perusahaan kita 
adalah pihak yang akan membantu customer untuk mencapai tujuannya. 
Pelajaran inilah yang harus ditanamkan dalam diri seorang penjual. Jangan 
memiliki pola pikir yang berkebalikan dengan hal ini, yaitu : 

“Perusahaan kita adalah pahlawan utama yang memiliki tujuan utama untuk 
menjual produk, customer adalah pemain figuran yang akan membantu atau 
menghambat tujuan utama kita”



PELAJARAN  III

“Anggaplah kegagalan sebagai bagian 
dari kesuksesan”

Penolakan = Sukses



Tidak semua orang dapat menerima penolakan dengan mudah. Banyak orang 
menganggap penolakan begitu menyakitkan atau setidaknya terasa seperti 
sengatan kecil. Akan ada perasaan yang kurang menyenangkan saat menerima 
penolakan di dalam diri, walaupun ia terlihat baik-baik saja.

Agar lebih mudah menerima penolakan, tanamkan dalam diri bahwa 
pekerjaan sebagai penjual memang memiliki risiko untuk ditolak, dan kita 
digaji untuk menerima penolakan itu.



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

Instagram : pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● How to Say It (Geoffrey James)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/how-to-say-it/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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