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AGILE SELLING
(Penjualan Gesit)

Jill Konrath



“Jangan malu-malu; lebih baik 
segeralah meminta bantuan, daripada 

terlambat.”

-Jill Konrath



Tidak peduli seberapa banyak waktu yang Anda miliki, ada satu hal yang 
pasti dari penjualan. Penjualan tidak pernah menjadi lebih mudah. Anda 
mungkin memiliki banyak pengalaman, tetapi saat Anda merasa sudah 
mendapatkannya, semuanya akan berubah.

Selalu ada pasang-surut dalam proses penjualan barang, tidak peduli 
mereka orang baru atau orang yang sudah berpengalaman di bidang 
sales. Seorang penjual harus memahami apa yang dijual dan juga target 
pasarnya. Bisa saja, suatu saat perusahaan tempat sales bekerja 
mengalami perubahan, dan seorang sales harus merubah seluruh strategi 
penjualannya.



Meskipun banyak permasalahan di bidang sales bisa mengintimidasi, jangan 
khawatir. Jill Konrath yang telah berpengalaman menjadi saleswoman akan 
membantu Anda fokus pada langkah-langkah yang membawa kesuksesan 
penjualan yang besar di tengah perubahan, dalam bukunya Agile Selling:



Berikut adalah 3 pelajaran tentang Agile Selling :
1. Lepaskan sikap negatif Anda dan lihat hal-hal dengan cara yang baru, 
bahkan ketika Anda sedang gagal.
2. Setiap kali Anda berada di posisi baru, pastikan untuk mendapatkan 
kemenangan sedini mungkin dengan mendapatkan pengetahuan yang tepat 
untuk membuat Anda menjadi percaya diri.
3. Buatlah penampilan Anda lebih menarik dengan meningkatkan 
keterampilan komunikasi Anda.
Apakah Anda senang mempelajari cara untuk menghasilkan lebih banyak 
uang dengan teknik ini? Ayo pelajari!



Pelajaran 1:
Cobalah untuk selalu melihat situasi 
Anda dari sudut pandang yang baru

dan jangan pernah bersikap negatif, baik 
ketika Anda gagal atau

berhasil.



Apakah mempelajari penjualan hanya masalah mendapatkan informasi 
yang benar? Sebenarnya lebih dari itu, Anda perlu mengembangkan pola 
pikir bahwa melepaskan emosi yang negatif akan membuat Anda tetap 
memiliki motivasi tinggi.

Apakah Anda pernah kesulitan memulai tugas kuliah karena Anda tidak 
tahu bagaimana melakukannya? Ketidakpastian membunuh motivasi 
Anda untuk memulai karena hal itu juga akan terjadi pada penjualan. 
Dan jika Anda tidak mengubah perspektif negatif Anda, Anda mungkin 
akan berhenti sepenuhnya.



Penulis sangat mengenal perasaan-perasaan ini. Setelah mempelajari 
semua keterampilan penjualan yang tepat, dia masih memiliki waktu yang 
sulit untuk memastikan penjualan. Alih-alih tenggelam di bawah 
beban semua itu, dia menilai di mana dia berada dan membuat 
perubahan. Tidak lama kemudian dia akhirnya mulai melihat 
kemungkinan untuk sukses lagi. 

Kegagalan tidak seharusnya menghalangi Anda untuk maju. Kegagalan 
memiliki manfaat yang melekat yang dapat membuat Anda mengevaluasi 
dan meningkatkan kembali proses Anda.



Konrath pernah kehilangan calon klien dengan pergi ke CEO dan 
mencoba bekerja dengan mereka alih-alih dengan calon klien 
pertamanya. Daripada berpikir menjadi negatif tentang pengalaman itu, 
dia melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar. Sekarang dia tahu 
bagaimana untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi! 

Dan juga, tetapkan tujuan yang tepat untuk memotivasi diri Anda 
terlepas dari seberapa sukses Anda dalam mengalaminya. Ini membantu 
untuk melihat kembali kinerja masa lalu Anda untuk menemukan ke 
mana harus pergi selanjutnya. Misalnya, Anda dapat melihat bahwa Anda 
membuat 15 penjualan bulan lalu dan sebanyak 25 kali pada bulan ini, 
untuk memastikan Anda membaik.



Pelajaran 2:
Jangan gagal d iawal, menangkan dengan 
cepat dengan cara memprioritaskan detail 
paling penting yang akan membuat Anda 

merasa lebih percaya diri.



Mereka mengatakan bahwa jika Anda melemparkan katak ke dalam panci 
berisi air mendidih, ia akan melompat keluar. Tapi jika Anda 
menempatkannya di dalam dan perlahan-lahan menyalakan api, Anda 
akan mendapatkan katak rebus yang Anda inginkan. Belajar di situasi baru 
persis dengan cara yang sama, jika sekaligus terlalu banyak itu akan 
membuat Anda ingin melompat keluar!

Jadi, ketika Anda memulai usaha baru, apakah itu pekerjaan atau produk 
baru yang Anda jual, sabarlah. Tetapi, pastikan juga untuk mendapatkan 
kesuksesan kecil tidak lama setelah memulai. Jika Anda tidak 
melakukannya, bisa jadi Anda akan mudah untuk mulai meragukan diri 
sendiri dan berpikir untuk berhenti.



Kapan pun Anda mengalami kesulitan di awal sesuatu yang baru, itu bukan kesalahan Anda. Ini hanya 
sifat belajar secara natural dalam situasi yang tidak dikenal. Seorang pakar dalam manajemen 
penjualan mengatakan bahwa biasanya pramuniaga yang paling berpengalaman sekalipun 
membutuhkan delapan bulan untuk menyesuaikan diri.

Anda tidak punya waktu untuk kalah, jadi fokuslah terlebih dahulu pada apa yang paling penting. 
Tujuannya adalah untuk membantu Anda mendapatkan kredibilitas situasional, atau kemampuan 
untuk mengetahui apa yang Anda bicarakan ketika berbicara dengan orang-orang di industri. Untuk 
melakukan ini, prioritaskan tiga aspek terpenting ini:

1. Bahasa
2. Pembeli
3. Status Quo



Untuk menguasai bahasa yang digunakan orang dalam suatu bidang, catat 
setiap kata yang Anda dengar dan yang tidak Anda ketahui lalu pelajari 
artinya. Mengetahui pembeli berarti melibatkan Anda untuk mencari tahu 
siapa di perusahaan yang melakukan pembelian dan mengembangkan 
hubungan dengan mereka. Dan akhirnya, dapatkan pemahaman tentang 
produk mana yang sedang digunakan calon klien Anda.



Pelajaran 3:
Anda membutuhkan keterampilan komunikasi 

yang baik untuk mempersonalisasi nada 
bicara Anda.



Saat Anda mencoba menjual kepada seseorang, mereka tidak peduli 
tentang detail produk atau seberapa banyak Anda ingin mereka 
membelinya. Apa yang orang inginkan adalah pengalaman pribadi. Dengan 
kata lain, Anda harus menunjukkan kepada mereka bahwa Anda peduli 
dan untuk itu Anda perlu tahu cara berkomunikasi dengan baik.

Pertama, pastikan Anda melakukan riset tentang prospek Anda sebelum 
bertemu dengan mereka. Fokus untuk mengetahui kebutuhan mereka 
dan apa yang mereka cari. Memahami sedikit kepribadian mereka 
mungkin juga membantu Anda mengetahui apa yang mereka harapkan 
ketika berinteraksi dengan mereka.



Salah satu persiapan terbaik yang dapat Anda lakukan untuk memastikan bahwa Anda 
berkomunikasi dengan baik dan menunjukkan kepedulian Anda adalah memikirkan secara 
mendalam tentang pertanyaan apa yang ingin ditanyakan mereka terhadap Anda.

Anda dapat mempertimbangkan cara-cara untuk mengetahui bagaimana mengubah produk 
yang mereka gunakan apakah akan mempengaruhi bisnis mereka. Pertanyaan yang sangat 
bagus untuk ditanyakan adalah pertanyaan yang membantu Anda mengetahui risiko yang 
mereka pertimbangkan ketika mereka berpikir untuk menggunakan produk Anda.

Ingat, poin utama dari semua pertanyaan ini adalah memastikan untuk mengetahui 
bagaimana Anda dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dan jangan hanya mengutarakan fakta 
tentang produk Anda ketika mereka merespons. Sebaliknya, ajukan pertanyaan tindak lanjut 
untuk memahaminya lebih dalam. Sebentar lagi Anda akan menjabat tangan mereka setelah 
penjualan selesai!



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:
● Judul Buku (Penulis)
● https://fourminutebooks.com/agile-selling-summary/

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.

https://fourminutebooks.com/agile-selling-summary/
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