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Preview Pertemuan sebelumnya

Pesan Nabi :
(1) "Allah SWT lebih menyukai muslim yang kuat iman dan 
nafkahnya daripada muslim yang lemah". 
(2) "Sebaik-baiknya harta adalah harta yang dimiliki orang yang 
saleh". 
(3) "Kekayaan tidak membawa mudharat bagi orang-orang yang 
bertakwa kepada Allah SWT". 

Mari kita selalu perbaiki diri dan rezeki.... 

Saat Perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 ekor unta dan 70 ekor 
kuda, ditambah 1000 dirham sumbangan pribad. Ia juga membeli 
mata air yang bernama Rumah dari seorang lelaki suku Ghifar 
seharga 35.000 dirham. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, 
Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut 
dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di 
musim kering. 

Bill Gates ���� 40% kekayaannya untuk Bill Gates Fondation



Kaya itu?

Berikut syarat utama yang harus dipenuhi agar dapat disebut kaya:

1. Pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. 

Ini adalah aturan yang paling dasar dan paling penting dalam keuangan.

2. Jumlah kekayaan bersih lebih besar dari 10 Milliar Rupiah. 

Salah satu undang-undang di US mengatakan bahwa orang yang 
tergolong kaya adalah orang yang memiliki kekayaan bersih diatas $1 
juta. Jumlah ini, apabila diterjemahkan ke mata uang kita, akan menjadi 
10 milliar rupiah.

3. Memiliki kebebasan. 

Anda bisa saja memiliki kekayaan luar biasa besarnya, tapi Anda tidak 
kaya kalau Anda tidak bebas. Bebas apa saja? Bebas dari rasa 
khawatir, bebas menggunakan uang dan waktu Anda, bebas 
mengembangkan hubungan Anda dengan keluarga, bebas bekerja 
kapanpun Anda mau. atau singkatnya, Anda menikmati hidup Anda 
sepenuhnya!  



Cerita Orang Kaya
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Cerita seperti orang kaya



Cerita Orang Kaya



Menjadi Menteri BUMN RI



Cerita Orang Kaya
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Liku-liku bisnis meraih kejayaan

Kelahiran
DOG/QUESTION 
MARK

Pertumbuhan
STAR

Puncak Kejayaan
CASH COW /
STAR

Penurunan

mati

Turn Around

waktu

Garis Ideal

Titik Kritis



UMBISTICK & SEHATEA
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Menjual Apa Saja.....

Selling is a skill. Good sales people are made, 
not born. Most of the most successful sales 

people in America were at one time shy, 
insecure, and clumsy at selling. They became 
great sales people by learning and practicing 
the essential skills of selling, including how to 

close the sale. And if you do what they do, you’ll 
be successful too, and nothing can stop to you 
(Brian Tracy – Gurunya Penjual kelas dunia)



Syarat Menjual :

� Syarat pertama menjual adalah ANTUSIASME. 
51% closing penjualan datang dari antusiasme 
Anda terhadap produk yang dijual.

� Mengenal produk yang dijualnya.

� Percaya dan mencintai produknya benar2 
bernilai dan bermanfaat bagi konsumen.

� Keterampilan dalam persentasi produk.



Fokus Kepada Orang yang 

memenuhi 4 syarat berikut :

1. Membutuhkan produk Anda

2. Bisa menggunakan produk Anda

3. Memiliki daya beli

4. Menginginkan produk Anda
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Trust
Need Give Solution

Close the sales



Kepercayaan

� Kepercayaan dapat tumbuh dikarenakan 
adanya kebersamaan dalam jangka panjang.

� Kepercayaan secara instant dapat dimunculkan 
dikarenakan ada KESAMAAN. (Agama, Bangsa, 
Daerah, Hobi, Ilmu, Almamater, dll)

� Kesamaan dalam berbicara lambat lemah 
lembut / kasar dengan suara keras.

� Kepercayaan dari jejak rekam pribadi (Referensi 
Pimpinan, Teman, Sosmed, Google)



Kebutuhan

� Kebutuhan Pokok (Lapar � Makan)

� Perubahan kebutuhan dari Sekunder / Tersier 
� Pokok (Ponsel untuk kebutuhan komunikasi)

� Tingkat kebutuhan sangat tinggi secara ekstrim 
tidak memperhatikan harga lagi.



Solusi

Kebutuhan apalagi yang sudah mendesak 
membutuhkan solusi segera.

Pemasar mempunya tugas untuk menjelaskan 
bagaimana produk yang dijualnya memang 
memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 

masalah dengan baik dan tuntas.



Closing

Walaupun proses kepercayaan, kebutuhan, dan 
solusi telah dilaksanakan dengan baik, transaksi 
tidak begitu saja terjadi. Tidak otomatis terjadi.

Transaksi membutuhkan upaya dan pendorong. 
Diperlukan keahlian yang cukup untuk 

mendorong sebuah closing alias terjadinya 
transaksi.



TUGAS  :

1. Mencari Produk yang akan dijual.

2. Daftar salah satu layanan Marketplace.

(Bukalapak, Tokopedia, Shopee)

3. Menjual produk dengan target omset Rp. 100rb.



Cakning.com



Suplier.Id



Raihanshop.com



Nothing impossible as long as you 
have strong willingness to learn!


