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Kata Pengantar
Jika kalian pernah merasa tim pemasaran kalian tidak berhasil mencapai target 
mereka, atau iklan kalian tidak cukup efektif. Maka, kalian merupakan salah 
satu dari kebanyakan orang. Sebagian besar pemilik bisnis merasakan hal yang 
sama.

Di The Ultimate Sales Machine, Chet Holmes memberikan beberapa tip 
tentang  apa yang klien cari dan bagaimana cara menutup transaksi. 

Jika ada yang tahu tentang penjualan, dia adalah Chet. Holmes adalah seorang 
konsultan penjualan dan guru pemasaran yang memberikan masukan kepada 
lebih dari 60 perusahaan Fortune 500, ia memiliki 14 bisnis dan selama 
hidupnya telah mendidik jutaan pemilik bisnis dan karyawan melalui seminar 
dan artikelnya.



Tiga pelajaran utama dari buku ini: 
1. Edukasi pelanggan POTENSIAL kalian!
2. Hanya mempekerjakan seseorang yang 

BERKUALITAS!
3. Membangun HUBUNGAN BAIK dengan 

KLIEN!



Pelajaran I:
Edukasi pelanggan potensial kalian!



Ungkapan pemasaran berbasis pendidikan mungkin sesuatu yang baru kalian kenal 
sekarang, tetapi jika tidak, kalian harus fokus pada mendidik daripada “menjual”.

Contoh dalam buku ini, “Bayangkanlah kalian berada di depan sebuah stadium yang 
penuh dengan peluang untuk toko kalian”. 

Kalian akan menggila untuk memasuki mode penjualan, akan tetapi kalian tidak akan 
pernah dapat menjangkau semua orang seperti itu.

Hanya 2% atau orang yang siap membeli pada waktu tertentu, dan lemparan luas kalian 
tidak akan membantu meningkatkannya dengan cara apa pun. 



Tetapi, apa yang akan terjadi jika kalian mendidik mereka tentang sesuatu yang akan 
bermanfaat untuk mereka?

Coba bayangkan kalian adalah seorang pengecer perabotan, daripada menjual sofa 
kepada orang banyak. Cobalah mengajarkan sesuatu yang akan bermanfaat bagi calon 
pembeli, seperti “Bagaimana memilih perabotan yang tepat untuk meningkatkan 
produktivitas.”

Kalian akan membuat sebagian besar orang tertarik, tidak hanya beberapa orang yang 
memang tertarik untuk membeli sofa.



Pelajaran II:
Hanya Mempekerjakan Seseorang 

yang Berkualitas



Rata-rata ‘biaya merekrut yang buruk’ adalah $ 60.000.

Jadi, sangat penting bagi kalian untuk mempekerjakan orang yang tepat.

Untuk penjualan, itu berarti kalian harus menemukan orang yang memiliki kepribadian 
penjual!



Orang tersebut adalah:
1. Dominan

Mereka memiliki ego. Ego yang kuat ini penting untuk menghadapi berbagai 
penolakan, tetapi orang ini masih yakin bahwa mereka akan mendapatkannya

2. Berpengaruh
Staf penjualan kalian harus menjadi komunikator yang berempati, persuasif, 

dan hebat. 

Jika staf penjualan kalian memiliki dua hal tersebut, tidak ada lagi yang 
penting, termasuk usia dan pengalaman industri.



Pelajaran III:
Membangun Hubungan dengan Klien



Kenalilah calon klien kalian! Bangunlah hubungan dengan klien kalian! 

Membangun hubungan masuk ke dalam kategori ‘hal-hal yang tahu, tapi 
tidak dilakukan’.

Kita semua tahu manfaat tambahan dari membangun hubungan terhadap 
peluang kita, tetapi terkendala dalam hal waktu.



Maka coba pikirkan dari sudut pandang kalian, pasti kalian akan lebih memilih 
untuk berurusan dengan orang yang kalian kenal dibanding dengan orang yang 
kalian tidak kenal.

Hal yang lebih penting ketika kalian mengenal klien adalah kalian berada dalam 
posisi yang jauh lebih baik untuk menyarankan produk atau layanan yang paling 
sesuai dengan kebutuhan para klien.

“Membangun hubungan merupakan peluang besar untuk 
meningkatkan penjualan”



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:
● The Ultimate Sales Machine (Chet Holmes)
● https://booksummaryclub.com/the-ultimate-sales-machine-book-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://booksummaryclub.com/the-ultimate-sales-machine-book-summary/


Zebra Sulistiyani | Profil Singkat Penerjemah
Zebra Sulistiyani merupakan seorang mahasiswa tingkat akhir di IAIN 
Salatiga yang sedang menyelesaikan proses pendaftaran wisuda. 
Aktivitas saat ini ia aktif dalam komunitas pencinta anak yatim di 
kampusnya yang bernama MDMA (Majelis Do’a Mawar Allah) dan 
dalam masa menanti wisuda, ia belajar dan bergabung menjadi 
volunteer.


