
  



 

 
Halo, 
Terimakasih sudah mendownload eBook ini 

Sebelumnya perkenalkan nama Saya “METRI PUJIARTO” 
Anda bisa memanggil Saya “Mas Gomet” 

Saya seorang internet marketer , ex Jendral Komunitas 
JAGO JUALAN dan penulis buku Best Seller “CHIT-CHAT” 

Anda bisa berinteraksi langsung dengan Saya disini : 

Whatsapp : 085712334590 
Telegram  : @metripujiarto 
Instagram : @metripujiarto 
Channel Telegram : t.me/channelgomet 

 

Selamat membaca dan semoga ilmu yang ada di eBook ini 
bisa bermanfaat untuk Anda 

  



 

 

 

 

 

SENJATA 
PELENGKAP 

  



 

Beuuh... apa lagi nih Senjata Pelengkap? 

Anda sudah pernah nonton film Spiderman Homecoming kan? Sosok 
Peter Parker di film ini kurang lebih hampir sama dengan apa yang 
ada di komik, masih bocah dan masih labil. Untungnya dia benar-
benar dapat mentor yang hebat, yup.. Tony Stark alias Iron Man. Di 
film Spiderman Homecoming,Peter Parker mendapat kostumnya dari 
Tony Stark, dengan perlengkapan yang lengkap dan super canggih. 

Tapi kalau Anda pahami, dengan kecanggihan kostum yang sudah 
dirancang oleh Tony Stark ga serta merta bikin Peter Parker langsung 
hebat, dia butuh adaptasi dengan kostumnya, dan juga harus 
mengenali kemampuan musuhnya agar bisa mengalahkannya. 

Dari cerita singkat film Spiderman Homecoming di atas, apa 
pelajaran yang bisa Anda dapatkan? 

Ya, jangan bergantung pada alat  
Kebayang gak sih? Selama ini berapa banyak orang yang beli tools 
kemudian gak kepake setelah beli, atau sudah pakai tools tapi 
hasilnya belum maksimal. Pun termasuk media, jangan bergantung 
padanya. 

Agar alat, tools, atau media yang Anda punya lebih maksimal dan 
optimal, ini yang harus Anda lakukan : 
- Terus kembangkan kemampuan Anda 
- Jangan pernah bosan untuk belajar 
- Baca buku minimal 1 minggu 1 buku baru 
- Ikut seminar atau workshop 

Jadi yang Saya maksud senjata pelengkap disini bukan lah tambahan 
tools lainnya,melainkan potensi dan kekuatan yang ada pada diri 
kita. 

“Potensi dalam diri kita adalah senjata yang paling powerfull” 



 

SENJATA 1 – FAST RESPON 

Sejenak coba kita tempatkan diri kita sebagai seorang buyer, apa 
yang kita rasakan kalau misal kita chat ingin beli barang yang udah 
lama kita pengen tapi respon dari penjualnya sangat sangat lambat? 
Kesel? Kecewa? Marah? Yang pasti jadi menurunkan niat kita untuk 
beli, iya gak? 
Itu juga yang dirasakan oleh pembeli kita kalau pelayanan kita slow 
respon, mereka bakal kabur. 

Pengalaman di Saya sendiri, chat dari pembeli belum dibalas 1 menit 
saja sudah marah-marah, semua caci maki keluar semua. Lalu apa 
yang harus kita lakukan kalau Anda pembeli yang seperti itu? Tetap 
sabar dan layani sebaik mungkin, bagaimanapun servis yang baik 
adalah salah satu senjata yang sangat penting. 

TIPS FAST RESPON 
1. Ketahui jam jam padat chat masuk, misal jam 7-9 pagi, jam 5-9 
malam 
2. Siapkan minimal 2 CS, 1 CS untuk buyer, 1 CS untuk reseller. Kalau 
belum punya reseller, cukup siapkan 1 CS saja. 
3. Siapkan autotext untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum 
yang biasa ditanyakan oleh buyer. 
4. Siapkan marketing kit tentang product knowledge biar kita gak 
perlu menjelaskan berulang, cukup kirim gambar marketing kit nya. 
5. Dahulukan balas chat yang masuk duluan, biasanya posisi chat nya 
ada di bawah. 

Dari 5 point di atas, mana yang belum Anda lakukan? 

 

 

 



 

SENJATA 2 – SERTAKAN EMOSI 

Biasanya orang membeli sesuatu itu dipengaruhi oleh 2 hal : 
1. Faktor Rasional 
2. Faktor Emosional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Faktor Rasional, kalau orang yang memutuskan beli menggunakan 
otak rasionalnya, mereka akan melihat sebuah produk dari 
value/benefitnya,harganya,seberapa penting dia membutuhkannya. 
Kalau memang gak cocok, mereka gak akan beli produk tersebut. 
Kebayang? 

Faktor Emosional, kalau orang yang memutuskan beli menggunakan 
otak psikologisnya, mereka cenderung memakai emosinya,semisal 
produknya sedang trend, banyak yang pakai. Atau misal produknya 



 

berhubungan dengan orang yang diidolakan. Atau bisa jadi 
produknya bisa menaikan gengsinya. Produk yang Anda tawarkan di 
mata pembeli harus “Ini Gue Banget Deh”. 

Contoh produknya : 
- Jersey bola, targetnya fans sebuah klub bola 
- Kaos superhero, apalagi kalau film nya sedang booming di bioskop 
- Merchandise, biasanya dijadikan kado ulang tahun 
- Apple, seolah orang yang punya produk ini terlihat keren 
- Kue Artis, mereka memainkan authority si artis dan social proof, 
jadi banyak orang yang ikut-ikutan beli 

TIPS MEMAINKAN EMOSI 
1. Kenali dulu lebih dalam siapa saja target market Anda, apa 
hobinya, apa kebiasaanya, apa interestnya. 
2. Sertakan Pain and Gain dalam setiap penawaran Anda. Pain 
berupa apa saja permasalahan mereka, Gain berupa apa saja impian 
atau harapan mereka. 
3. Banyak-banyak bertanya tentang pembeli Anda di chat, bukan 
selalu menjelaskan tentang produk Anda. 
4. Sertakan Scaresity dan Social Proof dalam penawaran Anda. 
Contohnya : Ada batas waktu kapan diskon berakhir, ada info sudah 
berapa banyak orang yang puas dengan produk Anda. 
5. Layani dengan ramah bahkan sampai jadi temen curhat. 

Dari 5 point di atas, mana yang belum Anda lakukan? 

Kendalikan emosi pembeli Anda, maka Anda mampu mengendalikan 

keputusannya untuk beli 

 

 

 



 

 

SENJATA 3 – ASUMSIKAN MEREKA SUDAH BELI 

Kemampuan ini juga wajib Anda kuasai agar potensi closingnya 
semakin besar. Kalau di NLP, teknik ini dinamakan presuposisi, kita 
mengasumsikan mereka sudah benar-benar beli. Yang kadang terjadi 
kita melontar pertanyaan-pertanyaan yang salah ke calon pembeli, 
yang pada akhirnya ada kesempatan si calon pembeli untuk jawab 
“Ah gak jadi beli deh”, “Ehm, Saya pikir pikir dulu ya”... Gagal closing 
deh... 

Contoh pertanyaan yang salah : 
“Mas, gimana jadi beli enggak?” 
“Ah, enggak dulu deh, kapan kapan lagi ya..” 
GAGAL..!! 
 
Contoh pertanyaan yang tepat : 
“Mas, jadi ambil paket biasa atau paket spesial? Yang spesial dapet 
bonus topi, dan bisa Saya kirim jam 1” 
“Oh, yaudah Saya ambil paket spesial aja Mas” 

Sebenarnya teknik ini sama dengan teknik pertanyaan pilihan, yang 
intinya mengarahkan pembeli untuk memilih salah satu jawaban, 
padahal kedua pilihan yang kita ajukan sama-sama ujung-ujungnya 
closing juga. 

TIPS ASUMSI  
1. Siapkan pertanyaan pilihan yang mengarahkan calon pembeli 
untuk beli 
2. Selalu sertakan pertanyaan setiap kali menjawab pertanyaan dari 
pembeli 
 
Dari 2 point di atas, mana yang belum Anda lakukan? 



 

 

SENJATA 4 – TEMBAKAN JITU ALA SNIPPER 

Beda dengan penembak lainnya yang memakai pistol atau shootgun, 
seorang snipper punya keahlian yang mencolok. Snipper bisa 
menembak dari jarak yang lumayan jauh dan mempunyai akurasi 
tembakan yang jitu. Bisa jadi tingkat keberhasilan mereka membidik 
targetnya lebih besar dibanding melesetnya. 

Sayangnya, kita ini bukan seorang snipper, ketika kita sedang chat 
dengan calon pembeli, jangan berharap “1 Shoot 1 Deal” atau closing 
dalam 1 kali chat. Mungkin bisa saja kita  langsung closing di chat 
pertama dengan calon buyer, karena mereka sudah aware dengan 
kita atau produk kita. 

 

 

Coba kita lihat lagi ilustrasi tentang AIDA ini :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Masih ingat pembahasannya di Bab 1 buku CHIT-CHAT kan? Atau 
sedikit Saya bahas ulang lagi ya.. 

Awareness, di tahapan ini orang yang belum ngeh tentang produk 
kita, tugas kita adalah mengedukasi market agar mereka paham atau 
minimal melirik dengan produk kita. 

Interest, tahapan ini orang sudah mulai tertarik dengan produk kita 
dan mulai mencari tau tentang value dan benefit dari produk kita. 

Desire, pada tahapan desire orang akan menimbang-nimbang 
seberap butuh mereka dengan produk kita.  

Action, tahapan terakhir orang akan memutuskan beli saat mereka 
memang sudah paham, tertarik, tau value produk, dan memang 
butuh dengan produk kita. 

Nah, kebanyakan yang masuk ke chat kita adalah orang-orang yang 
masih di tahapan awarness dan interest. Kita perlu mengedukasi 
mereka dengan baik agar mereka semakin yakin dengan apa yang 
kita tawarkan. 

Dengan begitu, akan semakin mudah kita membidik mereka hingga 
DEAL. 

 

 

 



 

TIPS SNIPPER JITU 

1.Pahami sudah pada tahapan mana calon pembeli yang sedang chat 
dengan kita  
2. Mainkan 3 senjata lainnya (Fast Respon, Main Emosi, Asumsikan 
Beli) 

Dari 2 point di atas, mana yang belum Anda lakukan? 

 

SENJATA 5 – LAMPU HIJAU, GAS POOOOOLL 

Biasanya kita bisa tau kalau calon pembeli sudah benar-benar akan 
memutuskan untuk beli hanya dari cara dia menjawab di chat. 
Kadang memang ada yang butuh waktu lama chat baru closing, ada 
juga yang hanya dalam berapa kali chat saja sudah bisa closing. 

Nah, kita bisa mengenali tanda-tandanya, biasanya seperti ini : 
- Banyak bertanya lebih detail tentang produk kita 
- Nyaman dengan obrolan di chat 
- Sudah menyatakan tertarik dan minta diyakinkan 
- Sudah menanyakan nomor rekening kita 

Saat calon pembeli sudah memberikan tanda-tanda seperti itu 
artinya lampu hijau nih buat kita, siap-siap closing. 

 

SENJATA 6 – SERVICE EXCELLENT 

Menurut Anda mana yang lebih prioritas, cari market baru atau 
kelola market lama? Keduanya memang penting, tapi lebih prioritas 
kelola market lama. Kenapa? Karena mereka sudah jadi Hot Market 
kita, gak perlu keluarin effort yang terlalu besar untuk mengedukasi. 



 

Berikan servis yang baik kepada mereka, keep kontak, jaga interaksi, 
dan berikan perlakuan yang spesial. Bukan tidak mungkin dari market 
lama kita bisa dapat repeat order dengan jumlah yang lebih banyak 
dari pemesanan sebelumnya, atau bisa juga mereka 
merekomendasikan kita ke teman-temannya. 

Dari market lama kita bisa tawarkan 3 hal : 
1. Up Selling 
2. Down Selling 
3. Cross Selling 

 

 

UP SELLING 
Teknik marketing ini paling sering digunakan oleh banyak pebisnis, 
salah satu teknik untuk memperbesar konversi. Teknik Up Selling bisa 
kita gunakan untuk menawarkan produk dengan harga yang lebih 
mahal kepada buyer kita yang sebelumnya sudah pernah beli produk 
dengan harga yang lebih terjangkau. 

Contohnya, pembeli buku Easy Copywriting bisa dikasih penawaran 
Up Selling untuk mengikuti program eCourse Mahir Copywriting. 

Harga buku Easy Copywriting  247.000 
Harga eCourse Mahir Copywriting  749.000 

Tapi pastikan ketika kita menawarkan produk yang lebih mahal tentu 
value yang didapatkan oleh buyer kita lebih banyak juga, dari 
produknya, bonusnya, hingga pelayanannya. 

 

 



 

DOWN SELLING 

Kebalikan dari Up Selling, Down Selling biasa kita pakai untuk 
menawarkan produk dengan harga yang lebih rendah dibanding 
harga produk yang dibeli sebelumnya oleh buyer kita. 

Contohnya, peserta workshop Brutal Email Marketing bisa kita 
tawarkan untuk membeli buku Kirim.Email Aja 

Harga workshop Brutal Email Marketing  700.000 
Harga buku Kirim Email Aja  249.000 

 

CROSS SELLING 

Selain Up Selling dan Down Selling,kita juga bisa melakukan teknik 
Cross Selling. Pada intinya kita menawarkan produk jenis lainnya ke 
buyer kita. Misal dia sudah beli produk A, bisa kita tawari produk B, 
atau produk C. 

Sadar gak sadar, teknik Cross Selling sering kita jumpai di seharian 
kita. Coba deh, tiap kali Anda belanja ke Alfamart atau Indomaret, 
perhatikan apa yang biasa ditanyakan oleh kasirnya saat ini sedang 
membayar belanjaan kita? 

“Sekalian pulsanya Kakak?” 

Ya kan? Hehe... 

 

 

Anda bisa menerapkan Cross Selling dengan menawarkan produk-
produk Anda yang lainnya. 

 



 

SENJATA 7 – SENJATA PAMUNGKAS 

Senjata ini adalah penutup dari semua senjata yang telah Saya tulis 
di atas. Senjata ini adalah inti dari segala macam senjata dalam 
Chatting Marketing. 
 
Senjata pamungkas itu adalah KOMITMEN dan KONSISTEN.  
 
Tanpa adanya komitmen dan konsisten, semua yang kita lakukan 
pasti kurang maksimal. Semua yang kita lakukan secara berulang 
akan semakin mematangkan kita. Baik dari skill teknis maupun non 
teknis. 

Chatting marketing mengarahkan kita untuk closing tanpa tatap 
muka, terus konsisten juga jaga interaksi dengan buyer kita agar 
kepercayaan mereka tetap tinggi terhadap kita. Komitmenkan untuk 
melakukan hal-hal diatas secara rinci, detail, dan disiplin. 

 

Nah, kurang lebih itu 7 Senjata Pelengkap yang InsyaAllah akan 
meningkatkan tingka closingan Anda via chatting, baik di Telegram, di 
Whatsapp, ataupun di media chat lainnya. 
Terapkan semua teknik, Saya jamin Anda akan banjir 
orderan..Aamiin.... 

Oh ya, Saya sediakan 1 lembar kosong di halaman ini untuk Anda bisa 
mencatat apa saja “AHA” yang Anda dapatkan dari buku ini dan bisa 
segera Anda aplikasikan segera dalam bisnis Anda. 
Silahkan tulis apapun yang ingin Anda tulis, ide, insight, target, 
inovasi, dll... 

 

 



 

 

AHA 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oh ya, kalau Anda ingin memesan buku CHIT-CHAT bisa 
melalui link berikut ini :  
                   bit.ly/pemesananchit-chat 

 

 

 

 

 



 

Saat ini Saya juga sedang menyiapkan sebuah 
Mentoring Online untuk kawan-kawan yang ingin 

meningkatkan konversi dan closingannya via Chatting 

COMING SOON 

Untuk pendaftaran, bisa hubungi Tyas via WA  

wa.me/6289667452569 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


