
Ciri Khas Sales/Marketer Sejati 

 

Setelah berkecimpung dalam dunia marketing cukup lama, saya mengamati ada persaamaan 

dari seorang marketing sejati, yang sangat mencintai profesinya. 

1. Ramah Lingkungan  

seorang marketing akan merasa tidak enak jika tidak berbincang-bincang dengan 

orang yan ditemuinya, baik yang sudah dikenal ataupun tidak. Sekali pandangan 

bertatapan biasanya langsung muncul pembicaraan. Dia merupakan pribadi yang 

senang berkenalan dan memiliki kawan baru. 

 

2. Tebar Pesona 

Setiap kali berjumpa dengan seseorang dikantor prospek pasti berusaha melakukan 

pendekatan, karena siapa tahu orang-orang yang kelihatannya tidak berpengaruh 

terhadap transaksi penjualan, ternyata adalah pembisik kepercayaan bos atau bisa 

memberikan informasi yang bermanfaat untukk kita. 

 

3. Muka tebal, kulit badak, menta baja, urat malunya putus 

Istilah tersebut sering kita dengar merupakan julukan orang sales karena kegigihannya 

dan semangat yang maju terus, pantang menyerah dan tidak pernah malu ditolak,malu 

membujuk dan menawarkan sesuatu. 

 

4. Royal 

Karena sering jadi sinterklas, bagi-bagi hadiah, makanan, oleh-oleh adalah kebiasaaan 

orang sales. Bisa bertujuan untuk memjadi pelicin segala urusa operasional bisa uga 

dalam rangka berbagi kebahagiaan dengan sesama karena kesuksesaan yang 

diraihnya. 

 

 

 

 

 

 



5. Make it easy 

Perbedaan yang mendasar dari orang sales dengan orang operasional pada umumnya 

adalah orang marketing berusaha membuat urusan menjadi mudah bagi orang lain. 

Sedangkan orang operasional karena terikat prosedur, menjadi seolah-olah sulit 

berurusan dengan mereka. Orang marketing akan berprinsip “kalau bisa dibikin 

mudah, kenapa dibuat sulit?” 

 

6. Always happy 

Orang marketing, tebal atau selagi tipis kantongnya akan selalu tersenyum dan 

tampak bahagia. Segudang apapun persoalan pribadi yang sedang ditanggungnya akan 

tidak tampak. Karena baginya adalah kewajiban untuk selalu bersemangat, tampak 

sehat dan bahagia karena bisa berpengaruh kuat pada calon klienny pada saat 

presentasi dan transaksi. 

 

 

7. Trendy 

Seorang marketer akan memperhatikan penampilannya. Walaupun tidak selalu 

mengikuti tren terbaru, tetapi paling tidak penampilannya sedap dipandang mata. Ii 

disebabkan karena dia ingin diperhatikan oleh pelanggan atau kliennya. 

 

8. Senang membantu 

Seorang marketer sejati akan senang membantu orang lain. Hasrat untuk menabur 

kebaikan terhadap orang selalu menggelora. Dan, biasanya sebaliknya dia akan 

bertemu dengan orang-orang yang siap membantu dia di saat mengalami kesulitan. Itu 

sudah menjadi hukum alam, hukum tabur tuai. 

 

9. Pemberani 

Seorang marketer sejati mempunyai keberanian entah tampak atau pun tidak. Seorang 

marketer yang tidak terlalu banyak omong (talkative) tetapi mempanyai keberanian 

yang luar biasa, akan lebih mampu mengatasi hambatan dari kliennya daripada 

seorang yang banyak ngoceh tetapi mentalnya mudah loyo. 

 

 

 



10. Pemaaf 

Seorang marketer sejati tidak ingi memiliki musuh. Sekalipun ada yang memusuhinya 

dia tidak akan melayani ajakan perang itu. Karena baginya manusia adalah sumber 

bisnisnya. 

 

11. Disiplin 

Marketer sejati akan berusaha sebisa mungkin menepati jadwal atau program yang 

sudah direncanakkan. Ketidaktepatan dapat merusak jadwal secara keseluruhan dan 

mengurangi kepercayaan dari pelanggan/klien. 

 

12. Tepati Janji 

Orang marketing sejati akan menepati janji sekalipun itu lebih lama dari waktu yang 

dijanjikan apabila ada halangan. Tetapi pada prinsipnya dia akan menggenapi apa 

yang sudah dijanjikannya. (sumber: Rahardjo, Jami Lydia. 2008. 41 Secrets of 

Selling. Jakarta: PT Elex Media Komputindo) 

 

Dapatkan artikel dan ebook gratis di blog: 

www.thedarmogandul.wordpress.com 

Terima Kasih dan Semoga Bermanfaat 

Dar Almady 

 


