
Pantangan Orang Marketing 

 

1. Mengabaikan Orang Kecil 

Jangan pernah mengabaikan orang apapun jabatannya. Kenapa? Karena tinggi 

rendah posisi orang, siapa tahu justru dari orang kecil seperti mereka Anda 

mendapatkan informasi penting tentang prospek Anda. Sopir prospek, satpam 

pelanggan, resepsionis si klien, jadikan semuanya teman Anda. Dan, bisnis Anda 

akan jauh lebih mudah. 

 

2. Bermusuhan dengan orang 

Sebisa mungkin usahakan untuk berdamai dengan orang, apabila hal itu 

bergantung pada Anda. Bermusuhan hanya membatasi ruang gerak untuk bekerja 

sama dengan sebanyak mungkin orang. Dan, itu sangat bertentangan dengan napas 

hidup orang Marketing. 

 

3. Membalas Kejahatan atau memulai serangan  

Kadang kala kita menemui orang yang iri dan sengaa mencari cara menjatuhkan 

kita. Jangan sekalipun terpikir bahkan melakukan pembalasan tetapi sebaliknya 

doakanlah orang yang memusuhi atau bersikap memusuhi Anda. Dengan 

demikian jalan Anda akan dilebarkan oleh Tuhan. Suatu ketika orang itu akan 

menjadi malu dan bertobat, berarti Anda memenangkan satu jiwa. 

 

4. Kacang Lupa Kulitnya 

Pasti ada orang-orang yang pernah berjasa pada saat kita merintis karier, entah 

sengaja atau tidak. Mungkin motivator biisa juga sponsor yang mendukung kita 

pada saat kta sedang dalam perjuangan memulai karier di dunia marketig. Jangan 

pernah lupakan jasanya dalam arti sebissa mungkin bayarkan kembali 

kebaikannya dengan apa yang bisa Anda lakukan. 

 

 

 

 



5. Sombong 

Kesombongan adalah awal kejatuhan seseorang, mengadakan da membanggakan 

diri sendiri hanya akan berakibat kejatuhan diri sendiri. Semua yang kita peroleh 

adalah berkat dari Tuhan dan sudah sepantasnya bagi kita untuk mengucap syukur 

bahkan menjadi berkat bagi orang lain dengan cara membagi ilmu dan berkat itu 

sendiri. 

 

6. Pelit membagi Pengalaman dan Informasi 

Tidak mau membagi pengalaman dan jurus jitu hanyalah membatasi ilmu kita 

sendiri, karena dengan berbagai ilmu dan pengalaman, ilmu kita sendiri dan 

keyakinan diri ita akan semakin meningkat dan itu modal dalam perjuangan 

mengadapi klien dan pelanggan. 

 

7. Semua Orang Baik 

Kelengahan sering kali dimanfaatkan orang. Kita berjalan lurus dan selalu berbuat 

baik pun suatu ketika ada saja orang yang tidak suka dengan kesuksesaan ataupun 

kelancaran yang kita peroleh. Ada saja orang yang mau dipakai iblis untuk 

menjegal teman bahkan memusuhi sahabat demi suatu kompetisi. Paling tepat 

bersikaplah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. (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 

 

 

 


