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“Kesuksesanmu bergantung pada hubunganmu 
dengan pelangganmu, cara terbaik untuk 

membangun hubungan dengan pelanggan adalah 
dengan menyusun persona pembeli sebagai 

sasaran target.” 

Adele Revella 

 



Konsep persona pembeli bukanlah suatu hal yang baru. Buku ini menggali 
lebih dalam mengenai seni persona pelanggan, sehingga sangat tepat untuk 
dibaca oleh manajer pemasaran maupun pengusaha perseorangan dengan 
memberikan tiga pembelajaran utama, yaitu: 
1. Menggunakan database untuk menjangkau target 
2. Menganalisis kebutuhan target pembeli 
3. Memberi penyampaian kepada pembeli dengan menegaskan apa yang ingin 

mereka dengar 
 
 



 

Menggunakan database 
untuk menjangkau target 

Pembelajaran I 



Database menjadi bagian penting untuk melihat data pelanggan maupun calon 
pelanggan. Dengan memiliki database, kita bisa menjadikannya acuan untuk 
mewawancarai mereka.  Setidaknya, kita sudah memiliki daftar target yang bisa kita 
jadikan sebagai sumber informasi.  

 

Pastikan kamu juga menyiapkan daftar pertanyaan yang akan kamu sampaikan 
kepada mereka. Namun ingat ya, kamu tidak perlu memberikan sekaligus 10 
pertanyaan. Rencanakan saja, apa yang akan menjadi pertanyaan pertama, lalu 
lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dengan mengembangkan pertanyaan pertama 
tersebut.  

 

Nah, dalam hal ini penting lho buat kita untuk memiliki kemampuan mendengarkan 
yang baik. Kemampuan mendengarkan yang baik akan membantu kita untuk 
menggali lebih dalam lagi jawaban yang mereka sampaikan dengan pertanyaan 
lanjutan yang baru. Usahakan untuk mendapatkan jawaban sedetail mungkin. 



 
Menganalisis kebutuhan 

target pembeli 

Pembelajaran 2 



Penting untuk menganalisis lima aspek pengetahuan dalam hal pembelian baggi 
setiap calon pembeli. Kelima aspek tersebut adalah: 

 

• Inisiatif Prioritas: Hal inilah yang mengubah pembelian dari “ini akan 
menjadi sesuatu yang bagus” menjadi “kita harus memiliki sesuatu yang 
___” 

 

• Faktor Kesuksesan: Apa yang dicari oleh calon pembeli ketika mereka 
membeli 



• Hambatan yang dirasakan: Mengapa calon pembeli belum membeli? 

 

• Perjalanan Pembeli: Apa yang memengaruhi pembeli dan bagaimana mereka 
mengevaluasi pilihan-pilihan mereka. 

 

• Faktor Keputusan: Hal spesifik yang diinginkan pembeli dalam suatu 
produk. Beberapa pembeli menginginkan kemudahan penggunaan, dan ada 
pula yang menginginkan solusi tuntas dalam satu penggunaan 

 



Setelah kita memiliki data mengenai lima aspek tersebut, artinya kita telah 
memiliki dasar dari persona pembeli. 

 

Hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menggabungkan pengetahuan 
kita dan mengumpulkannya hingga kita memiliki informasi yang konsisten 
mengenai masing-masing aspek. 



 
Memberi penyampaian 
kepada pembeli dengan 

menegaskan apa yang ingin 
mereka dengar 

Pembelajaran 3 



Setelah lima aspek pembelian terkumpul secara lengkap, kita dapat dengan 
mudah menyesuaikan produk kita dengan keinginan pembeli. 

 

Buatlah daftar kapabilitas produk dan bandingkan dengan ekspektasi atau 
kebutuhan dari calon pembeli.  

 

Temukan hubungan dari kedua hal tersebut dan gunakan hal itu untuk kita 
tegaskan kepada pembeli.  



Sebagai contoh, jika produk kita adalah produk dengan daya tahan yang cukup 
lama, dan pembeli menginginkan sesuatu yang awet, maka itulah yang harus 
ditegaskan dalam pemasaran produk Anda. 

 

Ketika kita mengetahui persona pembeli, kita dapat dengan mudah 
menargetkan penjualan kepada pembeli. 



Hal yang harus diterapkan 

Penulis buku ini mengusulkan untuk menghubungi pelanggan atau calon 
pelanggan kita. Akan lebih baik lagi jika kita memiliki daftar email mereka, 
hubungi, dan mulailah percakapan dengan mereka. Temukan pula apa yang 
mereka inginkan dan bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 



Buku ini direkomendasikan 
untuk siapa? 

Orang yang sedang merintis usaha dan 
membangun pasar atau target pelanggan. Buku 
ini juga sangat cocok untuk seorang manajer 

pemasaran 



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: 

● Buyer Persona (Adele Revella) 
● https://booksummaryclub.com/buyer-personas-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. 
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