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Kalau kamu adalah pemilik bisnis kecil atau solopreneur, salah satu yang paling sulit 

adalah bagaimana membuat tulisan yang menjual. 

Menyisihkan waktu untuk menulis lumayan sulit, mempromosikan tulisannya lebih sulit lagi… Tapi 

mengetahui apa yang mau ditulis selalu jadi bagian yang paling sulit!  

 Dalam buku They Ask You Answer (Mereka Bertanya Kamu Menjawab), 

Marcus Sheridan menceritakan perjuangannya dari teknisi kolam (pool guy) menjadi 

seorang ahli pemasaran inbound (strategi pemasaran yang menargetkan agar 

konsumen yang mencari kita, dan bukan sebaliknya).  

 Cara-cara yang dia ajarkan sederhana namun sangat efektif untuk membangun 

kepercayaan dengan calon konsumen potensial, sekaligus meningkatkan conversion 
rate (besaran persentase pengunjung blog yang memutuskan untuk melakukan 

transaksi). 

 



Tiga poin utama yang akan kita pelajari dari buku They Ask You Answer 
(Mereka Bertanya Kamu Menjawab) adalah:  

1. bila pasar menanyakannya, kita harus memberikan jawabannya 

2. jadilah netral dalam menulis  

3. memanfaatkan assignment selling untuk meningkatkan conversion rates. 



Pelajaran 1 

Bila pasar menanyakannya, 
kita harus memberikan 

jawabannya. 



 Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam menulis konten blog adalah 
berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan besar 
dipertanyakan oleh klien potensial. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi 
membalas email berkali-kali untuk jawaban yang sama. Cukup masukkan ke 
dalam blog dan biarkan para calon klien membaca dari sana. 

 Sheridan memetakan pertanyaan yang sering muncul ke dalam 5 
kategori besar: 

• Harga – Berapa harga produknya?  

• Permasalahan – Apa permasalahan dengan produk?  

• Versus dan perbandingan – Antara produk a dan b, mana yang lebih 
berkualitas? 

• Testimoni – Apakah produk sebanding dengan harganya?  

• Produk terbaik – Produk apakah yang terbaik di pasaran?  



Pelajaran 2 

Jadilah netral 
dalam menulis.  



 Karena blog dibuat untuk memasarkan produk, kita sering tidak sadar menulis 
konten yang terlalu terpusat pada produk yang kita tawarkan–terlalu blak-blakan. 
Padahal yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana caranya menarik klien 
tanpa terlihat seperti sengaja mempromosikan produk, sehingga muncul 
kepercayaan dari klien terhadap kita.  

 Apabila kita menulis konten secara netral, blog kini menjadi sumber yang 
kredibel dan berkesan dalam hati pelanggan. Kepercayaan inilah aset terbesar  dalam 
bisnis kita.  

 Kalau kita menulis konten yang terlalu terpusat pada produk yang mau kita 
jual (produk kami yang terbaik sepanjang masa, bla, bla, bla), kita akan kehilangan 
kepercayaan pembaca (calon klien potensial). Sehingga bila memang ingin menulis 
ulasan soal produk terbaik di pasarnya, jadilah jujur. Bila menulis artikel yang 
berisikan perbandingan, tulis dengan jujur dan beri tahu siapa target dari produk 
yang dipasarkan dan klien seperti apa yang tidak cocok dengan produk.  



Pelajaran 3 

Memanfaatkan assignment 
selling untuk meningkatkan 

conversion rates. 



 Belum tentu semua orang yang membaca tulisan di blog kita berakhir 
membeli produk. Namun Sheridan menemukan bahwa membaca lebih dari 30 
konten meningkatkan conversion rate lebih dari 80%. Artinya semakin banyak 
artikel yang calon pelanggan baca, maka semakin besar kemungkinan transaksi 
terjadi.  

 Hal ini karena, semakin banyak pengetahuan yang calon pelanggan 
dapatkan maka mereka bisa menilai diri sendiri; apakah dirinya cocok dengan 
produk yang ditawarkan, apakah produk benar-benar sesuatu yang dia 
inginkan. Logikanya, sebenarnya seseorang yang telah membaca 5 artikel 
memiliki kesempatan untuk mencari produk lain, karena bisa saja setelah 
membaca 2 artikel, seseorang tersebut menemukan bahwa ternyata produk 
ini tidak cocok dengan seleranya, atau produk ternyata tidak seperti yang 
dibayangkan. 



Namun mengharapkan calon klien membaca lebih dari 30 artikel 
adalah impian yang terlalu sulit digapai!  
Sebab siapa yang punya waktu luang sebanyak itu? 

  

Karenanya, kenapa tidak mencoba satukan 30 artikel terbaik ke dalam sebuah 
ebook dan pastikan calon pelanggan membaca itu terlebih dahulu sebelum 
menelepon dan melakukan transaksi? Seperti seorang guru yang memberikan PR!  

 Inilah yang dinamakan assignment selling (assignment = 
penugasan)!  

  



 

  Setelah memberikan “tugas”, 3 hal yang mungkin terjadi adalah:  

• calon klien membaca buku tersebut dan menyadari kalau produk tidak sesuai 
dengan mereka 

• calon klien tidak membaca bukunya, sehingga belum ada kepastian soal apakah 
transaksi akan terjadi atau tidak  

• calon klien membaca bukunya dan transaksi sudah di depan mata.  

 Dengan begini, kita hanya akan berhubungan dengan calon pelanggan paling 
potensial, yang berarti juga besar kemungkinan akan berujung pada transaksi!  



Kini tidak perlu payah lagi mencari pelanggan dan takut 
mereka mundur di tengah jalan!  

Sebab setelah mempraktikkan cara-cara di atas, kini 
calon pelanggan yang akan datang pada kita. 

Semoga beruntung! 



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: 

● They Ask You Answer (Marcus Sheridan) 
● https://booksummaryclub.com/they-ask-you-answer-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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Johana Imanuella | A Human Sunflower! 

Hana, bagaimana ia biasa disapa di kampus, saat ini sedang 
menempuh pendidikan S1 di Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur. Selain berkuliah, ia juga tergabung dalam 
Himpunan Mahasiswa Hubungan internasional (HIMATERNAL) 
dan aktif sebagai relawan di Peduli Remaja Indonesia.  


