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Materi #20: Mengatasi Keberatan 

Bagaimana bila prospek mengatakan tidak? Jangan berhenti sampai di sini. 

Kita perlu tahu kata tidak itu bermakna apa?  

Kata “TIDAK” sendiri bisa berarti macam-macam: 

• Tidak percaya pada Anda 

• Tidak perlu/butuh/ingin 

• Tidak tahu/paham 

• Tidak merasa perlu beli sekarang 

Kita perlu tahu dulu, kata tidak yang mereka maksud itu apa. Setelah itu 

barulah respon dengan pendekatan yang tepat. 

Lalu, bagaimana respon yang tepat? Tentu saja tergantung produk yang Anda 

jual dan tergantung gaya Anda. 

Saya akan bagikan tiga pendekatan: 

Pendekatan #1:  
S4N – Some will, some won’t, so what? Somebody else is waiting, next! 

Tidak perlu pusingkan bila orang menolak apa yang kita tawarkan. Beberapa 

orang memang akan beli, beberapa lagi tidak, memangnya kenapa? Ada orang 

lain yang menunggu. 

Pendekatan #2:  
Pendekatan ini adalah pendekatan yang lebih persisten. Gali penolakan 

sebenarnya apa. Kupas bawang sampai ketemu akarnya. Gunakan Teknik 7 

Tahap “Handling Objection” berikut. 

Gali arti “TIDAK” yang sebenarnya. Tanyakan: 

“Maksud Anda tidak itu apakah tidak tertarik? Tidak paham atau apa?”  

Tanyakan dengan niat tulus membantu mereka mendapatkan apa yang mereka 

inginkan. 

1. Kita juga bisa gunakan 7 Tahap Mengatasi Hambatan sebagai berikut: 

1. Senyum dan tetap tenang 

2. Ulangi keberatan prospek Anda “Jadi menurut ibu ….” 

3. Terima dan Hargai keberatan prospek Anda 

• “Saya sependapat dengan ibu dan …” 
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• “Saya menghargai pendapat ibu dan …” 

4. Kunci dengan “Conditional Close” 

“Seandainya (KEBERATAN PROSPEK) bukanlah masalah, apakah Anda 

akan membeli produk ini dari saya?” 

Ini bertujuan untuk mengetahui apakah ini keberatan yang sebenarnya 

tau tidak. 

5. Maknai ulang keberatannya 

“Dulu saya merasa bahwa… 

sampai kemudian saya menemukan bahwa… 

akhirnya sekarang saya merasa …” 

6. Tambahkan nilai lebih banyak. Tambahkan bonus, garansi, kemudahan 

pembayaran dsb. 

7. Lakukan “Trial Close” 

Pendekatan #3:  
Ucapkan terima kasih. Tetap jaga dan bangun hubungan baik. Bila 

memungkinkan, minta referensi calon pembeli dari mereka. 

Silakan pilih pendekatan yang paling cocok dengan Anda. Bisa jadi, Anda juga 

bisa mengkreasikan pendekatan Anda sendiri. 

Satu catatan kecil dari saya: Kapan orang membeli? 
Orang membeli bila biaya yang mereka keluarkan (harga, waktu) lebih kecil dari 

manfaat yang mereka dapatkan. Dan manfaat ini harus selaras dengan 

kebutuhan dia. Bila manfaat produk kita hebat, namun mereka tidak 

membutuhkannya artinya mereka bukanlah target market ideal kita. Dan kita 

bisa mengetahui kebutuhan mereka bila kita sudah membangun hubungan 

baik dengan mereka. 

Artinya apa? Setiap tahap dalam siklus hypnoselling adalah tahap yang krusial. 

Jangan pernah melompati satu tahap ke tahap lainnya. Closing adalah sebuah 

efek, sebuah hasil. Bila kita menjalani prosesnya dengan baik, yakinlah hasil 

tidak akan mengkhianati proses. 
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