1. Arti Aktivisme yang Seharusnya
Aktivisme adalah tindakan memengaruhi seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan memunculkan suatu perubahan perilaku yang diinginkan. Perubahan tersebut dapat berwujud memengaruhi orang untuk memilih calon kandidat dalam pemungutan suara; bergabung, menyumbangkan uang, dan berpartisipasi lebih dalam sebuah organisasi; atau membuat mereka menerapkan kebiasaan baru seperti menghemat energi dan menjadi seorang vegetarian.
Kata “perilaku” dalam hal ini sangat penting karena perubahan yang terjadi merupakan perubahan perilaku, bukan hanya perubahan hati atau pikiran, yang mengarah pada masyarakat yang lebih progresif. Beberapa aktivis tidak mengerti hal tersebut; mereka berpikir telah berhasil jika audiens setuju dengan pendapat mereka. Meskipun anda dan audiens memiliki pandangan yang sama, kondisi tersebut tidak serta-merta mengubah status quo, melainkan perubahan perilakulah yang bisa mengubah status quo tersebut. Lebih sulit bagi Anda untuk mengubah perilaku audiens daripada membuat mereka setuju dengan Anda. Namun seorang aktivis yang berdedikasi tinggi akan bekerja dengan tekun untuk mencapai tujuan itu karena mengetahui bahwa perubahan perilaku tidak hanya menguntungkan dunia dan masyarakat saja, tetapi juga setiap individu seperti pada pembahasan saya di bawah ini.
Dua kegiatan aktivisme lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi orang agar mengubah perilaku adalah pemasaran dan penjualan. Keduanya merupakan kutukan bagi banyak aktivis, yang menganggap bahwa pemasaran dan penjualan tersebut pada dasarnya eksploitatif karena berhubungan dengan kapitalisme. Sudut pandang tersebut ada benarnya, namun anggapan tersebut terlalu berlebihan, karena pada kenyataannya pemasaran dan penjualan bisa digunakan untuk kegiatan noneksploitatif agar dapat memberikan hasil positif. Pada kelas bisnis, dan dalam bagian dari The Lifelong Activist, saya mengajar “penjualan konsultatif”, agar Anda tidak memanipulasi pelanggan, tetapi bekerja bersama pelanggan untuk mencari solusi akan kebutuhannya. Kebutuhan itu mungkin saja: “Saya membutuhkan sebuah komputer”; “Saya membutuhkan hadiah ulang tahun untuk pacar”; atau “Saya membutuhkan pemerintah yang mewakili kepentingan semua orang, dan bukan hanya kepentingan satu persen suara teratas saja.” Tugas dari tenaga penjual/aktivis, dalam penjualan konsultatif, bukan untuk memanipulasi pelanggan tetapi untuk membimbingnya menuju suatu pilihan, dan hasilnya tidak ada yang dirugikan, tapi saling menguntungkan satu sama lain; pelanggan dan penjual/aktivis bisa sama-sama mendapatkan apa yang mereka butuhkan, bisa dalam bentuk uang tunai, suara dalam pemilihan atau tanda tangan petisi. 
Intinya, aktivisme seharusnya merupakan pemasaran dan penjualan. Artinya, bahwa Anda harus menggunakan teknik pemasaran dan penjualan yang sama seperti yang digunakan oleh perusahaan untuk menjual produk dan untuk menjual alasan aktivisme dan progresivisme pada umumnya. Anda harus menggunakan teknik ini dengan sepenuh hati tanpa rasa malu karena ada dua alasan utama:
1. Pemasaran dan penjualan modern, secara harfiah, merupakan teknik yang paling meyakinkan yang pernah dibuat.
Teknik pemasaran dan penjualan modern bertanggung jawab akan kenyataan bahwa ratusan juta orang di seluruh dunia senang makan di McDonald, mendengarkan lagu Madonna atau U2, memakai sepatu Nike, atau menggunakan Microsoft Windows.
Kedua teknik tersebut terlalu kuat untuk diabaikan, dan akan sangat bodoh bila diabaikan begitu saja hanya karena dianggap merugikan bagi mereka yang berkata untuk kepentingan siapa kita bekerja. Anggapan ini sepenuhnya benar karena golongan oposisi pada umumnya menggunakan pemasaran dan penjualan dengan sepenuh hati untuk memberikan pengaruh yang kuat.
Dalam bukunya, Bridging the Class Divide and Other Lessons for Grassroots Organizing (lihat Bibliografi), aktivis Linda Stout mengatakan:
“Penting bagi [aktivis] organisasi untuk memiliki rencana pemasaran. Pemasaran biasanya mengenai ide atau gagasan dalam menjual produk. Tapi saya pikir pemasaran lebih kepada cara mencari tahu bagaimana menyampaikan usaha Anda dan pesan dari apa yang Anda lakukan untuk sekelompok orang tertentu. Ketika Anda mengorganisir sesuatu, itu artinya Anda sedang menyampaikan suatu pesan.”
Pada kenyataannya, semua aktivis menggunakan pemasaran dan penjualan, meskipun mereka tidak mengenali atau mengidentifikasi kegiatan tersebut sebagai bentuk dari pemasaran atau penjualan. Penggalangan dana dan rekrutmen relawan jelas sekali merupakan bentuk dari pemasaran dan penjualan, begitu juga kegiatan lain ketika Anda berusaha membujuk orang lain. Itulah sebabnya, melalui seluruh bagian The Lifelong Activist, saya dapat mengutip pendapat dari pakar bisnis dan pakar aktivis secara bersamaan karena keduanya memberikan petunjuk yang pada dasarnya sama.
2. Apa yang membuat pemasaran dan penjualan perusahaan merugi bisa diatasi dengan pemasaran dan penjualan progresif.
Banyak aktivis progresif percaya bahwa pemasaran perusahaan yang ada di mana-mana telah menggeser ekspresi identitas, budaya, dan komunitas yang asli, sehingga rakyat merasa terasing dari diri sendiri dan orang lain. Perusahaan menciptakan keterasingan itu untuk mendapatkan keuntungan ketika mereka menyebarkan gagasan palsu kepada masyarakat bahwa dengan membeli suatu produk akan menyembuhkan jiwa yang terasing dan tersakiti.
Bukan kegiatan seperti itu yang anda lakukan ketika memasarkan dan menjual progresivisme. Apa yang Anda lakukan adalah menawarkan obat untuk keterasingan itu, meyakinkan seseorang untuk mendukung alasan progresif dan Anda membantu menyembuhkan masyarakat, serta meyakinkan seseorang untuk menjadi seorang aktivis dengan menentukan nasib dan ekspresi diri sendiri dan peran masyarakat, dan Anda dapat membantu menyembuhkannya.
Cara Menyelamatkan Dunia
Kadang, penyembuhan sebagaimana dimaksud dalam butir ke-2 lebih dari penyembuhan secara “emosional” dan “komunitas” tetapi juga penyembuhan fisik yang sebenarnya. Seperti kejadian pada salah satu gerakan aktivis paling sukses dalam beberapa dekade terakhir, gerakan pengobatan AIDS. Pada awal dan pertengahan tahun 1980-an, AIDS masih menjadi misteri yang mengerikan. AIDS mengincar sebagian besar kaum gay dan pengguna narkoba dan dianggap oleh kebanyakan orang sebagai penyakit hina; hingga pada pertengahan tahun 1987an, Ronald Reagan—pada masa kedua jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat—akhirnya menyampaikan epidemi AIDS kepada publik. Jerry Falwell dan yang lainnya pernah mengklaim bahwa AIDS adalah pembalasan Tuhan bagi gaya hidup homoseksual yang penuh dosa.
Tak perlu dikatakan, ada sedikit dorongan masyarakat untuk mendanai pengobatan AIDS—sampai akhirnya ada komunitas aktivis yang menuntut adanya pengobatan untuk AIDS. Aktivis ini bekerja di bidang yang berkaitan dengan pemasaran: misalnya, sekelompok aktivis yang terdiri dari enam orang menciptakan logo segitiga merah mudah “Diam = Mati,” termasuk juga seorang desainer buku dan dua art director.
Prestasi para aktivis ini menakjubkan. Pertama, mereka berhasil melenyapkan sebagian besar stigma dari AIDS dan membuatnya menjadi topik pembicaraan umum, serta membuat hidup banyak penderita AIDS lebih ringan. Para aktivis juga berhasil mendidik orang Amerika—dan, kemudian, orang-orang dari seluruh dunia—tentang kebutuhan dan mekanisme pencegahan AIDS dan seks yang aman. Akhirnya, para aktivis ini berhasil memusatkan perhatian terhadap pembentukan lembaga medis AIDS dan menggalang dana besar untuk penelitian dan pengobatannya, yang menghasilkan pengembangan azidothymidine (AZT) dan obat-obatan paliatif lainnya. 
Meskipun benar bahwa AIDS masih tetap menjadi masalah besar, terutama di Afrika, tidak ada yang menyangkal pencapaian spektakuler aktivis AIDS generasi pertama ini yang usahanya telah menyelamatkan jutaan nyawa. Mereka merupakan inspirasi bagi semua aktivis progresif.
Jadi, demi Anda, demi orang-orang di sekitar Anda, dan demi planet ini, silakan memasarkan dan menjual cita-cita progresif secara berani dan efektif.
Sisa dari bagian The Lifelong Aktivis memberitahu Anda tentang bagaimana cara memasarkan dan menjual. Awalnya, dalam Bab 2 sampai 23, saya membahas beberapa prinsip dasar yang perlu Anda ketahui untuk memasarkan secara efektif. Kemudian, dalam Bab 24 sampai 36, saya membahas penjualan.
Tentu saja, pemasaran dan penjualan adalah usaha yang sangat kompleks, tentang apa yang ditulis di seluruh perpustakaan. Jadi penjelasan yang mengikutinya hanyalah gambaran saja. Lihat Bibliografi saran untuk bacaan lebih lanjut.
Pelanggan dengan Nama Lain
Ya, saya kadang-kadang menggunakan kata “pelanggan” di bagian The Lifelong Activist, untuk merujuk kepada audiens Anda, atau orang yang sedang anda pengaruhi. Mungkin terdengar aneh, dalam konteks aktivis, tapi sulit untuk berbicara tentang pemasaran dan penjualan bila tidak menggunakan kata itu. Saya memahami bahwa menggunakan kata pelanggan mengingatkan kita tentang apa yang sebenarnya atau seharusnya kita lakukan dalam pemasaran dan penjualan ketika kita melakukan aktivisme.
Untuk alasan yang sama, saya kadang-kadang menggunakan kata “produk” untuk menggambarkan alasan aktivis Anda, dan “penjualan” atau “menjual” untuk menggambarkan aktivisme Anda.
Banyak kaum progresif yang akrab dengan istilah pemasaran sosial. Sejauh yang saya tahu, istilah tersebut pada dasarnya adalah sinonim untuk pemasaran dan penjualan kuno yang dilakukan secara noneksploitatif dalam bidang pelayanan progresif atau sebaliknya untuk alasan sosial yang menguntungkan. Saya pikir istilah ini bertentangan dengan ambivalensi tertentu dari pemasaran dan penjualan, jadi saya tidak menggunakan istilah tersebut dalam buku ini.
Anda sudi menggunakan istilah “sosial marketing” atau tidak, pastikan anda tidak ambivalen dan berani ketika melakukan pemasaran dan penjualan.
2. Definisi Pemasaran dan Penjualan 
Bahkan banyak pengusaha yang tidak jelas tentang perbedaan antara pemasaran dan penjualan, jadi mari kita mulai dari perbedaan tersebut. Pemasaran adalah usaha yang Anda lakukan untuk menarik pelanggan dan mempengaruhi mereka untuk membeli. Setelah usaha itu selesai, Anda masih perlu untuk membujuk mereka untuk membeli, dan proses itulah yang disebut Penjualan. 
Pemasaran, dengan kata lain, adalah apa yang menarik pasangan yang tinggal di pinggiran kota ke dealer Volvo karena mereka ingin membeli station wagon yang aman, dan Volvo memproduksi mobil seperti itu, dan orang-orang seperti mereka ingin membeli Volvo (mereka tidak benar-benar tahu tentang dua fakta terakhir, tetapi pemasaran Volvo telah berhasil menanamkan pesan-pesan itu dalam pikiran mereka). Ketika pasangan tersebut memasuki dealer, si penjual tidak harus menjual Volvo berdasarkan fakta tersebut, tetapi hanya untuk meyakinkan mereka agar menyelesaikan transaksi dan membeli salah satu mobil hari itu juga. Itulah yang dimaksud penjualan: menyelesaikan transaksi. Ini kerja keras, tetapi jauh lebih mudah daripada pramuniaga harus meyakinkan pelanggan untuk suka dengan station wagon atau Volvo.
Pemasaran bekerja dengan memberikan audiens kesan positif tentang alasan Anda, organisasi Anda, dan bahkan Anda sendiri. Dan, selama Anda akan belajar, marketing juga menyampaikan kesan bahwa apa pun yang Anda jual, apakah itu mobil atau alasan progresif, akan membantu pelanggan memenuhi satu atau lebih kebutuhan penting yang dia miliki.
Dalam setiap bisnis atau usaha aktivis, jika pemasaran dilakukan dengan benar, akan jauh lebih mudah untuk melakukan penjualan (membuat pelanggan mengambil tindakan spesifik seperti yang Anda inginkan). Dalam sebuah dealer mobil, tindakan yang penting adalah si pelanggan mengeluarkan buku ceknya dan menulis cek untuk membeli mobil. Dalam aktivisme, tindakan bagi pelanggan adalah menandatangani petisi, memilih kandidat, memberikan donasi atau menghadiri pertemuan.
Proses pemasaran, yang saya bahas secara rinci mulai dari Bab 4, melibatkan tiga langkah dasar:
1. mengidentifikasi kelompok pelanggan (“target pasar” atau “segmen pasar”) yang paling mungkin membeli produk Anda;
2. mengolah ulang (“mengemas kembali”) produk Anda sehingga menarik lebih banyak pelanggan; dan
3. menghubungkan pelanggan dengan produk Anda melalui kampanye pemasaran yang terdiri dari periklanan, public relations, pemasaran Internet, dari mulut ke mulut, dan/atau taktik lain (sebuah strategi distribusi yang baik sehingga pelanggan benar-benar bisa meraih produk anda merupakan bagian penting dari langkah ini).
Ini bukan ilmu roket.
Penjualan adalah proses berinteraksi dengan pelanggan dengan tujuan membujuk dia untuk menyelesaikan transaksi. Banyak orang menganggap penjualan sebagai intuisi tapi jauh dari kebenaran. Penjualan sebenarnya adalah sebuah proses kompleks yang terdiri dari beberapa langkah yang terdefinisi dengan baik, masing-masing langkah didasarkan pada landasan yang kuat dari psikologi manusia. Proses penjualan yang saya bahas mulai di Bab 24 terdiri dari enam langkah: Prospek, Kualifikasi, Penilaian Kebutuhan, Tulis ulang, Merenungkan & Solusi Saat ini, dan Meminta Penjualan & Mengawasi Hasil tersebut.
Ini bukan ilmu roket.
Penjual Ahli, yang sering dibayar berdasarkan berapa banyak uang yang mereka peroleh untuk perusahaan mereka, memperhatikan keterampilan dan pendidikan mereka dengan sangat serius. Mereka sering menghabiskan berminggu-minggu atau berbulan-bulan di kelas di awal karir mereka, dan mengambil banyak kelas di sepanjang karier mereka. Banyak dari mereka juga pembaca buku bisnis, buku self-help, dan kejadian terkini. Dan, karena Anda akan belajar Bab 25, banyak praktik secara intensif dan dipersiapkan secara mendalam untuk semua interaksi penting dengan pelanggan.
Meskipun penjualan tampak lebih glamor daripada pemasaran, dan tampak menarik semua perhatian—tidak ada yang menulis sebuah buku berjudul Kematian Seorang Marketer—marketing sebenarnya adalah bagian paling penting dari setiap penjualan. Pemasaran itu yang memulai pelanggan tertarik pada suatu produk. Saat di kelas, saya mengajarkan bahwa penjualan menyerupai gunung es, sembilan persepuluh yang tersembunyi di bawah air. Marketing adalah sembilan persepuluh tersebut: Anda mungkin tidak melihatnya, tapi itu adalah dasar dari penjualan yang sukses. Pikirkan pramuniaga Volvo lagi, dan betapa bersyukurnya dia bahwa dia tidak harus menjelaskan kepada setiap pelanggan (a) apa itu station wagon, (b) Apa itu Volvo, dan (c) fakta bahwa Volvo membuat station wagon yang aman. Pemasaran Volvo bertugas mengurus semua itu.
Mungkin karena penjualan lebih glamor daripada pemasaran, banyak orang menggunakan istilah “penjualan” sebagai singkatan untuk seluruh pemasaran dan proses penjualan. Untuk kenyamanan, saya kadang-kadang melakukan hal yang sama. Jika Anda melihat referensi untuk penjualan di The Lifelong Activist, selalu asumsikan bahwa saya sedang berbicara tentang “penjualan yang didahului oleh pemasaran.”
3. Poin Terpenting Tentang Pemasaran dan Penjualan
Yang paling penting yang perlu Anda ketahui tentang pemasaran dan penjualan adalah bahwa kedua kegiatan tersebut mudah dan menyenangkan.
Pemasaran adalah aktivitas menyenangkan dan kreatif. Pemasaran adalah brainstorming yang ada di sekitar alasan Anda dan orang yang Anda harap bisa dipengaruhi. Kemudian, Anda bisa menyampaikan ide-ide Anda secara kreatif dan menarik, dengan menciptakan poster, pidato, iklan layanan masyarakat (ILM), film, brosur, dan acara teater.
Penjualan juga merupakan kegiatan yang menyenangkan, percaya atau tidak. Oke, mungkin tidak jika Anda benar-benar pemalu, dalam hal ini Anda mungkin ingin bertahan dengan pemasaran atau kegiatan lain di belakang layar. Tetapi banyak orang, setelah mereka tahu apa yang mereka lakukan dan dapatkan saat praktek, merasa bahwa mereka suka penjualan. Itu karena, bila dilakukan dengan benar, penjualan sama seperti bersosialisasi dengan tujuan yang ditetapkan.
Pemasaran dan penjualan, seperti yang akan Anda lihat, juga merupakan kegiatan yang relatif mudah dan sederhana. Dengan kata lain, keduanya baik dalam intelektual dan kemampuan lain dari hampir semua aktivis. Kunci keberhasilan dalam kedua kegiatan itu tidak terletak pada kepandaian, melainkan disiplin, konsistensi, dan perhatian terhadap detail. 
Akhirnya, pemasaran dan penjualan merupakan kegiatan balik modal yang menguntungkan. Itu berarti jika Anda menambahkan sedikit pemasaran dan penjualan untuk aktivisme Anda, aktivisme akan lebih kuat dan efektif.
Jika Anda menggunakan metode pemasaran dan penjualan lebih banyak seperti halnya para aktivis gerakan pengobatan AIDS, Anda dapat mengubah dunia. (jadi satu paragraf dengan kalimat di bawah). Dan tidak ada yang lebih menyenangkan dari itu.
4. Bagaimana Pemasaran Bekerja: Sebuah Studi Kasus Aktivis
Pada 20 September 2005 edisi The New Yorker mengeluarkan sebuah laporan tentang jam malam di New York City yang mengingatkan (pada waktu itu) lebih dari 1.000 tentara Amerika dan puluhan ribu warga Irak tewas dalam Perang Teluk kedua. Berikut kutipannya:
Sementara kerumunan menyusut jadi beberapa lusin, diawasi oleh segelintir polisi, beberapa pengunjuk rasa berusaha untuk melibatkan orang yang lewat. “Ayo bergabung dengan kami, tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang perang,” pinta [Jane Doe]. “Mereka orang-orang yang telah mati.” [Doe], seorang artis panggung dengan rambut R. Crumb yang tinggal di East Village, sedang tidak beruntung dalam merekrut orang. “Mereka hanya berpikir kita menjengkelkan, seperti kami katakan,” Ayo cintai Yesus, ‘“katanya.

Patricia McHugh menggunakan pendekatan yang berbeda. Sebagai seorang pustakawan berambut abu-abu yang tinggal di kawasan itu, McHugh mengucapkan nama-nama orang yang meninggal, dan usia mereka, dengan ketelitian yang tidak biasa. Dia berbicara tidak di tengah kerumunan pengunjuk rasa tetapi di luar lingkaran, ke wajah para pejalan kaki yang kiranya berkenan untuk bertatapan dengannya. Dia mendapat respon yang kuat, dia melaporkan, terutama dari para pria muda. “Ketika saya mengatakan nama seorang pemuda Amerika dan usianya, kepada para pria muda tersebut, mereka langsung paham.” (Saya mengubah nama aktivis pertama agar tidak malu. Dia melakukan yang terbaik dan juga layak mendapat kehormatan karena usahanya jujur meskipun kurang sukses).
Anekdot ini menunjukkan tindakan pemasaran yang baik dan buruk. Saya tidak tahu apakah Patricia McHugh pernah belajar pemasaran, atau apakah ia memikirkan beberapa strategi pemasaran sebelum dia berpartisipasi dalam acara tersebut, tapi dia jelas seorang marketer yang jago. Berikut adalah tiga langkah dasar pemasaran lagi, dengan penjelasan bagaimana Patricia berhasil mempengaruhi mereka:
1. Mengidentifikasi kelompok pelanggan (“target pasar” atau “segmen pasar”) yang paling mungkin untuk membeli produk Anda. Apa yang McHugh lakukan: dia menduga bahwa, dari semua orang lewat di jalanan kota New York, laki-laki muda usia yang hampir sama dengan sebagian besar tentara yang tewas memberikan respon paling kuat terhadap pesannya tentang korban manusia saat perang. Meskipun hal ini tampak jelas di belakang, namun tidak terjadi saat itu. McHugh bisa menunjukkan pesannya, misalnya, baby boomer yang hidup pada masa Perang Vietnam, dan sudah cukup tua untuk menjadi orang tua dari tentara yang tewas.
Atau, seperti banyak aktivis lain dalam kelompoknya, dia bisa saja tidak menargetkan siapapun, memusatkan perhatiannya “ke tengah kerumunan demonstran yang menyusut”. Sebagai seseorang yang telah berpartisipasi dalam demonstrasi dan vigils, saya tahu betapa menakutkan untuk mengajak orang asing, namun inilah inti dari aktivisme yang efektif. Sebaliknya, tetap fokus pada rekan-rekan yang sudah berubah adalah contoh sempurna dari aktivisme yang tak efektif dan menyakinkan orang yang sudah percaya.
2. Mengolah kembali (“mengemas kembali”) produk Anda sehingga akan menarik lebih banyak lagi pelanggan. Apa yang McHugh lakukan: dia cerdik karena yang disebutkan bukan hanya nama tetapi usia setiap prajurit yang gugur – informasi penting yang menyediakan “jembatan” bagi audiens untuk mengidentifikasi pesan tersebut dengan kuatnya. 
Dan juga, tidak seperti Jane Doe dan mungkin para aktivis lainnya, McHugh tidak mengemis, memohon atau membujuk penonton untuk peduli dengan sudut pandang mereka. Dia juga tidak menakut-nakuti mereka dengan permintaan untuk “bergabung dengan kami.” Sebaliknya, McHugh berbicara langsung dengan pengalaman dan perspektif “pelanggannya”, dan tidak menuntut secara berlebihan pada mereka. Alhasil, mereka menanggalkan ketakutan, keraguan, dan hambatan lainnya untuk berkomunikasi, dan menerima pesannya.
3. Menghubungkan pelanggan dengan produk Anda melalui kampanye pemasaran yang terdiri dari periklanan, public relations, pemasaran internet, dari mulut ke mulut dan/atau taktik lain. Apa yang McHugh lakukan: Sebagian besar pekerjaan ini dilakukan sebelum dimulainya acara tersebut, para aktivis yang memutuskan format acara, kapan dan di mana itu akan diadakan, dan bagaimana hal itu akan dipublikasikan. Tapi McHugh mengembangkan format acara, bukan hanya dengan fokusnya pada orang yang lewat, tetapi dengan ucapannya yang jelas, yang bisa menarik perhatian orang yang lewat dan mempertegas pentingnya apa yang Anda sampaikan. Bahkan penampilan McHugh, seperti akan kita lihat pada bab berikutnya, mungkin berkontribusi pada kemampuannya untuk berhubungan dengan audiens.
Catatan
Saya akan membahas tiga langkah pemasaran secara lebih rinci mulai dari Bab 21.

5. Pelajaran Lebih Lanjut dari Studi Kasus
Studi kasus dalam bab sebelumnya mengajarkan kita pentingnya pemasaran untuk keberhasilan aktivis. Berikut adalah beberapa pelajaran lain yang bisa kita tarik dari pentingnya pemasaran.
	Jika pemasaran yang baik secara kuat menarik orang, pemasaran yang buruk bisa mengusir mereka dengan kekuatan yang sama atau lebih. Oleh karena itu, kesan tidak ragu-ragu Doe terdengar ”menjengkelkan” bagi pejalan kaki. Hal ini penting, bahkan jika pemasaran Anda tidak mahal—dan McHugh tidak memakan biaya apapun, kecuali waktu, itu lebih baik. Saya menyesal mengatakan bahwa saya percaya aktivisme yang lebih progresif dibangun di sekitar pemasaran yang buruk, dan itu adalah alasan utama kegagalan dan frustrasi aktivis. Kabar baiknya adalah jika para aktivis progresif dapat memperbaiki tingkat keseluruhan keberhasilan pemasaran, perubahan sosial yang progresif harus terjadi pada tingkat yang jauh lebih cepat (tetaplah membaca dan Anda akan belajar bagaimana caranya!). 

Tidak benar bahwa “tidak ada pemasaran” karena “tidak ada pemasaran” setara dengan “pemasaran yang buruk.” Itu karena, bahkan dalam kasus di mana Anda tidak sadar sedang memasarkan, sebuah pesan akan tetap tersampaikan ke pelanggan dan pesan tersebut mungkin baik, buruk, atau sangat lemah sehingga pesaing Anda dapat dengan mudah menentangnya.
Jika aktivisme Anda membuat orang jengkel, terasing atau marah, kondisi ini (biasanya) bukan karena mereka membenci Anda atau pesan Anda, dan bukan karena mereka membenci fakta bahwa Anda sedang memasarkan dan menjual kepada mereka: itu karena Anda memasarkan dan menjual dengan buruk. Pemasaran dan penjualan yang baik, menurut definisi, berusaha untuk membentuk ikatan positif dengan pelanggan, dan tidak pernah berusaha untuk mengganggu, menyinggung, atau mengasingkan mereka. Jadi, jika yang Anda dapatkan reaksi marah, Anda harus mengasumsikan bahwa pemasaran dan pendekatan penjualan yang anda lakukan adalah cacat. “Kesalahan apa yang saya lakukan?” Pertanyaan tersebutlah seharusnya yang terlontar saat kejadian, bukan malah, “Apa sih yang salah dengan orang-orang ini?” (yaitu orang yang sedang Anda coba pengaruhi). Untuk pembahasan lebih lanjut tentang cara untuk tidak menyalahkan korban marketing ada dalam Bab 9.
Dalam pemasaran, hal-hal kecil perlu diperhitungkan. Saat di kelas, saya mengajarkan bahwa pemasaran yang merangkul pusat dari target-yang dilakukan dengan penuh ketelitian, dengan semua detail, jauh lebih efektif daripada pemasaran dengan sedikit ketelitian. Jika saja McHugh tidak membuat kontak mata, atau menyebut usia prajurit, atau berbicara dengan suara yang jelas, mungkin pesan-pesannya tidak akan sampai secara efektif. 
	Berbicara dari hati, atau hanya menceritakan kebenaran saja, biasanya tidak cukup. Ini karena, seperti yang akan saya bahas dalam Bab 16, Anda perlu berbicara dengan hati pelanggan, dan mengatakan kebenaran yang bisa dihubungkan dengan cara berpikir pelanggan. Itulah mengapa permohonan tulus Jane Doe tidak mempengaruhi pejalan kaki, sama halnya dengan pelafalan nama yang tak berperasaan dari McHugh .

Anda adalah bagian dari kemasan. Karena pelanggan mudah bingung atau takut, penjual profesional berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma budaya pelanggan mereka, atau setidaknya tampil sebisa mungkin bukan sebagai ancaman.
Maaf tentang stereotip, tetapi sebagai “pustakawan berambut abu-abu,” McHugh mungkin memiliki “bukan ancaman”, dan juga terbantu karena ia tinggal di lingkungan tempat acara tersebut berlangsung, sehingga banyak orang yang lewat mungkin menggangapnya sebagai bagian dari jenis orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Penampilannya, pada kenyataannya, mungkin mengirimkan pesan ganda yang kuat bahwa (1) saya tidak menakutkan, dan karena itu Anda dapat dengan aman mendengarkan sudut pandang saya, dan (2) “tetangga Anda mendukung alasan saya, dan oleh karena itu patut bagi Anda untuk melakukannya juga.”
Sebaliknya, Jane Doe, dengan “rambut R. Crumb“ dan (saya menebak) pakaian artistik dan sikap orang East Village-nya, mungkin dianggap oleh orang yang lewat sebagai hal yang tak biasa dan oleh karenanya merupakan ancaman. Jika demikian, mereka secara alami cenderung menolak pesannya.
Bahkan orang New York, yang menghuni salah satu komunitas paling beragam dan kosmopolitan di Bumi, akan menolak tenaga penjualan yang terlihat sedikit berbeda, bayangkan berapa banyak orang dari tempat kurang beragam kemungkinan akan ditolak. Oke, tak perlu membayangkannya—ini contoh kehidupan nyata. Selama pemilihan awal presiden Demokrat 2004, berita National Radio Publik, All Things Considered, menyuguhkan segmen benturan budaya antara pemilih Iowa yang segera memegang kaukus mereka, dan pendukung Howard Dean yang berasal dari negara bagian tersebut mencoba menjual para pemilih pada kandidat mereka. Para Iowan (setidaknya seperti yang digambarkan pada segmen) cenderung lebih tua, pedesaan, sosial konservatif dan agak tenang dan dilihat berdasarkan interaksi sosial mereka. The “Deaniacs,” sebaliknya, terutama muda, perkotaan, hiper-antusias dan energik. Benturan budaya jelas terekam dalam pertemuan antara pemilih dan Deaniacs yang ditampilkan di segmen ini, dan masalah lain adalah bahwa benturan budaya itu tampaknya tidak diperhatikan oleh Deaniacs sendiri, yang terus-menerus meminta dukungan dengan penuh semangat, namun tidak sadar bahwa ia tidak memperhatikan penduduk lokal.
Linda Stout bercerita terkait dalam Bridging the Class Divide: “Kami berdua memiliki visi bekerja untuk perdamaian. Saya kira saya sedang mencari seseorang untuk menjadi pemimpin, dan saya berasumsi Carol akan bersedia untuk melakukannya. Tapi dia mengatakan, ‘Linda, lihat aku. Apakah kamu pikir orang akan benar-benar menganggapku sebagai seorang pemimpin?’ Saya memandangi rambut liar dan pakaian ‘hippie’-nya, berpikir keras dan berkata, ‘Tidak, kau bukan pemimpin yang kita butuhkan untuk Charleston, Carolina Selatan.’ Kami berdua tahu dia tidak akan dipercaya oleh Penduduk lokal Charleston karena penampilannya dan dia tidak berasal dari daerah itu.“
Saya suka melihat diri saya sendiri dan juga orang lain, tetapi jika saya meminta dukungan di Iowa atau Charleston, saya akan menurunkan harga diri saya dan meninggalkan pakaian konservatif. Saya juga akan melakukan apa pun agar saya bisa diterima, dan dilihat sebagai orang yang tidak mengancam oleh penduduk setempat. Jika tidak, apa gunanya?
• Pemasaran yang baik adalah 90 persen dari penjualan. McHugh melaporkan bahwa, setelah dia berbicara, para pria muda “[memahami] segera”. Bukan “agak” atau “sementara”, atau “setelah beberapa pertimbangan”, tetapi “segera”. Itulah bagaimana mudahnya melakukan penjualan, jika Anda melakukan pemasaran dengan benar. Apakah acara tersebut melibatkan petisi, pendaftaran pemilih atau kegiatan lain, tidak ada keraguan bahwa McHugh dapat meyakinkan banyak pejalan kaki yang lewat untuk mengambil langkah berikutnya. Dalam kasus apapun, ia telah menyelesaikan bagian tersulit dari setiap penjualan: yaitu mendapatkan perhatian pelanggan.
Ada tiga kebenaran mendasar dan sangat penting tentang pemasaran dan penjualan yang dapat diperoleh dari studi kasus. Orang biasanya tidak suka mendengar kebenaran tersebut, jadi saya menyebutnya Kebenaran Pahit. Terima kebenaran ini, dan mulai menggabungkannya dalam aktivisme Anda, dan Anda akan menjadi jauh lebih efektif.
Saya bahas kebenaran tersebut secara terpisah, mulai dalam bab berikutnya.



Kenyataan Pahit #1
Baik McHugh maupun Doe menganjurkan prinsip yang sama persis, tetapi teknik pemasaran McHugh jauh lebih efektif untuk menjangkau pendengarnya. Dari contoh berikut dan contoh-contoh lain yang tak terhitung jumlahnya, baik dalam aktivisme maupun bisnis, kami dengan menyesal dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:
Kenyataan Pahit #1
Keberhasilan usaha Anda jauh lebih tergantung dari kualitas pemasaran dan penjualan daripada kualitas barang atau jasa yang Anda jual. 
Saya menyebut ini sebagai Kenyataan Pahit, yang pertama dari tiga macam Kenyataan Pahit yang dibahas dalam “The Lifelong Activist”. Disebut sebagai kenyataan pahit karena, dalam pengalaman saya, tidak ada yang suka mendengar kenyataan ini.
	Siswa kelas pemrograman saya lebih suka mendengar bahwa kualitas kode merekalah yang akan menentukan keberhasilan mereka.

Siswa kelas memasak saya lebih suka mendengar bahwa kualitas masakan merekalah yang akan menentukan keberhasilan mereka.
Siswa kelas seni saya lebih suka mendengar bahwa kualitas lukisan, karangan, pahatan, dan musik merekalah yang akan menentukan keberhasilan mereka.
Dan siswa kelas aktivisme saya lebih suka mendengar bahwa kualitas prinsip merekalah yang akan menentukan keberhasilan mereka.
Tapi itu benar. Al Ries dan Jack Trout menuliskan pernyataan berikut dalam “The 22 Immutable Laws of Marketing” (lihat Bibliografi):
Banyak orang berpikir bahwa pemasaran adalah pertempuran produk. Dalam jangka panjang, mereka mengira bahwa produk terbaiklah yang akan menang.
Orang-orang pemasaran disibukkan dengan melakukan penelitian dan "mencari fakta-fakta." Mereka menganalisis situasi untuk memastikan bahwa kebenaran ada di pihak mereka. Kemudian mereka terjun dengan penuh percaya diri ke dalam arena pemasaran, menjamin bahwa mereka memiliki produk terbaik dan bahwa pada akhirnya produk terbaiklah yang akan menang.
Ini adalah ilusi. Tidak ada kenyataan yang objektif. Tidak ada fakta. Tidak ada produk terbaik. Semua yang ada dalam dunia pemasaran adalah persepsi di benak para pelanggan atau calon pelanggan. Persepsi adalah kenyataan. Yang lainnya adalah ilusi...
Kebanyakan kesalahan pemasaran bersumber dari asumsi bahwa Anda sedang terlibat dalam pertempuran produk yang berakar pada kenyataan. Semua hukum dalam buku ini berasal dari sudut pandang yang benar-benar berkebalikan. . . .
Pemasaran bukan pertempuran produk. Pemasaran adalah pertempuran persepsi.
Perhatikan kata ini, "persepsi." Dengan bentuk kata kerjanya yaitu, "mempersepsi," Anda akan melihat bahwa kata “persepsi” ini banyak digunakan dalam buku “The Lifelong Activist”. Ries dan Trout memang benar: dalam pemasaran tidak ada kenyataan objektif – yang ada hanyalah persepsi.
Buktinya Sangat Banyak
Kita semua berharap bahwa dunia berjalan secara berbeda, dan bahwa kualitas dari apa pun yang Anda juallah yang menentukan keberhasilan Anda. Namun sayangnya, bukti yang mendukung Kenyataan Pahit # 1 adalah sangat banyak. Coba lihat sekeliling Anda, dan Anda akan melihat bahwa dunia ini penuh dengan produk yang buruk, tidak berguna, bahkan destruktif yang jauh dari kata "berkualitas,". Namun jutaan orang telah terpedaya dalam pemasaran dan dibuat percaya bahwa memang produk-produk itulah yang mereka butuhkan.
Untuk mendapatkan bukti lebih banyak yang mendukung Kenyataan Pahit#1, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
	Apakah McDonald adalah restoran terbaik di dunia?

Apakah Microsoft adalah perusahaan yang menciptakan perangkat-perangkat lunak terbaik?
Apakah John Grisham penulis terbaik?
Jawaban dalam ketiga kasus ini, tentu saja adalah "Tidak," tetapi hal ini tidak menghentikan McDonald, Microsoft dan John Grisham menjadi penjual terbaik abadi, berdasarkan hasil pemasaran dan penjualan mereka.
Namun, mari kita juga perjelas bahwa kata "berkualitas" mempunyai makna yang berbeda untuk setiap orang. McDonald mungkin tidak memenangkan penghargaan makanan berkelas, tetapi perusahaan tersebut memang tidak terjun dalam pasar produk makanan berkelas tinggi. Sebaliknya, McDonald lebih mengedepankan pasar makanan murah/ jajanan /kekonsistensian menu/ kenyamanan pelayanan/ pasar yang ramah anak. Jika satu atau lebih dari kriteria ini penting bagi Anda, maka McDonald memang menawarkan produk yang berkualitas. Anda dapat membuat argumen yang sama untuk perangkat lunak Microsoft, novel John Grisham, atau produk konsumen populer lainnya. Kenyataan bahwa produk tersebut populer membuktikan bahwa banyak orang melihatnya sebagai produk yang "berkualitas" dalam setidaknya, satu poin penting. 
Tak perlu dikatakan bahwa Kenyataan Pahit #1 juga berlaku dalam arena politik dan sosial. Ini menjelaskan mengapa beberapa orang menjadi presiden, dan beberapa tidak. Ini juga menjelaskan mengapa Anda kadang-kadang mengalami kesulitan menjual pendapat Anda yang "masuk akal" atau "wajar" kepada khalayak. Saat prinsip Anda berupa seperti "makanan berkelas," pendengar mungkin justru menginginkan "jajanan" Apakah mereka memang benar-benar menginginkan jajanan ("politik") tersebut, atau hanya terpengaruh oleh iklan penjualan yang berbiaya besar, tidak relevan dengan pembahasan kita. Pemasaran adalah soal persepsi, bukan kenyataan.
Dalam bisnis dan aktivisme, mengharapkan pelanggan untuk secara otomatis mengiyakan standar kualitas Anda adalah sebuah kesalahan klasik, dan biasanya fatal bagi usaha yang ada. Anda tidak berwenang untuk mendikte para pelanggan mengenai apa yang harus mereka pikir atau sukai, tetapi Anda seharusnya mematuhi proses pemasaran tiga langkah yang telah dijelaskan sebelumnya: cari pelanggan yang paling mungkin menyukai pandangan Anda; kemas ulang pandangan Anda untuk menarik mereka lebih dekat, dan hubungkan pelanggan tersebut dengan pandangan Anda.

Inti Kenyataan Pahit #1
Berikut ini contoh-contoh Kenyataan Pahit #1 yang ada dalam buku pemasaran klasik, “Selling the Invisible: a Field Guide to Modern Marketing” oleh Harry Beckwith (lihat Bibliografi):
Joel dan Judy Wethall berangkat dari Tampa ke Disney World dan tiba-tiba mereka merasa sangat lapar. Mereka mencari tempat makan, dan dipilihlah restoran Burger King.
Pilihan mereka tampaknya aneh karena mereka tidak menyukai hamburger Whopper. Mengapa mereka memilih Burger King?
Dua pilihan restoran yang ada sama-sama belum mereka kenal: restoran lokal dengan tampilan luar yang bagus dan menggambarkan kualitas yang baik. Jika mereka pernah mencoba dua restoran tersebut, mereka pasti akan memilih restoran yang menyajikan hamburger yang lebih enak, salad yang lebih segar, dan pelayanan yang ramah.
Apa yang dipikirkan oleh Joel dan Judy adalah apa yang hampir setiap calon pelanggan pikirkan. Mereka tidak mencari layanan yang paling mereka inginkan tapi mereka mencari layanan menghindarkan mereka dari rasa takut. Mereka memilih bukan karena pengalaman yang baik melainkan memilih karena ingin meminimalkan risiko mengalami pengalaman buruk.
Pasangan cerdas ini adalah satu di antara orang-orang yang memilih perusahaan akuntansi, konstruksi bangunan, dry cleaner, jasa kebersihan, konsultan sumber daya manusia, dan ribuan layanan lainnya pada hari itu. Mereka tidak mengutamakan pilihan mereka. Mereka meminimalkan risiko mereka. "(Penekanan ditambahkan.)
Inti dari Kenyataan Pahit # 1 adalah ketakutan: ketakutan pelanggan membuang-buang uangnya, membuat keputusan yang buruk, mengalami hal buruk, atau mendapatkan sesuatu yang besarnya tidak sebanding dengan apa yang mereka bayarkan. Walaupun hidup dalam masyarakat yang hiper-konsumtif, atau mungkin karena hal tersebut, kebanyakan orang secara alami takut atau enggan untuk menghabiskan uang yang mereka dapatkan dengan susah payah. "Orang tidak membuat pilihan yang terbaik," kata Beckwith. "Mereka ingin menghindari membuat pilihan yang buruk." Itulah alasan besar mengapa perusahaan harus menghabiskan miliaran dolar untuk pemasaran dan penjualan: untuk mengatasi rasa takut itu. Percayalah, mereka tidak akan menghabiskan uang sebanyak itu jika mereka tidak perlu.
Dalam bukunya, Beckwith menunjukkan bahwa rasa takut bisa sangat kuat ketika apa yang Anda jual bukanlah produk yang nyata, melainkan layanan yang tidak berwujud. Sebuah produk yang nyata bisa diperiksa, diinspeksi, diuji (misalnya, dengan Laporan Konsumen atau oleh konsumen itu sendiri), dan dijamin. Sebaliknya, pelayanan tidak bisa. Misalnya, Anda tidak akan tahu seperti apa potongan rambut baru Anda jika belum dicoba. Bahkan, jika Anda pergi ke penata rambut ternama, mungkin saja dia sedang libur sehingga Anda belum sempat mencobanya. Hal yang sama berlaku untuk makan di restoran, pembangunan rumah, perbaikan mobil, layanan hukum, dan layanan lain yang dapat Anda pikirkan.
Dan untuk politik.
Ketakutan dan "Obralan" Politis
Faktor ketakutan yang dijelaskan di atas juga berlaku untuk "obralan" pandangan politik dan sosial. Politik adalah sesuatu yang tidak berwujud meskipun seperti kebanyakan hal-hal yang tidak berwujud lainnya, konsekuensinya sangat nyata. Ketika menjual sesuatu yang tidak berwujud, salah satu tugas utama penjual adalah untuk menggambarkan sesuatu yang dijualnya sejelas mungkin, untuk meredakan keraguan dan ketakutan pelanggan sebanyak mungkin. Itulah sebabnya penata rambut menunjukkan model rambut di majalah kepada pelanggannya dan bertanya apakah model seperti itu yang dia inginkan. Selain itu, itulah sebabnya mengapa aktivis bekerja untuk menghubungkan titik-titik antara sebuah sudut pandang politik dan konsekuensinya di "dunia nyata" kepada para pendengarnya. 
Terlepas dari bagaimanapun baiknya pekerjaan seorang aktivis, tindakan "membeli" sebuah pandangan politik tetap merupakan tindakan yang dapat menimbulkan ketakutan. Kenyataannya, hal ini dapat jauh lebih menakutkan daripada ketika membeli sebuah “produk” biasa. Seiring dengan ketakutan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu ketakutan dalam membuat keputusan yang buruk atau mendapatkan hasil yang tidak sesuai, “pelanggan" politik bisa takut akan satu atau lebih dari hal berikut:
	ketidaksetujuan masyarakat atau keluarga,

ketidaknyamanan (misalnya, terpaksa menghadiri sebuah rapat di penghujung hari yang sibuk atau tegang, bukannya pulang dan bersantai),
kerugian ekonomi (misalnya, harus mengorbankan karir yang menguntungkan karena sekarang tampak tidak sesuai etika, atau terpaksa membeli mobil hybrid yang lebih mahal daripada mobil boros bahan bakar yang lebih murah),
disonansi kognitif - perasaan tidak nyaman yang sering kita dapatkan ketika menyadari bahwa dua atau lebih pikiran/ide kita berkonflik/ bertentangan satu sama lain. (Dalam konteks aktivis, ini sering berarti ide baru bertentangan dengan ide lama). Disonansi kognitif dapat menjadi sebuah perasaan yang sangat tidak nyaman, dan banyak orang berusaha menghindarinya dengan menutup rapat ide-ide baru secara sadar maupun tidak sadar,
kesadaran yang diikuti dengan penyesalan dan/atau rasa malu yang dalam, yang sering muncul karena mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah di masa lalu, dan
kesadaran yang diikuti dengan penyesalan dan/atau rasa malu yang dalam, yang sering muncul karena mengetahui bahwa kesalahan seseorang telah menyakiti dirinya atau orang lain.
Dalam banyak kasus, ketakutan-ketakutan seperti ini dapat dibenarkan. Sebuah artikel berjudul “Swingtime: Former Bush Voters Advertise Their Disaffection” yang terbit pada 23 Agustus 2004 dalam majalah “New Yorker” menggambarkan bagaimana reaksi keluarga, teman dan tetangga ketika seorang warga Missisipi Rhonda Nix memutuskan untuk beralih dari Partai Republik George W. Bush ke partai Demokrat John Kerry pada pemilihan presiden 2004:
Pada bulan Januari, Nix memasang tanda dukungan terhadap John Kerry di halaman rumahnya, dan pada bulan Juli ia menemukan tanda tersebut telah tercabut, ditikam, robek dan remuk, dengan kata-kata "Burn in Hell" tertulis di atasnya. . . . "Ketika teman-teman dan keluarga menyadari bahwa prioritas dan nilai-nilai saya telah bergeser ke arah yang benar-benar baru, saya menjadi banyak berdebat dengan mereka. Saya seperti sedang berusaha mengubah apa yang mereka percaya dan mencoba memberi mereka alasan. Namun, kemudian saya menyadari bahwa saya tidak bisa mengubah mereka. Saya hanya bisa mengubah diri saya sendiri."
Banyak akibat yang tidak menyenangkan muncul dari keputusan Nix yang tampaknya "sederhana" dan "masuk akal" ini.
Bahasa sendiri mencerminkan betapa menantangnya mengambil sebuah pandangan baru: kita tidak hanya "membeli" atau "memiliki" item baru, tetapi kita juga "mengadopsi," "memegang erat," "merangkul," atau bahkan "mendukung" sebuah pandangan baru - dan akhirnya kita "memadukannya" dengan ide-ide yang telah lama kita pegang. Meskipun orang dapat terikat erat dengan harta benda mereka, dan bahkan mengidentifikasi diri mereka dengan hal tersebut, umumnya identifikasi ini tidak sekuat identifikasi yang disebabkan oleh sudut pandang politik atau sosial. Bahkan pemilik mobil yang paling berapi-api sekalipun, misalnya, tidak menggembar-gemborkan kata-kata seperti, "Saya pemilik Mercedes," sebagaimana cara banyak orang mengatakan, "Saya seorang Demokrat," "Saya seorang Unitarian," atau "Saya pemerhati lingkungan. "
Kenyataannya, ketika Anda meminta seseorang untuk menyetujui sudut pandang Anda, Anda sebenarnya memintanya untuk membuat sebuah perubahan yang besar dan menakutkan. (Kita telah mengetahuinya dari Bagian III bahwa perubahan kecil pun bisa sangat menakutkan....). Dengan hal ini, Anda seharusnya memberikan apresiasi dan rasa hormat yang lebih besar untuk:
	siapa saja yang bersedia merenungkan perubahan tersebut, sekalipun jika ia tidak menindaklanjutinya, atau menindaklanjutinya, tetapi tidak dengan cara yang Anda inginkan dan

Anda dan aktivis lainnya yang bekerja keras untuk menghimbau perubahan sosial.
Tujuan utama dari proses pemasaran dan penjualan yang saya bahas mulai Bab 21 adalah untuk membantu meredakan ketakutan pelanggan Anda sehingga mereka akan lebih cenderung membeli apa pun yang Anda jual. Namun, sebenarnya mengapa orang termotivasi untuk membeli? Bab berikutnya akan menjawab pertanyaan penting ini.

Mengapa Orang Membeli
Berikut adalah Kenyataan Pahit #2:
Kenyataan Pahit #2
Orang-orang membeli suatu produk bukan karena kualitas atau karakteristik intrinsiknya, melainkan karena mereka percaya bahwa produk tersebut bisa memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan mereka.
Dengan kata lain, kita tidak membeli sesuatu karena mengagumkan, indah, atau berharga, meskipun hal yang kita beli mungkin memiliki semua kualitas tersebut dan banyak kualitas lainnya. Kita membelinya karena kita percaya sesuatu tersebut akan membantu kita, baik untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan kita. Dengan kata lain, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Bahkan terdapat sebuah aksioma bisnis yang menyampaikan konsep ini: "Orang-orang tidak membeli bor, mereka membeli lubang."
Dalam pengalaman saya, pengusaha pemula tidak menyukai Kenyataan Pahit #2 maupun Kenyataan Pahit #1. Mereka lebih suka jika orang-orang membeli program, masakan, karya seni, dan produk mereka yang lain karena (keunggulan intrinsik) produk tersebut. Hal ini terutama berlaku jika kebutuhan yang berusaha dicukupi oleh pelanggan tampaknya sama sekali tidak terkait dengan manfaat produk yang bersangkutan. Banyak seniman, misalnya, benci ketika orang membeli karya mereka karena alasan status, atau karena "cocok untuk hiasan,". Atau, banyak programmer benci ketika pelanggan mereka menunjukkan kurangnya minat terhadap seluk-beluk kode program mereka, dan hanya bertanya, "kapan Anda bisa menyelesaikannya?" Akan tetapi, sikap ini, berkebalikan dengan sikap yang dimiliki oleh pengusaha berpengalaman, yang senang jika seseorang membeli produk mereka karena alasan apapun. Mereka cenderung tidak mendikte pelanggan dalam hal motivasi mereka membeli produk.
Jika Anda berpikir tentang hal ini, Kenyataan Pahit #2 sebenarnya menjelaskan Kenyataan Pahit #1. Jika kita membeli sesuatu karena kita percaya bahwa sesuatu tersebut dapat memenuhi kebutuhan kita, dan jika pemasaran dan penjualan adalah sarana utama bagi penjual untuk mendorong keyakinan tersebut, maka masuk akal jika kualitas pemasaran dan penjualanlah yang akan menentukan keberhasilan Anda, daripada kualitas produk yang Anda jual,.
Jenis Kebutuhan
Ada ratusan kebutuhan yang mendorong seseorang untuk membeli sesuatu. Kita cenderung sangat akrab dengan pragmatisme "kebutuhan permukaan" untuk hal-hal seperti pakaian, makanan, dan transportasi. Namun, dengan skala yang bervariasi, kita semua juga membutuhkan "kebutuhan dalam" yang emosional seperti cinta, kecantikan, keawet-mudaan, keluhuran budi, dll (Lihat Bab 13 untuk daftar yang lebih panjang). Lebih tepatnya, apa yang kita dambakan adalah perasaan dicintai (atau mencintai), cantik, muda, berbudi luhur, dll.
Tak perlu dikatakan, kita juga sangat mendambakan untuk dapat menghindari emosi negatif atau emosi menyakitkan seperti rasa bersalah atau rasa malu.
Kebutuhan dalam berasal dari kepribadian dan pengalaman kita selaku individu, dan cenderung mencerminkan keinginan dan ketakutan kita yang paling dalam. Dengan demikian, sebenarnya mereka adalah motivator yang sangat kuat. Bahkan para produsen produk-produk remeh sering memilih untuk memasarkan dan menjual produk tersebut bukan dengan merujuk pada kebutuhan permukaan yang sebenarnya sesuai dengan fungsi produk tersebut, melainkan dengan merujuk pada kebutuhan dalam. Misalnya, banyak iklan makanan kemasan menampilkan imej sebuah keluarga yang sedang menikmati makanan yang dimasak oleh sang ibu. Imej ini dirancang untuk merujuk kepada setidaknya tiga kebutuhan dalam si pembeli (yang biasanya seorang ibu):
	kebutuhan untuk merasa seolah-olah dia berhasil mencapai tujuan dekatnya untuk mencukupi kebutuhan makan keluarganya,

kebutuhan untuk merasa seolah-olah dia berhasil mencapai tujuan lebih besarnya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dan sehat, dan
kebutuhan untuk tidak merasa bersalah karena menyajikan makanan kemasan, bukannya masakan rumahan.
Ini semua bisa disatukan dalam sebuah "kebutuhan yang amat dalam": kebutuhan untuk merasa bahwa dia adalah seorang ibu yang baik, atau setidaknya, bukan seorang ibu yang buruk.
Sebagaimana yang ditunjukkan oleh contoh ini, kita biasanya bertindak memenuhi beberapa kebutuhan sekaligus, dan seringkali kebutuhan kita berlapis-lapis. Ketika membeli sesuatu, kita mungkin sadar akan beberapa kebutuhan yang sedang kita penuhi, dan hanya setengah sadar, atau tidak sadar, akan orang lain. Misalnya, kita mengunduh file musik MP3 karena kita suka, tetapi kita juga mengunduhnya karena alasan yang kurang jelas, seperti kita menikmati perasaan "bergairah", "kaya", "otentik," atau "berseni" yang kita dapatkan saat melakukannya. Dengan kata lain, pembelian tersebut membantu kita memenuhi kebutuhan kita untuk merasakan sesuatu tentang diri kita sendiri.
Para pengusaha cerdas belajar untuk memasarkan produk mereka dengan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang paling mendesak dan menyajikan (atau "mengemas") produk mereka sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan, seperti yang akan kita lihat dalam bab berikutnya, aktivis cerdas melakukan hal yang sama.

Kenyataan Pahit #2 dan Obralan Aktivis 
Jika ada banyak pengusaha yang sulit menerima Kenyataan Pahit #2, banyak aktivis menerimanya dengan lebih sulit lagi. Itu karena hal-hal yang dijual oleh aktivis seperti perdamaian, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dsb. cenderung menjadi hal-hal yang bernilai sangat tinggi: hal-hal yang paling berharga di planet ini, sebenarnya. Ini membutakan mereka terhadap kenyataan bahwa Kenyataan Pahit #2 tetap berlaku tidak peduli betapa berharganya hal yang Anda jual.
Berikut adalah pernyataan Saul Alinsky dalam buku “Rules for Radicals”:
Syarat pertama untuk melakukan komunikasi dan pendidikan adalah agar orang memiliki alasan untuk mengetahui. 
Dengan kata lain: kebutuhan. Alinsky juga menulis hal lainnya:
Komunikasi untuk persuasi. . . adalah memperbaiki nilai atau tujuan utama [pendengar Anda] dan menjaga agar Anda tetap pada jalur pencapaian target tersebut. Anda berkomunikasi dengan seseorang bukan mutlak karena fakta-fakta rasional atau etika dari suatu persoalan.
Perhatikan betapa rapinya Alinsky menggabungkan Kenyataan Pahit #1 dan #2 ke dalam pernyataan singkat tersebut.
Aktivis yang tidak memahami atau tidak menerima Kenyataan Pahit #2 biasanya mudah terlihat. Mereka cenderung tidak efektif, dan tidak henti-hentinya mengajukan pertanyaan berikut, seringkali dalam nada frustrasi tinggi:
	Apa yang salah dengan orang-orang ini?! [Artinya: pendengar mereka.] Tidak bisakah mereka melihat bahwa prinsip saya adalah demi kepentingan mereka?

Biasanya, aktivis ini menanyakan hal tersebut secara retoris, yang merupakan hal yang memalukan. Jika dia benar-benar bertanya kepada seseorang, ia mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan jawaban pertanyaan, dan tiba pada Kenyataan Pahit #2 serta kunci untuk meningkatkan efektivitasnya.
Setelah si aktivis menjadi lebih dan lebih frustrasi, mereka akan sering mengajukan pertanyaan yang lebih tajam seperti:
	Mengapa orang-orang bisa begitu bodoh?

Mengapa orang-orang bisa begitu egois?
Mengapa orang-orang bisa begitu cupet pikirannya?
Dan yang paling terkenal,
	Mengapa orang-orang bisa begitu tolol?!

Pada titik ini, si aktivis secara terus saja menyalahkan korbannya yaitu, pendengarnya atas ketidakmampuan atau keengganannya untuk memasarkan dan menjual secara efektif. Yang menyedihkan, siapa saja yang berpikiran negatif tentang pelanggan tidak mungkin bisa menjual apa-apa kepada mereka. Jadi, semakin seorang aktivis frustrasi dan sakit hati, semakin besar kemungkinan ia gagal.
Jika Anda Frustrasi…
Mengetahui bahwa aktivisme bisa begitu sulit, saya tentu tidak akan menyalahkan aktivis manapun karena sesekali frustasi. Namun, jika Anda merasa sangat frustrasi, Anda harus mengambil langkah mundur dan dengan bantuan teman-teman, kolega dan mentor, nilailah situasi tersebut. Mungkin Anda perlu mengubah cara Anda dalam melakukan aktivisme. Atau, mungkin Anda mengalami burning out, dan butuh istirahat. Cobalah nilai kembali Misi Anda, dan lihat ke mana proses tersebut membawa Anda.
Persyaratan Utama Aktivisme Efektif
Apakah orang-orang dapat dikatakan egois karena berfokus pada kebutuhan mereka sendiri, daripada masyarakat secara keseluruhan atau prinsip yang lebih besar? Mungkin ya, mungkin tidak, tetapi bukan itu intinya. Intinya adalah, itu adalah cara kebanyakan orang, termasuk sebagian aktivis, berperilaku. Mereka membutuhkan alasan untuk membeli, dan alasan itu bukanlah nilai intrinsik dari pandangan Anda. Alasannya adalah bahwa mereka memiliki kebutuhan yang mereka pikir pandangan Anda dapat memenuhinya.
Pada saat yang sama, jika Anda melakukan pekerjaan Anda dengan baik, orang-orang akan sering mengejutkan Anda karena mengubah fokus mereka dengan cepat dari kebutuhan mendesak mereka ke prinsip lebih umum yang dipertaruhkan.
Terimalah Kenyataan Pahit #2 dan mulailah menyampaikan prinsip-prinsip, sasaran, dan pandangan Anda sedemikian rupa sehingga pendengar Anda dapat langsung dengan mudahnya menganggap hal-hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka. Mereka seharusnya tidak perlu banyak berpikir atau menebak-nebak untuk mengetahui adanya keterpautan. Syarat utama untuk melakukan hal tersebut (dan untuk aktivisme efektif secara umum) adalah Anda harus memegang teguh keinginan dan rasa hormat yang tulus terhadap pendengar Anda, yang memungkinkan Anda untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang mereka (lihat Bab 16), dan untuk membangun hubungan yang positif dengan mereka. Dengan hubungan tersebut, pendengar Anda akan merasa aman dan dihormati, dan oleh karena itu, cenderung toleran terhadap upaya Anda untuk membujuknya. Sebaliknya, tanpa adanya hubungan yang baik, dia mungkin akan (berhak) mencurigai diri, motif, dan gagasan Anda. Sekali lagi, bandingkan keberhasilan Patricia McHugh dalam menjangkau orang-orang selama penjagaan peringatan kota New York , dengan kegagalan Jane Doe dan para aktivis lain.
Tenaga penjual dan aktivis terbaik berhasil terutama karena mereka membangun hubungan yang positif tersebut hampir tanpa usaha yang berarti, dan dengan berbagai macam orang. Mereka adalah "orang-orang" yang mencintai keberagaman, bukan hanya keberagaman ras, kelas, agama, usia, atau jenis kelamin melainkan juga keberagaman pemikiran. Mereka menikmati berbicara dengan orang-orang, atau lebih tepatnya, mendengarkan mereka, mendengar cerita dan pendapat mereka, dan mencari tahu apa yang membuat mereka tergerak. Mereka menemukan bahwa sifat dan perilaku manusia adalah sesuatu yang selalu menarik.
Yang pasti, ada beberapa penjual yang merupakan penjilat ulung. Namun, saya percaya bahwa prosentase mereka jauh lebih kecil daripada yang kebanyakan orang pikirkan, terutama pada jajaran atas. "Berpura-pura" tidak selalu berhasil, dan hal ini terlalu sulit dilakukan oleh kebanyakan orang, terutama dalam jangka panjang.
Sebuah sikap yang saya sarankan untuk Anda pelihara adalah "toleransi," namun toleransi saja tidak cukup. Jika tujuan Anda adalah untuk mempengaruhi orang, Anda tidak bisa hanya mentoleransi mereka; Anda harus benar-benar menyukai dan menghargai mereka. Hal ini berlaku bahkan dalam kasus di mana Anda tidak setuju dengan beberapa pandangan atau tindakan orang tersebut. Anda tidak mendapatkan apa-apa, sama sekali tidak mendapatkan apa-apa, dengan menyalahkan, mempermalukan, atau menguliahi orang-orang. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dale Carnegie pada tahun 1936, dalam buku klasiknya “How to Win Friends & Influence People” (lihat Bibliografi):
Anda dapat memberitahu orang-orang bahwa mereka salah dengan pandangan, intonasi, atau isyarat sefasih yang Anda bisa beritahukan dengan kata. Namun, jika Anda memberitahu bahwa mereka mereka salah, apakah dengan begitu mereka akan setuju dengan Anda? Tidak akan! Karena Anda telah menyerang kecerdasan, pendapat, kebanggaan, dan harga diri mereka secara langsung. Hal ini akan membuat mereka ingin menyerang balik. Namun, hal ini tidak akan membuat mereka mengubah pikiran mereka. Anda dapat menantang mereka dengan logika Plato atau Immanuel Kant, tetapi Anda tidak akan bisa mengubah pendapat mereka, karena Anda telah menyakiti perasaan mereka.
Carnegie, yang bukunya harus dibaca oleh setiap aktivis, dan dibaca berulang-ulang sepanjang karier aktivis tersebut, merekomendasikan untuk menggunakan metode "Socratis" yang secara halus mempertanyakan ide dan asumsi pelanggan untuk secara bertahap menggiringnya ke sudut pandang Anda. Ternyata Alinsky juga merekomendasikan untuk menggunakan metode yang sama. Dalam “Rules for Radicals”:
Sebenarnya, Socrates adalah seorang organisator. Fungsi organisator adalah untuk mengajukan pertanyaan yang menggerakkan, menerobos pola yang diterima. Socrates, dengan tujuannya "kenalilah dirimu sendiri," mengajukan pertanyaan dari dalam diri individu yang sangat penting untuk memicu perubahan di luar individu tersebut.
Hal ini, tentu saja membawa kita semua kembali ke pembahasan di bagian awal buku “The Lifelong Activist”, yaitu evolusi pribadi Gloria Steinem dari pengorbanan diri dan penyangkalan diri ke ”kehidupan yang teruji” seperti milik Socrates. Buku “Revolution from Within”, merupakan otobiografinya, dan sekarang pahamilah bahwa Anda memulai sebuah perubahan bukan hanya dari dalam diri Anda sendiri, melainkan juga dari pendengar Anda. Anda tidak bisa memaksakan perubahan pada siapa pun, atau masyarakat manapun, dari luar. Selain itu, mencoba melakukannya bukan hanya merupakan suatu kebodohan, melainkan juga suatu perbuatan yang tercela. (Lihat Bab 15 untuk penjelasan lebih lanjut tentang hal ini). Namun, Anda bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu pendengar Anda mencapai perubahannya dari dalam diri mereka.
Berikutnya, dalam bukunya, Alinsky menyarankan sebuah teknik aktivis yang tepat berupa wawancara secara halus yang disebut "pertanyaan terpandu":
Seringkali, seorang organisator akan memiliki gagasan yang cukup baik tentang apa yang harus masyarakat lakukan, dan ia akan menyarankan, mendesak, dan membujuk masyarakat untuk melaksanakan gagasan tersebut. Dia tidak akan memberitahu masyarakat apa yang harus dilakukan, tetapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. . . . Dan pertanyaan terpandu tersebut diajukan tanpa ada orang yang kehilangan muka atau ditinggalkan dalam membuat keputusan.
Apakah ini manipulasi? Tentu saja, seperti halnya seorang guru memanipulasi, dan bahkan Socrates.
Seperti yang akan Anda pelajari di Bab 29, inti dari proses penjualan yang mirip dengan wawancara, atau "penilaian kebutuhan," di mana Anda secara halus menanyai pelanggan Anda untuk memastikan kebutuhannya dan membimbingnya ke arah yang Anda inginkan. Proses ini mungkin manipulatif, seperti yang ditunjukkan oleh Alinsky tanpa penyesalan, tetapi tidak eksploitatif. Dilihat dari sudut pandang kepentingan yang tulus, kesukaan, dan keinginan untuk menghormati pelanggan, belum lagi bagi masyarakat dan bagi planet, hal tersebut sebenarnya penuh dengan kebaikan dan kepedulian.


11. Para aktivis Terbaik Melakukan Ini (Bagian I) 

Dale Carnegie mengatakan: 
Ketika berbicara dengan orang-orang, jangan memulai dengan membahas perbedaan. Mulailah dengan menekankan—dan terus menekankan—hal yang Anda setujui. Terus tekankan, jika mungkin, bahwa kalian berjuang untuk tujuan yang sama dan bahwa satu-satunya perbedaan kalian adalah metode, bukan tujuan. 
Kebanyakan sales dan aktivis jagoan setuju: kunci persuasi yang efektif adalah menekankan bidang kesamaan Anda dengan pelanggan dan mengecilkan wilayah perbedaan kalian. Hal ini terutama berlaku ketika Anda baru saja bertemu dengan seseorang, dan baru mulai membangun hubungan positif yang sangat penting yang merupakan dasar dari segala penjualan. Kita cenderung menyukai, dan mendengarkan, mereka yang tampak seperti kita dan yang tampak memiliki banyak kesamaan dengan kita. Dan kita cenderung tidak menyukai, dan tidak mendengarkan, mereka yang tidak tampak seperti kita, atau tampak tidak memiliki banyak kesamaan dengan kita. Itu adalah prinsip dasar dari sifat manusia—jangan disamakan dengan sempitnya kefanatikan—dan itu tugas para aktivis untuk membangun strategi dan taktik di sekitarnya. 
Sayangnya, sayap Kanan telah melakukan hal ini jauh lebih baik daripada sayap Kiri dalam beberapa tahun terakhir, yang berbuah malapetaka bagi negara kita. 
Dalam bukunya yang sangat bagus Apa yang Terjadi dengan Kansas? Bagaimana Konservatif Memenangi Jantung Amerika (New York: Henry Holt and Co, 2004), Thomas Frank mendokumentasikan bagaimana penghasut konservatif di negara kelahirannya, Kansas, meyakinkan pemilih kelas menengah dan kelas pekerja untuk memilih Partai Republik meski jelas bertentangan dengan kepentingan ekonomi mereka. Para penghasut tersebut menggunakan strategi mutakhir—umpan akrab dan ganti: selama kampanye, mereka menjual platform “nilai-nilai keluarga” dengan menyerang aborsi atau gay, kemudian, setelah mereka terpilih, mereka mengabaikan isu-isu tersebut tetapi meloloskan undang-undang ekonomi regresif yang menzalimi massa yang memberikan suara untuk mereka. 
Strategi ini tidaklah unik untuk zaman modern Kansas. Partai Republik telah, pada kenyataannya, bekerja tekun selama beberapa dekade untuk menggambarkan dirinya seolah mewakili kepentingan rakyat, meskipun politisi yang selalu baik berasal dari elit ekonomi atau bertindak atas nama pare elite—Richard Nixon berbicara atas nama “mayoritas diam” fiktif dari pemilih AS adalah contoh klasik. Dengan menggambarkan diri seolah mewakili kepentingan rakyat, kaum konservatif mampu membangun hubungan positif yang mereka butuhkan dengan pemilih dalam rangka menjual sudut pandang ekstrim dan eksploitatif. 
Pada saat yang sama, seperti Frank dan para penulis lainnya telah dokumentasikan, dan seperti yang saya bahas di Bagian IV, Bab 6, pihak konservatif telah bekerja selama beberapa dekade untuk menggambarkan citra pihak progresif, bahkan juga Demokrat dan Republik moderat, terpisah secara finansial, moral atau sebaliknya dari para pemilih pada umumnya. Kutukan Partai Republik terhadap calon presiden Demokrat Adlai Stevenson sebagai intelektual “cendekiawan” selama kampanye presiden 1952, sekali lagi bisa menjadi contoh—dan, kebetulan, Nixon sendirilah, kandidat Partai Republik untuk wakil presiden, yang mempopulerkan istilah “cendekiawan” sebagai rujukan terhadap Stevenson. 
Dengan kutukan mereka, Partai Republik menggali jurang antara Demokrat dan progresif dan orang-orang yang secara logis semestinya memilih mereka. Ini menyabot hubungan positif yang pihak progresif butuh bangun dengan calon pemilih mereka, akibatnya pendekatan menjadi jauh lebih sulit, jika bukan tidak mungkin. 
Bagaimana sayap Kiri menyabotase dirinya sendiri 
Namun tidak hanya pihak konservatif yang memperlebar jurang antara pihak progresif dan orang-orang yang mereka ingin pengaruhi. Progresif melakukannya juga, tiap kali dengan ... 
	Melihat dirinya lebih pintar, bermoral, modern atau lebih baik dari audiens, atau 

Berpikir dalam istilah “kita versus mereka” 
. . . dia memperlebar jurang antara dirinya dan orang-orang yang dia sedang coba pengaruhi. 
Dalam hal ini kita dapat belajar dari aktivis dan tenaga penjualan profesional, yang tidak hanya bekerja keras untuk mengungkap poin kesamaan dengan pelanggan, tetapi juga untuk meminimalkan titik perbedaan. Secara khusus, mereka bekerja keras untuk tidak memandang diri mereka—atau, lebih buruk lagi, untuk membikin pelanggan memandang mereka—berbeda atau unggul ketimbang pelanggan. Benar, mereka mungkin memiliki informasi bahwa pelanggan kekurangan, tapi itu tidak berarti bahwa pelanggan lebih rendah dengan cara apapun. Kita semua memiliki kesenjangan dalam pengetahuan kita dan kekurangan dalam perspektif kita. 
Dengan kata lain, para profesional menerapkan Kunci Wawasan yang dibahas dalam Bagian IV, Bab 8—bahwa kita memiliki sejumlah besar kesamaan bahkan dengan orang-orang yang sangat tidak kita setujui—secara serius, dan menerapkannya sebanyak mungkin ke dalam pekerjaan mereka. 
Profesional juga menempatkan orang-orang yang mereka temui di suatu tempat di sepanjang spektrum yang dimulai dari “terlalu cenderung untuk tidak membeli produk (atau sudut pandang) saya,” dan bergerak ke “cukup mungkin untuk membeli produk saya,” “sangat mungkin untuk membeli produk saya,” dan “sangat mungkin untuk membeli produk saya,” sebelum akhirnya, “membeli produk saya!” 
Dengan kata lain, pro tidak melihat dunia dalam hitam-putih (pelangan/ bukan pelanggan), tetapi dalam banyak nuansa abu-abu. Tujuan mereka, akibatnya, tidak untuk mengkonversi pelanggan sekaligus dari “non-pelanggan” menjadi “pelanggan”—tugas yang hampir mustahil—tetapi untuk membantu pelanggan berpindah, satu langkah mudah dan tidak mengancam pada satu waktu, di sepanjang spektrum. Hasilnya, jumlah orang yang bisa dijuali produk jauh lebih besar daripada sebaliknya, dan mereka juga membuat penjualan lebih banyak dari sebaliknya. 
Anda akan melakukannya dengan baik dengan mengikuti teladan para pro dalam aktivisme Anda, yaitu, bekerja untuk meminimalkan titik perbedaan dan meningkatkan titik kesamaan antara Anda dan audiens Anda, dan juga untuk mempertimbangkan setiap orang yang Anda temui untuk menjadi pendukung potensial. Seperti Peter Singer sarankan dalam Etika Menjelma Aksi, “...jangan membagi dunia menjadi orang-orang kudus dan berdosa.”

12. Para Aktivis Terbaik Melakukan Ini (Bagian II) 
Sebuah batu sandungan besar bagi banyak aktivis adalah membedakan antara ideologi buruk dan para pendukungnya. Di sini, sekali lagi, kita bisa belajar dari pakar penjualan dan aktivisme; sebagian besar dari mereka segan untuk menilai keras orang yang tidak setuju dengan mereka, dan sangat segan untuk melabeli mereka secara negatif (“bodoh,” “egois,” atau “bebal”). Mereka mungkin menilai suatu perilaku atau ideologi, tetapi tidak pernah terhadap orangnya. Itu karena beberapa alasan: 
	Mereka mengerti bahwa kita semua memiliki wilayah untuk tumbuh dan berkembang. 

Mereka juga memahami bahwa kita cenderung menilai lebih keras terhadap mereka yang kebetulan punya “wilayah pertumbuhan” berbeda—dan bahwa itu tidak adil. 
Mereka juga memahami bahwa pendapat dan sudut pandang yang paling mereka tidak setujui pun barangkali cukup beralasan. Mereka tidak dapat berbagi sudut pandang dengan pemilik perusahaan yang bersikeras mengupah pekerjanya lebih dari upah minimum, misalnya, tapi itu tidak berarti bahwa tidak ada logika tertentu dalam posisinya—logika yang sangat didukung oleh masyarakat dan budaya kita. 
Mereka juga tahu bahwa mereka tidak mungkin mengetahui semua fakta yang relevan tentang kehidupan dan sudut pandang seseorang, terutama pada awal hubungan—dan bahwa membuat asumsi atau tergesa-gesa menyimpulkan bukan hanya aktivisme yang buruk, tapi juga perilaku yang buruk. 
Seperti dibahas dalam Bagian IV, pasal 7 dan 8, ketakutan sering mendasari pemikiran-pemikiran konservatif, dan respon yang tepat terhadap ketakutan adalah kasih. Ini bukan hanya suatu sikap moral tapi suatu sikap pragmatis: ketakutan sangat sulit untuk diatasi, dan jika Anda menghakimi atau melabeli orang yang ketakutan secara kasar, mereka cenderung untuk mengeras, atau menjauh dari sudut pandang Anda. Para ahli tahu bahwa kasih dan kebaikan merupakan alat terbaik untuk membantu orang takut menerima sudut pandang baru. 
Dan, yang paling penting dari semua, 
	Ahli penjual dan aktivis mengerti bahwa bukan tugas pelanggan untuk mengenali manfaat dari posisi mereka, tapi tugas merekalah untuk memahami pandangan pelanggan dan kemudian menjual “kepada” pandangan tersebut. Para ahli tidak pernah menyalahkan pelanggan atas kegagalan mereka untuk membuat penjualan, tetapi selalu melihat apa yang bisa mereka lakukan secara beda atau lebih baik. 

Di bawah ini contoh bagaimana seorang aktivis yang besar, dengan kasih, pemahaman dan, yang paling penting, sikap tidak menghakimi, dapat mengkonversi lawan terberat sekalipun untuk mengikuti ikhtiarnya. 
Aktivis dan Peternak Babi 
Dalam bukunya Revolusi Makanan (lihat Bibliografi), aktivis hak-hak hewan John Robbins menceritakan bagaimana, dalam rangka melakukan pekerjaan menyamar, ia akhirnya harus makan malam di rumah seorang peternak babi Iowa—bukan jenis peternak tradisional “MacDonald Tua” yang relatif jarang sekarang, tapi khas peternak modern “yang selama dua puluh empat jam sehari menjaga ribuan babi di dalam kondisi mengerikan, ramai, kotor dan tidak manusiawi. Robbins tidak memberi tahu si peternak bahwa ia seorang aktivis, namun entah bagaimana s peternak bisa menyimpulkan, dan di tengah-tengah makan, seperti dirujuk Robbins, “menunjuk saya dengan jarinya dan menggeram dengan suara yang saya harus katakan benar-benar menakutan, ‘Kadang-kadang aku berharap kalian aktivis hak-hak hewan mati saja.’”
Bisa dimengerti sekiranya Robbins panik, defensif atau agresif sebagai balasan, tapi tidak. Dia tetap tenang, sekadar bertanya menanyakan peternak itu tentang orang-orang hak-hak hewan yang mengganggunya... dan bertanya... dan bertanya. Apa yang dia lakukan, sesungguhnya, adalah wawancara klasik “penilaian kebutuhan” (lihat Bab 29) yang dirancang untuk membantu dia mengungkap kebutuhan pelanggannya sehingga ia kemudian bisa menjual kebutuhan tersebut. Dengan pertanyaan lembut, tanpa menghakimi ala “Socrates”, Robbins juga mampu meredakan permusuhan si peternak, mempertanyakan pandangan stereotipnya terhadap aktivis, dan membentuk hubungan dengan dia yang memungkinkan untuk kemungkinan persuasi. 
Melalui pertanyaannya, Robbins menemukan bahwa: 
Bagian dari frustrasi [peternak], tampaknya, adalah bahwa meskipun dia tidak suka melakukan beberapa hal yang dia lakukan dengan binatang—mengurung mereka di kandang sedemikian kecil, menggunakan begitu banyak obat, memisahkan bayi-bayi dari induk mereka begitu cepat setelah kelahiran—dia melihat bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan tidak mampu bersaing secara ekonomis jika dia tidak melakukan hal-hal seperti itu. ... Dia tidak menyukainya, tapi dia tidak mau selalu disalahkan atas apa yang dia terpaksa lakukan dalam rangka memberi makan keluarganya. ...
“Sebagaimana percakapan berlangsung,” Robbins menulis, “Saya benar-benar mulai mengembangkan rasa hormat kepada pria yang sebelumnya saya nilai sangat kasar. Ada kesopanan dalam dirinya. Ada sesuatu dalam dirinya yang bermaksud baik.” Kemudian, ketika Robbins dan peternak berjalan keluar, peternak mulai menangis dan berbicara tentang bagaimana babi-babi cerdas dan sensitif itu, dan bagaimana, sebagai seorang anak, dia pernah memelihara babi yang ia sayangi, yang terpaksa dijagal ayahnya. 
Robbins lagi: 
Saya kira dia seorang manusia dingin dan tertutup, tapi sekarang saya melihat kebenaran. Kekakuannya itu bukan akibat dari kurangnya perasaan, seperti yang mulanya saya kira, tapi justru sebaliknya: itu adalah tanda seberapa sensitif dia di lubuk terdalam. Karena jika dia tidak begitu sensitif, dia tidak akan terluka, dan dia tidak akan perlu memasang dinding yang begitu besar. ... Saya telah menghakimi dia, tanpa ampun. Tapi selama sisa malam itu saya duduk dengan dia, merendah, dan bersyukur untuk apa pun dalam dirinya yang sudah cukup kuat untuk memaksa memori yang terkubur lama dan sangat menyakitkan muncul ke permukaan. Dan senang juga, bahwa saya tidak terjebak dalam penilaian saya tentang dia, karena jika demikian, saya tidak akan menyediakan kondisi di mana ingatannya bisa muncul. 
Kami berbicara malam itu, selama berjam-jam, tentang banyak hal. Saya, setelah semua yang telah terjadi, khawatir padanya. Kesenjangan antara perasaan dan gaya hidupnya tampak begitu luas, tragis. Apa yang bisa dia lakukan? Hanya ini semua yang dia tahu. Dia tidak memiliki ijazah SMA. Dia hanya separuh melek huruf. Siapa yang akan mempekerjakan dia jika dia mencoba melakukan sesuatu yang lain? Siapa yang akan berinvestasi kepadanya dan melatih dia, pada usianya? 
Masalah serius ini tidak segera tuntas, tetapi Robbins dan peternak mempertahankan persahabatan mereka selama bertahun-tahun-tahun kemudian dan, Robbins melaporkan, peternak menyurati dia dan berkata bahwa dia sudah keluar dari bisnis ternak babi sepenuhnya dan sekarang menanam sayuran organik. Ini jelas sebuah kemenangan besar, bukan hanya bagi Robbins, dan tentu saja bagi babi, tetapi bagi si peternak sendiri—dan sebagaimana contoh klasik tentang bagaimana, seperti dibahas dalam Bab 1, aktivisme progresif menyembuhkan tidak hanya masyarakat secara keseluruhan, namun juga individu yang Anda minta untuk berubah. 
Meski tak perlu dipertanyakan lagi, saya tetap akan bertanya: Menurut Anda dapatkah Robbins membuat peternak itu melakukan suatu perubahan besar dalam hidup jika ia menghakimi, mempermalukan atau menyalahkan dia? 
Robbins menyimpulkan: 
Apakah Anda melihat mengapa saya mengenang orang ini dalam hati saya? Apakah Anda melihat mengapa dia menjadi pahlawan bagi saya? Dia berani melompat, mempertaruhkan segalanya, meninggalkan apa yang membunuh jiwanya meskipun dia tidak tahu apa yang dia hadapi berikutnya. Dia meninggalkan cara hidup yang dia tahu itu salah, dan dia menemukan sesuatu yang dia tahu benar. 
Ketika saya melihat banyak hal yang terjadi di dunia kita, kadang-kadang saya takut kita tidak akan berhasil. ... tapi kemudian saya ingat betapa salahnya saya terhadap peternak babi itu ketika saya pertama kali bertemu dengannya, dan saya menyadari bahwa ada pahlawan di mana-mana. Saya tidak bisa mengenali mereka karena saya pikir mereka seharusnya melihat atau bertindak dengan cara tertentu. Betapa saya bisa terbutakan oleh keyakinan saya sendiri. 
Beberapa orang cukup beruntung dilahirkan dengan kemampuan untuk menyukai dan berhubungan dengan berbagai umat manusia, sementara yang lain diajarkan untuk melakukannya oleh orang tua, teman, guru atau mentor. Jika Anda ingin meningkatkan diri di wilayah ini, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan melakukan beberapa pekerjaan (termasuk, aktivisme tentu saja, atau menjadi sukarelawan) bersama orang-orang yang latar belakang dan atau sikapnya berbeda dari Anda. Anda juga dapat membaca buku-buku tentang psikologi atau sosiologi untuk mendapatkan wawasan tentang sifat manusia. Dan, akhirnya, Buddhisme dan beberapa praktek spiritual lainnya menawarkan meditasi dan teknik lain yang khusus dirancang untuk membantu Anda lebih menerima orang lain. 
Latihan 
Bercengkeramalah dengan Ayah Batin Anda yang Ketat 
Menurut George Lakoff, penulis Jangan Pikirkan Gajah!, tiap orang menggunakan baik orangtua perawat maupun model ayah yang ketat. Sebagai orang progresif, model ayah Anda yang ketat mungkin relatif pendiam, tetapi Anda mungkin ingin masuk ke dalam pencarian Anda untuk merasakan kasih yang tidak menghakimi terhadap pihak konservatif. Ini adalah latihan yang sangat praktis yang juga akan menyediakan Anda amunisi yang kuat untuk aktivisme Anda, karena memahami logika di balik posisi lawan jelas akan membuat Anda jauh lebih efektif dalam melawan hal itu. Seperti Lakoff sarankan: “Pahami asal-muasal konservatif. Ketahui moralitas ayah ketat mereka dan konsekuensinya yang jelas. Kenali lawan Anda. Mampulah menjelaskan mengapa mereka percaya apa yang mereka percayai. Cobalah untuk memprediksi apa yang akan mereka katakan.”

Lebih lanjut tentang Kebutuhan Mendalam
Kebutuhan mendalam, seperti yang telah dibahas pada Bab 8, adalah kebutuhan yang ada pada tingkat emosional dan berlawanan dengan tingkat pragmatis. Kebutuhan mendalam berjumlah sangat banyak, mungkin hingga beratus-ratus, seperti:
	petualangan

estetika (kecintaan terhadap kecantikan)
kecantikan (berkaitan dengan penampilan pribadi seseorang)
bermasyarakat
kesesuaian (kebutuhan untuk menyesuaikan diri)
konsistensi (misalnya, “Jika saya percaya pada ‘hal ini,’ maka saya juga harus percaya pada ‘hal itu.’ “ Hal ini berguna ketika Anda menjual kepada orang yang sudah memiliki pandangan progresif selain yang Anda dukung. Orang ingin merasa bahwa mereka telah memegang satu set pikiran dan keyakinan yang konsisten.)
kegembiraan
kesenangan
kebahagiaan
kesehatan
ketrendian (“Aku up to date!”)
harapan (sangat penting-lihat di bawah)
identitas (misalnya: latar belakang etnis, agama, atau kewarganegaraan)
inspirasi
stimulasi atau gratifikasi intelektual 
keriangan
rasa cinta
keselamatan/keamanan (untuk diri sendiri atau orang yang disayangi-motivator yang sangat kuat)
harga diri
ekspresi diri dan aktualisasi diri (Maslow!)
keseksian
status (“menyesuaikan dengan para tetangga”)
kesuksesan
keunikan/kepentingan (“Saya mengkonsumsi produk yang tampak unik atau penting ini; karena itu saya juga pasti unik”)
nilai kebajikan (“Saya harus merasa sebagai orang yang baik.”)
kemudaan
Seluruh buku (dan dalam beberapa kasus, seluruh perpustakaan) telah ditulis berdasarkan konsep yang mendasari masing-masing kebutuhan ini. Namun saya tidak akan membahasnya secara rinci di sini, bukan hanya karena alasan ruang, melainkan juga karena baik interpretasi saya maupun ahli kebutuhan mendalam yang lain adalah tidak cukup relevan. Seperti yang akan Anda pelajari di Bab 16, satu-satunya interpretasi yang relevan adalah interpretasi pelanggan, dan oleh karenanya, bukan buku atau ahli yang Anda harus pelajari, melainkan pelanggan itu sendiri. Bagaimanapun juga pelanggan adalah “ahli” yang berkuasa dalam hal kebutuhan mereka sendiri.
Setelah Anda mengungkap sifat spesifik kebutuhan pelanggan Anda, Anda dapat menjual secara efektif kepadanya dengan menggunakan proses penjualan yang telah dijelaskan pada Bab 24. Ini adalah teknik yang sangat kuat. . .tetapi apakah teknik ini etis? Itulah yang akan saya bahas dalam bab berikutnya.

“Di atas segalanya, juallah harapan.”
Dalam buku “Selling the Invisible”, Harry Beckwith membuat sebuah pernyataan mengejutkan sehingga Anda akan lebih ingin membaca buku-buku psikologis atau spiritual daripada buku-buku tentang pemasaran. Pernyataan itu adalah: “Di atas semuanya, juallah harapan.”
Pikirkanlah saat para aktivis melalukan penawaran kepada audiens mereka, dan berujung pada keputusasaan. Tentu saja ada banyak alasan untuk berputus asa, tetapi jika kita membiarkan keputusasaan tersebut menembus hati kita dan mendominasi apa yang kita katakan, kita telah kehilangan sebagian besar kemampuan kita untuk mempengaruhi orang. Dalam situasi apa pun, kita harus selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mendalam yaitu ‘mengukir harapan’. 
Pemimpin sejati dan para inspirator memahami hal ini. “Janganlah kalut dalam keputusasaan. Dan meskipun kita menghadapi kesulitan hari ini maupun esok, saya masih punya mimpi. “Pidato Dr. King yang terkenal pada 28 Agustus 1963 dalam “March on Washington for Jobs and Freedom” sebenarnya adalah sebuah kebangkitan panjang dari harapan.
Saya mempunyai semboyan “Di atas segalanya, juallah harapan” yang saya tempelkan pada monitor komputer saya sehingga saya bisa melihat dan merenunginya setiap hari. Saya percaya bahwa setiap aktivis, guru, pelatih, pekerja sosial, dan orang lain yang berusaha mempengaruhi orang, harus melakukan hal yang sama, dan bahwa kita semua harus menjual harapan di atas segalanya.

Etika Pemasaran Kebutuhan Mendalam
Ketika aktivis mempertanyakan etika pemasaran dan penjualan, hal yang sering mereka pertanyakan adalah etika untuk menarik kebutuhan mendalam seseorang. Saya paham kekhawatiran tersebut. Saya juga paham bahwa pemasaran dan penjualan bisa dilakukan secara eksploitatif atau bahkan memaksa. Saya harap para pembaca buku ini tidak berpikir bahwa saya menganjurkan cara pemasaran dan penjualan yang eksploitatif tersebut.
Pandangan saya adalah ini: tidak ada yang salah dengan menarik kebutuhan terdalam, asalkan Anda melakukannya dengan jujur dan bertanggung jawab.
“Dengan jujur” berarti Anda tidak menutupi kebenaran sama sekali, tidak sedikit pun, tidak peduli seberapa tinggi taruhannya atau seberapa inginnya Anda melakukannya. Memiringkan atau menutupi fakta bukan hanya tidak etis, melainkan juga merupakan aktivisme yang buruk, untuk dua alasan:
	Pendengar Anda akan selalu mengetahui bahwa Anda berbohong, dan hal tersebut berakibat buruk bagi reputasi dan prinsip Anda.

Oposisi Anda juga akan selalu mencari tahu. Ketika itu terjadi, maka Anda akan benar-benar habis. Berbohong sekali saja, bahkan untuk tujuan yang baik, maka oposisi Anda akan menyimpan kebohongan tersebut dan menggunakannya untuk mendiskreditkan Anda dan prinsip Anda selama bertahun-tahun sesudahnya. Bahkan, oposisi Anda mungkin sedang menunggu Anda untuk tergelincir dalam hal ini.
Fakta bahwa oposisi Anda mungkin berbohong, dengan cara apapun tidak membenarkan Anda untuk melakukan hal yang sama-maupun melakukan hal yang hampir sama dengan resiko yang lebih kecil.
Tidak berbohong bukan berarti bahwa Anda harus mengungkap semuanya saat bercakap-cakap. Ini berarti tidak meninggalkan hal-hal yang besar atau bermakna-atau, jika Anda meninggalkan hal yang besar, maka Anda mengakui fakta tersebut. Banyak aktivis merasa bahwa mengakui kelemahan mereka dalam berargumen meruntuhkan mereka, tetapi hal yang sebaliknya biasanya benar: menceritakan seluruh kebenaran menunjukkan kredibilitas Anda sebagai pembicara. Ini adalah sebuah alat persuasif yang ampuh.
Kadang-kadang para aktivis tidak bermaksud berbohong, tetapi mereka tidak mau memperjelas yang mana fakta dan yang mana opini, sehingga pendengar mereka menjadi bingung. Cobalah untuk menghindari kesalahan tersebut.
Menjual kebutuhan yang mendalam “secara bertanggung jawab” berarti, pertama-tama, tidak mendorong seseorang sehingga mereka merasa tidak nyaman, terutama jika Anda tidak terlatih untuk menangani akibatnya. Kebutuhan yang mendalam sering ada pada tingkat semi-sadar atau bawah sadar karena mereka terlalu kuat atau menyakitkan untuk dihadapi secara langsung. Memaksa seseorang yang tidak sepenuhnya siap untuk menghadapi kebutuhan mendalam adalah tindakan agresif dan bahkan kasar. Alinsky menjelaskannya lagi dalam pernyataan berikut:
Ada daerah-daerah sensitif yang tidak dapat disentuh seseorang sampai ada hubungan pribadi yang kuat. Jika tidak, orang tersebut akan acuh tak acuh dan benar-benar tidak mendengarkan.
Karena Anda tidak ingin menjadi terlalu takut dalam memperkenalkan sudut pandang Anda, dan juga tidak ingin mengambil risiko menyakiti seseorang dengan menjadi terlalu agresif, penting bagi Anda untuk menemukan jalan tengah. Cara yang baik untuk melakukan ini adalah dengan membiarkan orang yang Anda ajak bicara untuk memimpin percakapan. Biarkan dia memperkenalkan topik pribadinya, dan ketika Anda menanyakan padanya tentang topik tersebut, lakukanlah dengan hati-hati dan sedikit demi sedikit. Jika dia terlihat tidak suka, marah, takut, sedih, atau tidak nyaman, mundurlah segera.
Yang terburuk, ketidakjujuran dan tindakan yang tidak bertanggung jawab menjadi sebuah bentuk bullying, dan menjadi topik yang cukup serius dan cukup merugikan bagi gerakan progresif, sehingga akan dibahas pada bab tersendiri.

Tentang Bullying
Banyak aktivis tampaknya bergerak berdasarkan prinsip bahwa jika mereka mendesak orang-orang, atau membuat mereka merasa cukup bersalah atau malu, maka mereka akhirnya akan tahu bahwa mereka salah dan memutuskan untuk setuju dengan sudut pandang aktivis tersebut. Sebuah kata yang tepat untuk perilaku ini adalah “bullying,” dan (setidaknya) ada tiga persoalan mengenai bullying ini:
Bullying bukanlah pemasaran dan penjualan. Pada kenyataannya, bullying merupakan kebalikan dari pemasaran dan penjualan yang berusaha untuk membangun hubungan positif yang kuat dengan pelanggan. Bahkan, seseorang yang manipulatif seperti salesman mobil bekas pun akan bertindak seolah-olah dia adalah teman terbaik Anda, setidaknya sampai Anda membeli mobil yang dia tawarkan.
Bullying, bahkan untuk alasan yang paling mulia sekalipun, adalah kejam. Oleh karena itu, bullying tidak konsisten dengan etika progresif.
Bullying tidak akan menghasilkan keberhasilan. Pada kenyataannya, bullying akan mendorong orang-orang menjauh dari Anda dan sudut pandang Anda.
Bullying bisa menyamar sebagai aktivisme, walaupun sebenarnya bertentangan dengan itu. Jika Anda menghabiskan lebih banyak waktu berbicara pada orang-orang daripada mendengarkan mereka, Anda harus serius mempertimbangkan apakah Anda sedang melakukan bullying. Dan bahkan jika yang Anda lakukan bukan merupakan bullying, cara tersebut mungkin bukan aktivisme yang paling efektif yang (Anda telah tahu) melibatkan penanyaan ala Socrates. 
Banyak di antara kita yang tahu ada aktivis yang mem-bully orang lain. Dan, mungkin karena pem-bully-an cenderung menakutkan, para pembully sering cenderung tidak mem-bully oposisi atau orang-orang yang tidak percaya dengan mereka, yang mungkin tidak akan terlalu memikirkan perlakuan semacam itu tetapi mereka mem-bully aktivis lain dan anggota keluarga mereka sendiri. Mereka menyalahkan, mempermalukan, dan menekan korban mereka karena melakukan “kejahatan” jika hanya 50 persen atau 70 atau 90 persen setuju dengan mereka. Berikut adalah pernyataan Alinsky lagi:
Saya benci dan takut dengan dogma. Saya tahu bahwa semua perubahan harus berdasarkan ideologi agar perubahan tersebut kuat. Tragisnya, dalam panasnya konflik, ideologi ini cenderung dilebur menjadi dogma kaku yang mengklaim bahwa mereka adalah satu-satunya kebenaran, satu-satunya kunci surga. Dogma adalah musuh kebebasan manusia. Dogma harus diamati dan dihentikan agar tidak menghalangi gerakan perubahan. Semangat manusia akan bersinar oleh cahaya batin kecil yang ragu apakah mereka benar, sementara mereka yang meyakini dengan pasti bahwa mereka memiliki adalah yang benar mempunyai batin yang gelap dan akan menggelapkan dunia dengan kekejaman, tindakan yang menyakitkan, dan ketidakadilan.
Bullying yang merajalela juga mengarah pada perang sekretarian yang sedang berlangsung yang mampu menyedot kehidupan keluar dari gerakan sosial. Todd Gitlin, dalam buku “Letters to a Young Activist”, mengacu kepada yang akan saya golongkan sebagai ciri-ciri bullying yang menyebabkan keberhasilan Sayap Kanan baru-baru ini dan kegagalan Sayap Kiri. “Para fanatik Sayap Kanan. . . percaya akan menenggelamkan perbedaan demi kemenangan, “katanya. Dan di tempat lain dikatakan bahwa:
Para aktivis saya kanan adalah, bagaimanapun juga, merupakan orang-orang yang praktis. Mereka menginginkan hasil. Mereka tidak terlalu tertarik dengan pihak-pihak yang murni atau perbaikan teoritis, bahkan mereka juga tidak terlalu tertarik dengan ide-ide atau moral. Setelah Sayap Kanan Kristen memutuskan untuk bergerak keluar dari gereja-gereja mereka dan menuju arena politik, mereka lebih suka kekuasaan politik dan hukum yang sebenarnya daripada kejujuran. Adalah cukup untuk sepakat dengan beberapa tema pokok seperti kekuatan militer, deregulasi, pemotongan pajak, reformasi gugatan, pengutukan aborsi, dan hak-hak kaum gay.
Jangan membully.

Bullying vs Kekukuhan Pendapat
Ketika saya berpesan jangan mem-bully, saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak harus berjuang sekeras mungkin untuk apa yang Anda percaya, atau menggunakan alat-alat dan taktik non-bullying. Tentu saja saya tidak bisa mengatakan hal tersebut, karena Dr. King sendiri mengatakan, “Kebebasan tidak pernah secara sukarela diberikan oleh sang penindas, tetapi harus dituntut oleh yang tertindas,” dan Fredrick Douglass mengatakan, “Power tidak berarti apa-apa tanpa permintaan, tidak pernah dan tidak akan pernah.”
Mari kita ingat, ketika Anda mencoba untuk mempengaruhi organisasi, apa yang Anda benar-benar coba lakukan adalah mempengaruhi individu dalam organisasi tersebut-dan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa jika Anda mengasingkan mereka. Aktivis yang ahli benar-benar serius belajar seni menentang seseorang tanpa mengasingkan mereka-seni yang dimulai dengan nilai-nilai progresif seperti rasa hormat, kasih sayang, dan toleransi. Ingatlah pengamatan Nicholas Wade pada aktivis Henry Spira, yang dikutip dalam buku Peter Singer yang berjudul “Ethics into Action”: “Saya pikir dia adalah aktivitis yang efektif karena dia ramah dan moderat. Dia tidak cerewet. Dia tidak mengharapkan Anda selalu setuju dengan semua yang dia katakan “Kemudian, Singer mengutip perkataan seorang eksekutif dari Revlon, Inc, tentang Spira, yang berusaha meyakinkan perusahaan untuk menghentikan pengujian kosmetik pada hewan: “Di kalangan manajemen teratas perusahaan ... tidak ada satu orang yang tidak mengenal Henry, dan menyukainya.”
Ada satu hal penting yang harus Anda perhatikan tentang pendekatan Henry Spira dan John Robbins dalam hal aktivisme: bahwa walaupun mereka moderat dalam perilaku, mereka tidak moderat dalam sudut pandang dan tujuan mereka. Gagasan bahwa Anda harus menggunakan metode bullying untuk mencapai tujuan yang radikal adalah kekeliruan, dan akan merugikan diri Anda sendiri.
Jangan mem-bully.

Kenyataan Pahit: Ini Bukan tentang Anda
Dalam buku “How to Win Friends & Influence People”, Dale Carnegie menulis, “Jika membaca buku ini, Anda akan mendapatkan hanya satu hal-meningkatnya kecenderungan untuk selalu berpikir dalam sudut pandang orang lain, dan melihat hal-hal dari kacamata mereka. Jika Anda mendapatkan hal tersebut dalam buku ini, ini akan menjadi salah satu hal yang penting bagi karir Anda.”
Kenyataan Pahit #2 menyatakan bahwa orang membeli untuk memenuhi kebutuhan, dan berarti bahwa Anda harus menjual sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini bisa sulit untuk dilakukan jika kita menyerah pada godaan yang terlalu manusiawi, yaitu menempatkan kebutuhan kita sendiri di urutan paling atas atau tengah. Kebanyakan orang memiliki kecenderungan egosentrisme semacam itu- istilahnya, menjadi “bintang filmnya,” -tapi aktivisme secara serius menuntut Anda untuk belajar meletakkan kebutuhan Anda di bawah kebutuhan pelanggan Anda, setidaknya selama penjualan.
Berikut adalah pernyataan Carnegie lagi:
Ribuan tenaga penjual sekarang ini memadati jalanan, lelah, putus asa dan berpendapatan rendah. Kenapa? Karena mereka selalu hanya memikirkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak menyadari bahwa baik Anda maupun saya tidak ingin membeli sesuatu. Jika kita ingin, kita akan beranjak dan membelinya. Tapi kami berdua tetap tertarik untuk memecahkan masalah kami. Dan jika si penjual dapat menunjukkan kepada kita bagaimana jasa atau barang dagangan mereka dapat membantu kita memecahkan masalah, mereka tidak perlu menjualnya pada kita. Kita akan membelinya.
Dan inilah yang dikatakan oleh Beckwith dalam “Selling the Invisible”:
Kata-kata penjualan paling menarik yang bisa Anda ungkapkan dalam media apapun bukanlah bahwa Anda memiliki sesuatu yang indah. Justru, kata-kata itu adalah: “Saya mengerti apa yang Anda butuhkan”. Kata penjualan “Saya punya” adalah tentang Anda. Sebaliknya, kata “Saya mengerti” adalah tentang satu-satunya orang yang  terlibat penjualan yang benar-benar penting: pembeli.
Akhirnya, kita sampai pada Kenyataan Pahit yang terakhir:

Kenyataan Pahit #3
Dalam penjualan apapun, kebutuhan dan sudut pandang pelanggan jauh lebih harus diperhitungkan daripada kebutuhan dan sudut pandang Anda. Bahkan, Anda tidak diperhitungkan sama sekali.
Berikut adalah bagaimana Kenyataan Pahit #3 dalam konteks bisnis:
	Seorang “fashionista” membuka toko pakaian dan hanya mengisinya dengan pakaian yang dia suka-dan dia terkejut ketika penjualannya sedikit.

Seorang koki membuka sebuah restoran yang menunya hanya terdiri dari hidangan favoritnya, yang cenderung kompleks dan mewah. Dia juga menolak untuk berkompromi dengan standar kulinernya dan karena itu, dia hanya menggunakan bahan-bahan yang mahal, padahal pelanggan tidak dapat membedakan mana bahan murah dan mana yang mahal ketika makanan sudah ada di piring. Restorannya terus merugi, sehingga kurang dari dua tahun setelah dibuka, restoran tersebut terpaksa tutup.
Seorang programmer freelance bangga dengan kode pemrogramanya yang elegan dan “ketat”. Hanya saja, proyeknya sering makan waktu terlalu lama dan melebihi anggaran, sehingga jumlah pelanggannya semakin berkurang.
Setiap wirausahawan ini telah mengutamakan kebutuhan atau egonya daripada kebutuhan pelanggan. Pembeli si fashionista ingin mencari pakaian yang mereka sukai dalam tokonya. Pelanggan si koki ingin makan makanan biasa, truffle pun mau. Dan klien si programmer tidak peduli tentang kode pemrograman yang elegan, atau kode apapun sama sekali: mereka tidak membeli kode, tetapi program manajemen inventaris. Mereka hanya ingin program tersebut diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran.
Menempatkan kebutuhan Anda di atas kebutuhan pelanggan adalah penyebab yang sering terjadi dalam kegagalan bisnis dan juga kegagalan seorang aktivis, yang akan kita lihat dalam bab berikutnya.

Mengapa Anda Tidak Bisa Masuk
Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang dengan semangat berapi-api dan keyakinan akan pendapat Anda, dan Anda tak berdaya ketika matanya terlihat acuh tak acuh? Beckwith menjelaskan mengapa hal ini terjadi:
Seorang penjual memiliki sesuatu untuk dijual kepada Anda. “Bla, bla, bla,” Anda dengar. Dia melanjutkan. Hal yang sama. Anda mendengarkan melodi tapi bukan liriknya.......Tahukah Anda mengapa usahanya menjual gagal. Karena orang tersebut tidak berbicara tentang Anda. Seluruh pembicaraannya adalah tentang dia dan apa yang ia miliki, bukan tentang Anda dan apa yang Anda butuhkan. Itu semua tentang dia. Tapi apa yang Anda pedulikan adalah tentang Anda. 
Seperti halnya Kenyataan Pahit #1 dan #2, Kenyataan Pahit #3 berlaku sama kuat, untuk aktivisme maupun bisnis. Bahkan ketika apa yang Anda jual jelas merupakan kebaikan sosial pun, Anda perlu untuk selalu menempatkan kebutuhan pelanggan Anda di depan dan di tengah. Jika Anda bisa melakukannya, Anda akan dapat mencapai prestasi dalam mempersuasi yang mencengangkan. Jika tidak, aktivisme Anda akan sama sekali tidak efektif.
Peter Singer, dalam buku Ethics into Action, mengatakan:
Terlalu banyak aktivis yang hanya bergaul dengan aktivis lain dan membayangkan bahwa orang lain berpikir seperti mereka. Mereka mulai percaya pada propaganda mereka sendiri dan tidak bisa memperkirakan apa yang rata-rata dipikirkan oleh orang-orang di jalanan. Mereka tidak tahu lagi mana yang bisa dicapai dan mana yang hanya sebuah fantasi yang tumbuh dari keyakinan intens mereka akan perlunya perubahan. . . . [Aktivis] Henry Spira menggunakan setiap kesempatan untuk berbicara dengan orang-orang selain tentang gerakan peduli hewan. Dia akan memulai percakapan dengan orang yang duduk di sampingnya, di bus atau kereta api, membicarakan masalah yang membuatnya prihatin, dan mendengarkan tanggapan mereka. Bagaimana reaksi mereka? Dapatkah mereka merasa seandainya mereka adalah korbannya? Apakah mereka marah? Mereka fokus pada isu apa?
Kemudian, ia menulis:
Ketika Henry ingin mendapatkan seseorang-seorang ilmuwan, seorang eksekutif perusahaan, legislator, atau pejabat pemerintah-untuk melakukan sesuatu yang berbeda, ia menempatkan dirinya pada posisi orang itu: “[Pertanyaan untuk ditanyakan pada diri sendiri adalah:] Jika saya adalah orang itu, apa yang akan membuat saya ingin mengubah perilaku saya? Jika Anda menuduh mereka sebagai sekelompok bajingan sadis, orang-orang tidak akan tahu, ‘Hei, apa hal berbeda yang bisa saya lakukan dan membuat orang-orang bahagia? “Itu bukanlah cara dunia nyata bekerja ... Anda ingin memprogram ulang mereka, dan Anda tidak akan memprogram ulang mereka dengan mengatakan kami adalah orang suci dan kalian adalah orang yang berdosa, dan kita akan mengalahkan Anda dengan keras untuk mendidik Anda. “
Setelah Anda menggunakan pertanyaan Socrates mempelajari sudut pandang dan kebutuhan pelanggan, tugas selanjutnya adalah tidak membiarkan sudut pandang dan kebutuhan sendiri menguasai Anda serta menggunakan informasi yang Anda telah dapatkan. Dalam gerakan peduli hak-hak vegetarian/hewan, misalnya, tujuan utama kami adalah untuk mengumpulkan orang sebanyak mungkin untuk mengubah gaya hidupnya ke gaya hidup vegetarian di mana hewan tidak digunakan untuk keperluan makanan, pakaian, atau keperluan lainnya. Hal ini memiliki empat keunggulan utama:
	Mengurangi kekejaman terhadap binatang, yang banyak dari mereka hidup dengan sangat menderita di peternakan. Peternakan sekarang tidak seperti peternakan jaman dahulu: sekarang peternakan adalah gudang raksasa di mana puluhan ribu hewan dikumpulkan dalam kondisi yang memprihatinkan, seringkali selama hidupnya mereka tidak pernah melangkah ke luar ruangan atau bahkan ke luar kandang kecil mereka.

Menawarkan banyak keuntungan lingkungan, karena peternakan terkenal dengan polusinya.
Membantu memperjuangkan hak-hak pekerja/manusia, karena peternakan dan rumah jagal cenderung eksploitatif terhadap pekerjanya.
Dan, akhirnya,
	Menawarkan manfaat kesehatan yang sangat besar kepada para vegetarian tersebut, tidak hanya karena sehatnya pola makan vegetarian (rendah lemak, tanpa kolesterol, lebih banyak vitamin), tetapi juga karena dengan tidak makan daging, telur, atau susu, seseorang juga tidak menelan hormon, antibiotik, pestisida, dan bahan kimia lain yang digunakan peternakan untuk memberi makan atau memperlakukan hewan. Bahan-bahan tersebut sering berakhir sebagai residu dalam produk makanan.

Jadi, aktivis vegetarian memiliki banyak sudut pandang yang dapat digunakan dalam mengkomunikasikan pesannya kepada pelanggan. Banyak aktivis memilih sudut “kekejaman terhadap hewan”, mungkin karena penderitaan hewan begitu nampak dan mengerikan. Saya juga prihatin dan marah dengan apa yang sering terjadi pada hewan-dalam banyak kasus, misalnya, sesuatu yang ngawur seperti foie grass. Namun, dalam pengalaman saya, banyak orang tidak merasa tergerak hanya oleh argumen kekejaman saja, atau tidak cukup tergerak olehnya untuk berhenti makan produk hewani. Alasannya kompleks, dan mungkin termasuk fakta bahwa industri hewan berada jauh dan terpisahkan dari pengalaman kebanyakan orang, sehingga mereka tidak dapat “merasakan” penderitaan hewan secara naluriah. Tentu saja, industri daging menyukai hal itu, dan melakukan segala yang mereka bisa untuk menyembunyikan kenyataan berdarah produk mereka, termasuk membangun peternakan di daerah yang jarang penduduknya-dan yang sekarang jumlahnya meningkat, di negara-negara berkembang dengan peraturan pemerintah yang longgar. Mereka juga mengemas produk dengan cara yang menyamarkan asal-usul produk tersebut.
Dalam pengalaman saya, argumen pro-vegetarian yang bekerja pada banyak orang adalah argumen tentang kesehatan-mungkin karena masalah kesehatan benar-benar dekat dengan semua orang. Para aktivis yang memperjuangkan gaya hidup vegetarian berdasarkan gerakan anti-kekejaman, alasan lingkungan atau tenaga kerja, melakukan sesuatu yang penting. Begitu juga dengan banyak aktivis lain serta dokter, ahli gizi, dan ahli kesehatan non-aktivis lainnya yang menyarankan orang untuk makan lebih sedikit daging, susu, dan telur sehingga mereka dapat menghindari berbagai penyakit dan hidup lebih lama.
Apapun bidang aktivisme Anda, Anda harus menjual berdasarkan kebutuhan pelanggan Anda, bukan kebutuhan Anda sendiri. Kadang-kadang, kebutuhan mereka kurang dapat diterima, tetapi Anda tidak boleh mengkritiknya, karena hanya akan mengasingkan pelanggan Anda. (Bahkan sekalipun Anda tidak menyuarakan kritikan Anda, orang biasanya akan tahu ....). Mengkritik motivasi orang lain juga menandakan kenaifan tentang fakta bahwa motivasi orang biasanya masuk akal, ataupun optimal, sesuai dengan situasi mereka.
Hal-hal yang membawa kita ke kebutuhan yang mendalam mungkin sangat penting bagi Anda. Kalau begitu, Anda mungkin menjadi tidak seefektif  jika sebaliknya dalam aktivisme Anda. . . .

Kebutuhan Aktivis Tidak Ingin Ditolak
Mengapa aktivis membuat kesalahan dengan lebih memperhatikan kebutuhan mereka daripada kebutuhan pelanggan? Pertama, karena kesalahan yang telah saya bahas dalam Bab 9: berpikir bahwa pentingnya pendapat mereka entah bagaimana meniadakan hukum pemasaran dan penjualan. Padahal tidak.
Kedua, karena melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain itu sulit. Itu tidak semudah melihat sesuatu dari sudut pandang kita sendiri.
Akhirnya, kita sering berfokus pada kebutuhan kita sendiri ketika kebutuhan tersebut sangat menarik bagi kita. Salah satu kebutuhan yang memaksa aktivis dan penjual untuk bertindak yang membuat mereka tidak berhasil adalah kebutuhan untuk menghindari penolakan.
Penolakan adalah salah satu pengalaman yang paling menyakitkan, dan banyak orang berusaha keras untuk menghindarinya-bahkan menyerah pada bisnis serta mimpi-mimpi mereka. Namun, penolakan adalah bagian tak terelakkan dari penjualan dan aktivisme. Dan saya percaya bahwa takut ditolak adalah inti aktivisme tidak efektif yang kita lihat di sekitar kita setiap hari.
Seorang pelaku bisnis yang anti-penolakan biasanya tidak memberitahu dirinya sendiri bahwa dia sebenarnya juga menolak penolakan: dia tidak pernah memulai bisnisnya, atau memulainya tetapi dengan menyibukkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan non-penjualan yang “penting”. Dia lupa bahwa penjualan merupakan salah satu kegiatan yang paling penting dari semua bisnis yang baru dan bahwa tanpa penjualan, tidak ada bisnis. Jadi, dengan tidak menjual, dia membunuh usahanya.
Seorang aktivis yang anti-penolakan dapat membuat kesalahan yang sama persis: baik tidak pernah berusaha melakukan aktivisme sama sekali, atau menyibukkan diri dengan kegiatan lain daripada menjual. Atau, dia menghabiskan banyak waktu untuk “menjual” kepada rekan-rekannya: yang tidak memerlukan usaha yang besar karena mungkin mereka sudah setuju dengannya, tapi setidaknya dia tidak perlu pergi keluar dan berbicara dengan orang-orang yang mungkin menolaknya. Ini mungkin merupakan asal-usul masalah klasik “echo chamber” di mana aktivis menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berbicara dengan sesama aktivis, bukan orang-orang yang seharusnya mereka pengaruhi.
Bisa dimengerti mengapa orang berusaha melakukan apa pun yang dia bisa untuk menghindari penolakan, tapi hal ini merupakan godaan yang harus dilawan aktivis dengan serius. Penolakan adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam aktivisme, jadi belajar untuk menanganinya merupakan keterampilan penting. Penjual yang piawai memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menahan penolakan: ini suatu hal yang klise, ketika Anda mengatakan “Tidak” pada seseorang, yang dia dengar adalah, “mungkin.” Namun, 98 persen dari kita harus belajar untuk berurusan dengan alasan yang menolak rasa sakit. Beberapa teknik untuk melakukannya meliputi:
	Melakukan beberapa penjualan sekaligus, sehingga penolakan seseorang tidak akan terasa terlalu dahsyat.

Mengingat bahwa pelanggan menolak hal yang Anda jual, bukan Anda secara pribadi.
Menjadi bagian dari komunitas suportif yang dapat membantu Anda mengatasi penolakan ketika hal itu terjadi.
Tidak menjadi perfeksionis, negatif atau hipersensitif. Dan tidak panik. (Lihat Bagian III.)
Cara terbaik untuk mengatasi penolakan adalah untuk meminimalkan kemungkinan hal itu terjadi, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah untuk melakukan pemasaran dan penjualan dengan cara yang profesional dan disiplin. Itu karena setelah Anda belajar tentang pemasaran dan proses penjualan yang akan saya bahasa secara rinci mulai dari Bab 21, pemasaran dan penjualan, lakukanlah pemasaran dan penjualan tersebut dengan benar. Saringlah pelanggan yang ada sehingga sebagian besar pelanggan yang Anda kontak adalah mereka yang sangat mungkin untuk membeli. Dengan demikian, peluang Anda untuk ditolak akan jauh berkurang.
Sebelum kita sampai pada prosesnya, ada hal terakhir yang perlu saya katakan tentang Kenyataan Pahit. . .

Akibat Wajar Kenyataan Pahit
Kenyataan Pahit #1
Keberhasilan usaha Anda jauh lebih tergantung dari kualitas pemasaran dan penjualan yang Anda gunakan daripada kualitas apa pun yang Anda jual.
Kenyataan Pahit #2
Orang-orang membeli produk bukan karena kualitas atau karakteristik intrinsik produk tersebut, tetapi karena mereka percaya bahwa produk tersebut baik memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan mereka.
Kenyataan Pahit #3
Dalam setiap penjualan, kebutuhan dan sudut pandang pelanggan harus jauh lebih diperhitungkan daripada kebutuhan Anda. Bahkan, kebutuhan Anda tidak perlu diperhitungkan sama sekali.
Kebenaran ini menimbulkan tiga akibat wajar:
Pertama, pemasaran dan penjualan tidak boleh dianggap sebagai kegiatan sekunder atau sampingan dalam aktivisme Anda, tetapi sebagai kegiatan utama. Proyek, acara, dan bahkan calon pelanggan Anda sebenarnya dianggap sebagai “kendaraan” yang memberikan Anda alasan dan kesempatan untuk memasarkan dan menjual sudut pandang Anda. Ingatlah: aktivisme adalah soal pemasaran dan penjualan.
Kedua, pemasaran dan penjualan antara penggunaan terbaik waktu, uang, dan sumber daya Anda yang lain. Jangan terburu-buru, dan berhematlah. Sebuah panduan yang baik tentang bagaimana melakukan pemasaran yang berkualitas dengan uang yang sedikit adalah buku “Guerrilla Marketing” (lihat Bibliografi).
Dan ketiga, bahwa pemasaran dan penjualan yang sedikit jauh lebih baik daripada tidak melakukannya sama sekali. Idealnya, kita semua sebaiknya memiliki banyak waktu, uang, dan sumber daya lain untuk memasarkan dan menjual sudut pandang kita. Namun, kenyataannya, sumber daya selalu terbatas, dan kadang-kadang sangat terbatas. Pemasaran dan penjualan adalah teknik yang kuat, dan oleh karena itu, Anda tidak boleh melewatkan mereka, khususnya pemasaran. Ingat: pemasaran menyumbang 90 persen kesempatan dari setiap penjualan.

Dasar-Dasar Pemasaran yang Lain
Proses pemasaran, seperti yang dibahas sebelumnya, terdiri dari tiga langkah:
	Mengidentifikasi kelompok pelanggan (“target pemasaran” atau “segmen pemasaran”) yang paling mungkin membeli produk Anda.

Mengemas ulang produk Anda sehingga tampak lebih menarik bagi para pelanggan.
Menghubungkan pelanggan dengan produk Anda melalui kampanye pemasaran yang terdiri dari pengiklanan, public relations, e-marketing, dari mulut ke mulut, dan/atau taktik lain. Sebuah strategi distribusi yang baik agar pelanggan bisa menyentuh produk Anda-juga merupakan bagian penting dari langkah ini.
Lakukanlah dengan benar, langkah-langkah mencapainya adalah sebagai berikut:
	Menciptakan atau memperkuat sense kebutuhan pelanggan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kebanyakan orang akan termotivasi oleh kombinasi kebutuhan permukaan dan kebutuhan mendalam. Kebutuhan permukaan mungkin adalah, “Saya harus melakukan sesuatu tentang pemanasan global” atau “Saya harus membantu seorang calon yang progresif agar terpilih.” Dan kebutuhan mendalam mungkin adalah satu atau beberapa dari kebutuhan berikut: “Saya perlu merasakan fashionable,” “Saya harus merasa aman,” “Saya harus merasa sukses,” atau “Saya harus merasa bahwa saya adalah orang yang baik.”

Menyajikan produk sedemikian rupa agar pelanggan segera dengan mudah melihat bahwa produk tersebut memenuhi kebutuhannya. Pelanggan tidak perlu melakukan suatu hal (atau banyak hal) untuk melihat bahwa produk tersebut tepat untuknya. Sadar atau tidak, pelanggan harus diperlihatkan pasangan yang tampak saling cinta dalam sebuah iklan cincin berlian pertunangan, atau pasangan yang seksi dalam sebuah iklan minuman keras, atau pasangan yang makmur dalam sebuah iklan reksa dana. Segera, pelanggan secara hampir refleks akan berpikir, “cinta [atau keseksian dan kemakmuran] itu adalah yang saya inginkan, dan jika saya membeli produk ini saya akan mendapatkannya.” Demikian pula, pelanggan harus melihat selebaran sebuah organisasi aktivis yang membuatnya segera, [secara hampir refleks] berpikir bahwa “Saya harus merasa bahwa saya melakukan sesuatu yang baik bagi dunia. Organisasi ini seolah-olah akan membuat saya melakukannya, dan seolah-olah akan memberikan saya pengalaman bermasyarakat menyenangkan yang telah saya inginkan. “
Membuat produk Anda menarik bagi pelanggan dan juga perusahaan yang membuatnya. “Menarik,” tentu saja, berarti berbeda untuk orang yang berbeda. Beberapa mungkin menemukan persona (atau dalam bahasa pasar “merek,”) yang santai dan kampungan dari perusahaan seperti Ben & Jerry atau LL Bean sebagai hal yang menarik, sementara yang lain mungkin lebih merespon merek-merek yang berjiwa muda atau fashionable dari perusahaan seperti Sony, Nike, atau Apple. Merek tidak muncul secara spontan: perusahaan menciptakan mereka dengan hati-hati dan dengan sengaja, seringkali selama bertahun-tahun dan menggunakan dana jutaan dolar. Kebanyakan teks-teks pemasaran mendefinisikan merek sebagai semacam pesan pintas yang menyampaikan banyak hal sekaligus kepada pelanggan. Merek Disney adalah hiburan keluarga yang bermanfaat namun keren. Merek New York Times adalah berita komprehensif yang disajikan secara serius; yang merupakan, “kertas catatan” yang memberikan kita “semua berita yang patut dicetak”. Saya tidak mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini hidup sepenuhnya dari merek mereka; sebagian besar, atau mungkin semua perusahaan tidak seperti itu. Namun, merek pada umumnya menggambarkan suatu perusahaan baik untuk perusahaan itu sendiri maupun pelanggannya.
Organisasi aktivis juga menggunakan merek. Organisasi yang pintar akan memilih dan menciptakan merek mereka, seperti yang dilakukan perusahaan-perusahaan. Sebaliknya, organisasi yang naif tidak. Organisasi ini membiarkan publik-atau lebih buruknya, oposisi mereka memberikan merek. Beberapa organisasi menciptakan merek serius dan mainstream (Sierra Club, Amnesty International), sementara organisasi yang lain menciptakan merek yang lebih radikal, modern, atau tidak biasa (PETA), atau yang lebih ilmiah (Union of Concerned Scientists) atau legalistik/bersifat menegakkan hukum (Southern Poverty Leadership Council). Jika Anda dan rekan Anda sedang memikirkan merek apa yang ingin Anda ciptakan, berarti Anda lupa Kenyataan Pahit #3: yang harus diperhatikan bukan tentang merek apa yang Anda inginkan, tetapi merek apa yang paling menarik bagi pelanggan Anda.
	Memberitahukan pelanggan bahwa orang-orang seperti dia, membeli produk Anda. Bedakan orang yang Anda lihat dalam, katakanlah, iklan Mountain Dew dengan dengan orang-orang yang Anda lihat di iklan Starbucks atau Budweiser. Pentingnya hal ini adalah bahwa “orang-orang seperti Anda membeli produk kami”-tidak boleh terlalu ditekankan. Seperti yang telah dibahas dalam Bab 7, ada penghalang alami berupa ketakutan yang harus diatasi pada sebagian besar penjualan. Menunjukkan bahwa orang-orang seperti pelanggan benar-benar telah mengatasi penghalang tersebut adalah salah satu pesan persuasif kuat yang dapat Anda sampaikan. Hal yang sama juga berlaku untuk aktivisme. Salah satu argumen persuasif terkuat yang dapat Anda gunakan agar seseorang mendukung,  memilih, atau menyumbangkan miliknya demi mendukung pendapat Anda adalah menunjukkan kepadanya bahwa orang-orang seperti dia sudah melakukannya.

Memberikan pelanggan semua informasi yang dia butuhkan untuk mencari dan membeli produk. Dalam konteks aktivisme, ini bisa sesederhana mencantumkan daftar alamat website dan nomor telepon organisasi Anda pada brosur. Selalu cantumkan informasi kontak Anda pada setiap halaman dokumen yang Anda distribusikan. Jangan pernah biarkan pelanggan berusaha keras mencari cara menghubungi Anda.
Semua tujuan ini, jika dilakukan secara bersama-sama, akan membantu pelanggan menjadi tidak terlalu takut dengan Anda dan sudut pandang Anda dan karenanya, lebih mungkin untuk membelinya. Bahkan, seperti yang telah dibahas sebelumnya, pemasaran yang dilakukan dengan benar, membuat pelanggan dengan mudah menyetujui sudut pandang Anda, dan membuat penjualan berlangsung hanya sekejap saja.
Pada bab berikutnya dimulailah pembahasan mendalam kita tentang langkah-langkah proses pemasaran yang diterapkan pada aktivisme. Hal ini dilanjutkan dalam Bab 24, dengan diskusi mendalam tentang proses penjualan.

Proses Pemasaran dalam Detil I
Ingatlah bahwa inti aktivisme adalah mempengaruhi orang untuk mengubah perilaku mereka dengan cara yang Anda inginkan. Mempengaruhi orang tidak mudah, terutama karena “faktor ketakutan” yang telah dibahas sebelumnya, dan jalan terbaik menuju kesuksesan biasanya adalah berfokus pada upaya pemasaran dan penjualan, terutama di awal-awal kampanye, kepada para pelanggan yang paling mungkin membeli.
Banyak aktivis tidak memahami ini. Mereka mendatangi pelanggan secara acak (tidak ditargetkan), atau mendatangi pelanggan yang sulit dibujuk terlebih dahulu daripada yang mudah. Yang pertama seringnya adalah karena kurangnya pengetahuan tentang pemasaran, sedangkan yang kedua seringnya adalah karena strategi yang buruk (misalnya, pemasaran dengan cara yang tidak layak) atau bahkan keinginan yang salah tempat untuk merasa “tertantang.” Anda harus selalu fokus pada pelanggan yang mudah,  terutama pada tahap awal kampanye, untuk alasan-alasan berikut ini:
	Membuat pemasaran dan penjualan menjadi kurang menekan.

Membantu meningkatkan tingkat keberhasilan dan semangat Anda.
Melatih Anda untuk mendapatkan pelanggan yang paling mungkin untuk bersikap toleran dan memaafkan kesalahan-kesalahan Anda.
Pelanggan Anda yang mudah dibujuk untuk membeli, sekali mereka membelinya, bisa membantu Anda menjual produk Anda ke pelanggan yang lebih susah. Sebagaimana yang dibahas dalam bab terakhir, seseorang sering terpengaruh ketika melihat seseorang yang seperti mereka memegang suatu produk.
Oleh karena itu, pada setiap tahap kampanye, Anda harus berfokus pada kelompok pelanggan (atau segmen pasar) termudah. Setelah Anda secara konsisten menjual ke segmen tersebut, maka Anda dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya Anda untuk segmen berikutnya: pelanggan yang lebih sulit daripada Segmen 1. Lanjutkan proses Anda dalam Segmen 2, 3, 4, dan seterusnya, serta jangan pernah meninggalkan segmen yang lebih mudah sampai Anda berhasil melakukan penjualan kepada mereka-hingga, dalam istilah pemasaran, disebut dengan istilah “saturated market (pasar jenuh).”
Hal ini berlaku untuk semua aktivisme. Ini berlaku sekalipun jika Anda mengikuti diktum Abigail Kelley Foster untuk “pergilah ke mana yang Anda paling tidak diinginkan.” Bahkan dalam tempat yang sepi dan menakutkan itu, akan masih ada beberapa segmen pelanggan yang lebih mudah daripada yang lain untuk membeli sudut pandang Anda, dan mereka adalah pelanggan pertama yang harus Anda temui. Dalam kampanye serikat, mereka mungkin adalah pegawai yang anak-anaknya masih kecil dan yang membutuhkan asuransi kesehatan yang lebih baik. Dalam kampanye pemilihan, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang membutuhkan pelayanan publik yang lebih baik yang dijanjikan oleh kandidat Anda. Dalam kampanye vegetarian, mereka bisa saja para penyayang hewan peliharaan yang hanya perlu sedikit dorongan untuk memperluas lingkaran kasih sayang kepada hewan-hewan ternak.


Bagaimana Melakukan Segmentasi
Melakukan segmentasi itu mudah: biarkan pelanggan potensial Anda melakukannya untuk Anda. Berbicaralah dengan beberapa dari mereka dan mintalah mereka untuk menceritakan tentang diri mereka sendiri: siapa mereka, apa situasi mereka, apa yang mereka pikiran tentang pendapat Anda, terutama, apa kebutuhan mereka. Tanyakan tanpa menekan apakah mereka bersedia setuju dengan sudut pandang Anda, dan alasan mengapa mereka bersedia atau keberatan. Kemudian, mintalah saran mereka tentang bagaimana Anda harus menjual sudut pandang Anda kepada orang-orang seperti mereka.
Setelah beberapa kali diskusi, Anda seharusnya akan mulai memiliki sense yang baik mengenai:
	Siapa yang paling “tersakiti” dalam hal status quo, dan karena itu, yang paling mungkin diharapkan untuk merangkul perubahan.

Apakah pesan tertentu dan bingkai sudut pandang Anda yang paling mungkin untuk mendorong orang-orang seperti itu untuk mengambil tindakan yang Anda inginkan.
Rasa sakit yang dimaksud dalam poin pertama, bisa dalam hal ekonomi, emosional, fisik, bahkan secara literal. Contohnya adalah seseorang yang atasannya tidak menyediakan asuransi kesehatan dan yang tidak mampu untuk memeriksakan diri ke dokter ketika dia perlu.
Segmentasi adalah sebuah seni yang lebih dari sebuah ilmu. Pakar pemasaran Geoffrey Moore, penulis buku “Crossing the Chasm” (lihat Bibliografi), mengatakan Anda harus menggunakan “intuisi berpengetahuan” yang didasarkan pada pengetahuan sejarah dan pengalaman Anda, sehingga bisa melihat manakah orang dalam situasi tertentu yang paling mungkin setuju dengan pendapat Anda. Yang penting adalah bahwa Anda harus mengkonfirmasi firasat Anda dengan menggunakan riset pasar, termasuk berbicara dengan pelanggan Anda. Ada jenis lain dari riset pasar, termasuk analisis trend dan analisis demografi, tapi mendapatkan masukan langsung dari pelanggan Anda adalah yang paling berharga.

Ketika Anda Membiarkan Pelanggan Anda Berbicara. . .
Apa yang benar-benar Anda lakukan adalah membiarkan pelanggan Anda merancang kampanye pemasaran dan penjualan untuk Anda-di bawah pengawasan Anda, tentunya. Strategi cerdik ini dapat menghasilkan empat hal yang sangat positif:
	Strategi ini membuang banyak ketidakpastian dan asumsi dari pemasaran dan penjualan.

Strategi ini menghemat banyak waktu, uang, dan tekanan.
Strategi ini membantu Anda membuat kampanye yang benar-benar pamungkas.
Strategi ini membuat pelanggan yang Anda ajak bicara menjadi mitra dalam usaha Anda. Mereka akan menjadi pelanggan pertama Anda, dan Anda bahkan tidak harus menjual kepada mereka karena mereka akan menjual untuk diri mereka sendiri. Dan kemudian mereka akan membantu Anda menjual kepada orang lain. . .
Strategi ini adalah sihir yang sangat, sangat kuat. Strategi ini juga merupakan metodologi yang sangat progresif: Anda tidak bertindak “pada” pelanggan Anda,  tetapi bertindak melalui kemitraan “dengan” mereka. Anda memperlakukan mereka bukan sebagai stereotip maupun target pasif, melainkan sebagai individu yang layak akan kasih sayang, pertimbangan, dan rasa hormat.
Tentu saja jangan biarkan pelanggan Anda membuat semua keputusan untuk kampanye Anda: itu adalah kampanye Anda dan Anda harus bertanggung jawab. Namun, Anda harus mempertimbangkan semua yang mereka katakan dengan hati-hati, dan kecuali Anda punya alasan yang bagus, Anda dapat menyimpang dari yang mereka katakan tersebut .
Kesalahan besar yang dibuat para aktivis dan pemasar lainnya adalah mereka tidak bertanya kepada pelanggan mereka, malahan mereka memberitahu mereka. Hal ini mungkin disebabkan oleh kebodohan, rasa malu, rasa takut ditolak, atau kesombongan. Bahkan aktivis yang paling berpengalaman pun akan kacau jika ia tidak mendapatkan masukan dari pelanggannya, namun aktivis yang paling berpengalaman tidak akan membuat kesalahan tersebut.
Bicaralah dengan pelanggan Anda. Atau, lebih tepatnya, dengarkan mereka. Itu adalah tugas utama Anda sebagai aktivis. Sebagaimana yang ditulis Saul Alinsky dalam “Rules for Radicals”:
[Organisator] terus bergerak atas apa yang terjadi pada orang lain, mengidentifikasinya, dan menggali kejadian-kejadian tersebut serta mencernanya dalam sistem mental, dan dengan demikian, dia mengumpulkan lebih banyak pengalaman. Hal ini penting untuk komunikasi karena dia tahu pengalaman mereka. Karena seseorang dapat berkomunikasi hanya melalui pengalaman orang lain, jelas bahwa organisator mulai mengumpulkan banyak pengalaman. 
Dalam buku “Bridging the Class Divide”, Linda Stout menceritakan bagaimana dia selama era Perang Vietnam berjuang agar “Pertemuan” Quaker-nya (Quaker setara dengan sekelompok simpatisan) menyediakan layanan konseling bagi anak muda yang serius ingin menentang peraturan wajib militer, atau sebaliknya, menghindari wajib militer tersebut. Beberapa anggota Pertemuan keberatan, termasuk seorang pria Afrika-Amerika yang tidak setuju dengan gagasan mengajari orang cara melanggar hukum. Karena Quaker menggunakan proses pengambilan keputusan konsensus di mana satu suara “tidak” bisa menghentikan suatu usulan, pria ini mampu memblokir layanan konseling. Stout menulis:
Saya merasa ngeri bahwa seseorang bisa datang dan menghentikan semuanya......Saya membawanya usulan ini terus-menerus pada setiap pertemuan bisnis dan saya biasanya berdebat tentang ini. Dengan marah, saya akhirnya memutuskan untuk menyerah dan tidak mengangkat topik itu lagi...
Dalam sesi pengambilan keputusan, ada orang lain yang telah mempelajari sejarah Quaker......Dia mengatakan kaum Quaker telah berjuang dengan melanggar hukum saat mereka memutuskan untuk mengajar budak-budak Charleston untuk membaca dan menulis. Dia menunjukkan bahwa Quakers telah mengajari Nat Turner cara membaca dan menulis ketika membantu budak menjadi melek huruf masih merupakan hal yang ilegal. Setelah itu, si pria Afrika-Amerika itu memutuskan ia tidak akan lagi menghalangi upaya saya untuk menyediakan layanan konseling tentang wajib militer......
......Keputusan tersebut mengajarkan saya sebuah pelajaran penting tentang kesabaran dan proses perubahan masyarakat. Saya belajar betapa pentingnya untuk mendengarkan keprihatinan dan ketakutan masyarakat, bukan menantang mereka dengan keyakinan saya. Saya juga menemukan pentingnya pendidikan terutama pengetahuan tentang sejarah-untuk membantu orang mendapatkan konteks untuk keyakinan mereka dan belajar untuk menghubungkannya dengan konteks tersebut. Yang terpenting, saya melihat perlunya bagi kita untuk benar-benar mendengarkan dan berbagi perasaan pribadi kita dengan sesama.
Tidak ada yang bisa menggantikan berbicara empat mata dengan beberapa pendengar Anda ketika merencanakan kampanye. Setiap percakapan akan menjadi sangat berharga, penuh dengan wawasan dan tips berharga yang akan membantu Anda merancang kampanye yang lebih efektif. Beberapa percakapan mungkin akan membuat Anda kesal: misalnya, jika seseorang memberitahu Anda bahwa Anda membuat asumsi yang salah atau memikirkan sesuatu dengan cara yang salah. Hal ini menyakitkan tapi sangat bagus! Lebih baik belajar sekarang daripada nanti, setelah Anda telah menginvestasikan hati, jiwa, waktu, dan uang untuk sebuah kampanye yang gagal. Mendengarkan bahwa Anda berada di jalur yang salah tidak pernah merupakan suatu hal yang menyenangkan, tetapi itu adalah tanda seorang profesional yang (a) berusaha mencari orang-orang yang bisa memberikan kritik yang kuat dan berpengetahuan tentang rencananya, dan (b) ketika dia mendapatkan kritik yang berguna, ia akan menahan diri dan egonya, kemudian membuat perubahan yang diperlukan.

Petunjuk Melakukan Percakapan
Berikut adalah beberapa petunjuk untuk melakukan percakapan:
	Pastikan untuk berbicara dengan beragam orang, dan bukan hanya orang-orang yang membuat Anda nyaman atau orang yang seperti Anda. Jika tidak, Anda dijamin akan kehilangan informasi penting, dan bahkan kehilangan kesempatan belajar tentang segmen pasar tak terduga yang benar-benar mau mendengarkan pesan Anda.

Ingat: pada tahap ini Anda tidak harus secara aktif mencoba menjual kepada orang-orang yang Anda ajak bicara. Itu karena Anda belum membentuk hubungan positif yang diperlukan agar seseorang merasa nyaman membeli dari Anda, dan usaha apapun yang Anda lakukan untuk menjual kemungkinan akan menjadi bumerang. Tujuan Anda pada tahap ini hanyalah mengajukan pertanyaan dan mendengarkan jawabannya. Hal yang menakjubkan adalah, dengan melakukannya, Anda membangun hubungan yang akan sangat diperlukan untuk melakukan penjualan.
Luangkan waktu Anda. Jangan hanya menembakkan sepuluh pertanyaan, mendengarkan jawaban dengan tidak sabar, mengucapkan terima kasih, dan pergi. Ini akan membuat orang merasa dimanfaatkan-kesan yang berlawanan dari apa yang Anda inginkan. Sebaliknya, luangkan banyak waktu dan bercakap-cakaplah dengan santai. Luangkan waktu untuk berbasa-basi dan membicarakan hal yang off-topic, pembicaraan yang off-topic itu hebat, karena menunjukkan bahwa orang yang Anda ajak bicara mulai merasa santai dengan Anda. Selain itu, beberapa informasi yang paling menarik dan berguna bisa datang dari pembicaraan tersebut: misalnya, bibi, paman, atau kakek-nenek seseorang dulunya adalah seorang aktivis progresif.
Jangan lupa tanyakan kepada orang yang Anda ajak bicara tidak hanya tentang apa yang dia pikirkan mengenai pendapat Anda, tetapi juga apa yang dia pikir mengenai oposisi Anda dan sudut pandangnya. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengungkap kelemahan oposisi Anda dan mempelajari cara yang paling jelas untuk menyajikan kelemahan-kelemahannya kepada audiens Anda.
Dengarkan audiens Anda tidak hanya pada awal kampanye, tetapi juga sepanjang kampanye dan ke depannya. Mereka akan memberikan umpan balik berharga yang berkelanjutan dan membantu Anda tetap pada jalur. Ingatlah bahwa, meskipun mungkin tidak seperti ini ketika Anda pertama kali bertemu mereka, Anda pasti juga akan mendapatkan banyak pelajaran dari mereka. (Itulah salah satu kesenangan dan manfaat aktivisme: berteman dan belajar dari berbagai macam orang.) Ingat: tujuan utama Anda adalah tidak hanya membuat orang setuju dengan pendapat Anda, tetapi untuk mengubahnya menjadi aktivis seperti Anda. Tetaplah berhubungan dengan mereka sebagai mentor/pelatih/guru/teman yang akan membuatnya mungkin.
Bab berikutnya memberikan beberapa tips yang lain untuk membantu Anda melakukan segmentasi pasar.

Aturan 10% Off dan Pentingnya Fokus pada Hanya Satu atau Dua Segmen secara Bersamaan 
Sebuah kesalahan umum yang dibuat aktivis dan penjual adalah menangani lebih dari dua segmen pasar secara bersamaan. Seperti yang saya harap telah saya sampaikan, usaha untuk memasarkan dan menjual dengan baik memang membutuhkan waktu, tapi itu merupakan investasi yang akan terbayar. Kenyataannya, dibutuhkan lebih banyak waktu dan usaha untuk memasarkan dan menjual dengan baik, tapi itu merupakan investasi yang akan membayar lebih. Ketika pemasaran Anda sesuai target, yang berarti Anda telah mendapatkan segmen, pesan, dan penyampaian yang tepat-Anda dapat membuat penjualan dengan jumlah yang mengagumkan dengan mudah. Namun, tetaplah hanya memberikan sepuluh persen off, karena jika tidak, Anda mungkin telah kehilangan banyak penjualan dan membuat keseluruhan proses penjualan menjadi jauh lebih sulit. Saya menyebutnya Aturan 10% Off.
Pemasaran dan penjualan yang sangat baik membutuhkan bahan dan teknik persuasi yang berbeda untuk setiap segmen yang Anda targetkan. Bahkan meskipun ada dua segmen yang tampak sangat mirip, Anda mungkin akan masih memerlukan bahan dan teknik persuasi yang berbeda, karena, menurut Aturan 10% Off, satu saja kata atau gambar yang kurang tepat dapat dikenakan biaya penjualan. Lebih lanjut tentang ini dapat dibaca dalam bab berikutnya.
Karena memasarkan dan menjual secara efektif ke dalam setiap segmen akan memakan banyak waktu, energi dan sumber daya lainnya, saya sarankan Anda membatasi pemasaran dan penjualan tidak lebih dari dua segmen sekaligus.
Instruksi ini sering membuat takut para pemula. Mereka berpikir bahwa dengan membatasi kegiatan mereka menjadi pasar yang tampaknya kecil, mereka akan kehilangan banyak penjualan yang potensial. Namun, hal yang sebaliknya biasanya terjadi: penjual (dan aktivis) yang fokus pada satu atau dua segmen, dan karena itu memiliki waktu dan sumber daya untuk mengembangkan strategi dan bahan yang hebat untuk ditargetkan pada segmen-segmen tersebut, yang menghasilkan sebagian besar penjualan. Sebaliknya, penjual yang mencoba untuk menjual kepada semua orang sering berakhir dengan hanya membuat teknik persuasi lemah yang tidak mampu membujuk siapa pun. Tentu saja, mereka bisa berhasil melakukan beberapa penjualan di beragam pelanggan, tetapi pada akhirnya mereka mungkin tidak akan membuat penjualan sebanyak rekan-rekan mereka yang lebih terfokus.
Tambahkan fakta pada argumen tersebut bahwa kebanyakan organisasi kecil dan bahkan beberapa organisasi sekala menengah tidak memiliki uang, waktu, dan sumber daya lain untuk melakukan pada pemasaran dan penjualan yang baik kepada lebih dari dua segmen sekaligus. Jadi, jika Anda skeptis tentang nilai untuk fokus pada satu atau dua segmen, cobalah.

Proses Pemasaran dalam Detil II
Sekarang setelah Anda mengidentifikasi segmen pasar yang Anda tuju dan mendapatkan umpan balik dari anggota segmen tersebut mengenai cara terbaik untuk menjual kepada mereka, saatnya untuk menggunakan informasi tersebut. Secara khusus, Anda akan menyesuaikan pesan dengan bahan sehingga Anda dapat melakukan penjualan sekuat mungkin kepada segmen Anda. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:
	Isi pesan Anda

Bentuk pesan Anda, termasuk penampilan
Kata-kata persuasi Anda (yaitu, permintaan khusus yang Anda buat pada audiens Anda)
Isi Pesan Anda
Isi pesan Anda. Jika Anda menjual perserikatan kepada orang-orang yang memperhitungkan pemasukan yang lebih tinggi di atas segalanya, maka Anda harus menekankan manfaat tersebut tanpa henti di seluruh pidato, selebaran, poster, meja display, publisitas, dan media Anda lainnya. Tanpa henti: dengan font besar, gambar yang relevan, dll. Tidak boleh ada keraguan sama sekali dalam benak pelanggan Anda bahwa pemasukan yang lebih tinggi adalah hal utama yang Anda jual.
Sebaliknya, jika asuransi kesehatan adalah yang paling penting, Anda harus menekankannya tanpa henti.
Membuat isi pesan yang tepat juga berarti memastikan bahwa pesan Anda diutarakan sedemikian rupa sehingga audiens Anda dapat menghubungkan keadaan mereka dengan pesan tersebut. Menggunakan bahasa dan ungkapan tepat sangat penting dalam pemasaran, karena bahkan satu kata “off” saja pun dapat sangat mengurangi efektivitas pesan Anda. Ingat: pemasaran yang buruk akan mengusir orang. Anda harus sangat berhati-hati tentang hal ini ketika menangani orang dari latar belakang usia, jenis kelamin, kelas, etnis, kebangsaan, atau agama yang berbeda dari Anda. Salah satu rekan (kulit putih) saya pernah menyebut orang kulit berwarna sebagai “kaum minoritas” dalam siaran pers yang ia tulis dan mendapat balasan surat yang berisi kemarahan. (Dalam pemasaran, anggaplah bahwa untuk setiap pesan kemarahan yang Anda terima, ada sepuluh atau dua puluh orang lain yang marah tetapi tidak mau repot-repot menulis.)
Dalam buku “Bridging the Class Divide”, Linda Stout menulis, “Langkah pertama dalam menjembatani penghalang kelas yang memisahkan kita adalah menghormati bahasa satu sama lain. Bahasa mungkin menciptakan penghalang terbesar untuk membangun sebuah gerakan inklusif, dan mengatasi penghalang ini benar-benar penting bagi keberhasilan dalam organisasi.”
Anda harus menunjukkan setiap “jaminan” pemasaran yang Anda hasilkan-setiap flier, brosur, video, poster, dll-ke beberapa anggota audiens, teman, atau rekan Anda yang terpercaya dan dapatkan umpan balik serta saran mereka sebelum menggunakan media tersebut pada audiens Anda. Menunjukkan kepada bermacam kelompok orang adalah langkah terbaik, karena beberapa orang dapat menangkap masalah yang mungkin dilewatkan oleh orang lain. Anda mungkin sering merasa bahwa Anda tidak punya waktu untuk melakukan hal ini, tetapi sangat penting untuk tidak melewatkan langkah ini. Ini adalah cara termudah untuk memastikan bahwa pemasaran Anda efektif, dan bahwa Anda tidak bermaksud mengusir orang.
Cara lain untuk mencocokkan pesan Anda kepada audiens Anda adalah secara eksplisit mereferensi kelompok yang Anda targetkan dalam teks pesan Anda. Pengusaha manapuna akan tahu bahwa sedikit personalisasi pun dapat meningkatkan penjualan melalui pesan generik. Sebagai contoh, selebaran yang berbunyi, “Penawaran Khusus Telepon Seluler bagi Warga Pantai Utara!” biasanya akan menjual lebih banyak ponsel, di Pantai Utara, daripada selebaran yang hanya berbunyi “Penawaran Khusus Telepon Seluler! “
Hal ini juga efektif bagi para aktivis. Jadi, daripada mengiklankan film Anda berikutnya Anda dengan judul “Melestarikan Alam Liar”, iklankanlah dengan judul, “Melestarikan Alam Liar di Pantai Utara dan Sekitarnya” atau, lebih baik lagi, “Bagaimana Melestarikan Hutan Pantai Utara dapat Membantu Menjaga Nilai Properti Anda.” Yang terakhir, karena saya yakin Anda mengenalinya, adalah bukan hanya personalisasi, tetapi langsung membahas apapun yang mungkin merupakan kebutuhan mendesak bagi para penonton.
Bentuk Pesan Anda, Termasuk Penampilan
Menggunakan bentuk dan tampilan pesan yang tepat adalah sama pentingnya atau lebih penting daripada menggunakan kata yang tepat. Itu karena banyak orang akan melirik bahan Anda dan membuat keputusan yang cepat, berdasarkan penampilan, apakah mereka mau repot-repot membaca atau tidak.
Lihatlah produk populer seperti sekaleng soda, dan apa yang Anda lihat adalah benar-benar hasil dari ratusan atau ribuan keputusan yang diambil dengan hati-hati. Ukuran, bentuk dan berat kaleng tersebut, desain, warna, dan font yang digunakan, dan, tentu saja, warna, rasa, karbonasi, dan atribut lain dari minuman itu sendiri: semua diteliti dan diujikan pada konsumen dengan ekstensif untuk memastikan bahwa produk akhir akan terjual sebaik mungkin.
Anda harus melakukan kehati-hatian yang sama dengan bahan yang Anda gunakan sebagai bagian dari aktivisme Anda. Warna, font, tata letak, dan bahan cetak lainnya penting karena menentukan nilai-nilai audiovisual. Jika dokumen Anda penuh dengan teks, margin yang sempit dan ruang kosong putih yang kecil, hanya akan ada sedikit orang yang maun membacanya. Dan jika film Anda banyak menggunakan lagu hip hop yang keras, kemungkinan akan mengusir banyak penonton yang lebih tua.
Sekali lagi: apa yang penting di sini adalah apa yang audiens Anda suka dan merespon, bukan apa yang Anda suka.
Kata-Kata Persuasi Anda
Ketika penjual yang profesional dihadapkan dengan penjualan yang sulit, dia akan memecahnya menjadi penjualan yang lebih kecil dan lebih mudah. Kemudian mereka melakukan penjualan yang lebih kecil itu satu per satu, sampai dia berhasil melakukan penjualan besarnya.
Perubahan sosial dapat diartikan sebagai penjualan yang tangguh, sehingga hampir setiap penjualan aktivis harus dipecah menjadi penjualan yang lebih kecil. Misalnya, jika Anda ingin mengundang orang untuk masuk dalam suatu serikat, penjualan pertama mungkin adalah mengajak bicara seseorang selama lima menit; berikutnya meminta mereka untuk membaca literatur Anda; lalu mengundang mereka untuk menghadiri pertemuan; lalu meminta mereka menandatangani petisi organisasi; dan berikutnya meminta mereka untuk menganjurkan beberapa rekan kerja untuk melakukan hal yang sama. Jika Anda meminta hal-hal ini satu per satu, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jika Anda meminta hal tersebut kepada mereka sekaligus, kelihatannya Anda akan menakut-nakuti, menyinggung atau mengasingkan mereka.
Ketika saya menjual gaya hidup vegetarian kepada audiens saya, saya tidak pernah meminta mereka untuk berhenti makan semua produk daging, susu dan telur dengan segera. Itu tidak masuk akal dan merupakan permintaan yang sangat tidak hormat, dan kemungkinan besar akan membunuh penjualan. Sebaliknya, saya meminta mereka untuk mengganti hanya dua makanan atau bahan makanan dalam seminggu dengan alternatif vegetarian. Kemudian, ketika mereka sudah berhasil melakukannya, saya meminta mereka untuk mengganti dua lagi. Dan kemudian dua lagi. . . .
Saya juga memberikan audiens semua informasi dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk membuat perubahan. Saya biasanya memberikan handout yang berisi beberapa saran: misalnya, menyarankan mereka untuk mengganti es krim dengan Tofutti atau sorbet, mentega (salah satu makanan yang paling tidak sehat) dengan minyak zaitun atau mentega yang sehat seperti “vegan spread”, atau hidangan daging dengan makanan vegetarian saat mereka memesan masakan Cina atau India. Saya bahkan memberitahu mereka merek vegan spread yang saya suka dan di mana letaknya di supermarket. Penting untuk memberikan audiens semua informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan tindakan yang Anda inginkan, karena sedikit kebingungan atau ketidakpastian pun dapat mematikan penjualan.
Peter Singer melaporkan tentang Henry Spira yang merancang kata-kata persuasinya dengan hati-hati selama demo menentang American Museum of Natural History:
Para demonstran membawa plakat dan memberikan selebaran yang menjelaskan tentang percobaan-percobaan yang dilakukan oleh pihak museum. Mereka tidak menghalangi orang untuk pergi ke museum. Jika dilakukan, hal itu akan menempatkan sebagian besar pengunjung dalam situasi yang sulit, karena para pengunjung telah datang ke sana, seringkali dengan anak-anak mereka, dan berharap untuk melihat display museum. Sebaliknya para demonstran memanfaatkan ketentuan museum yang tidak menetapkan harga tiket masuk. Pemasukannya melalui sumbangan tetapi museum menyarankan agar sumbangannya sebesar 3 dolar. Para demonstran memberikan uang 1 sen kepada pengunjung dan meminta mereka menyumbang dengan itu. Dengan cara itu, para pengunjung bisa menunjukkan penentangan mereka terhadap percobaan-percobaanitu dan menghemat uang tetapi masih bisa masuk ke museum.
Brilian. Dan saya suka tindakan Spira dan kelompoknya yang benar-benar memberikan pengunjung uang 1 sen.
Buatlah pelanggan Anda semudah mungkin untuk mengambil tindakan yang Anda inginkan.

Proses Pemasaran dalam Detil III
Sekarang adalah saatnya untuk mulai menghubungi pelanggan Anda dan mengajarkan mereka tentang pendapat Anda. Ini juga merupakan sebuah poin dalam proses pemasaran di mana kita mencermati perbedaan utama antara pelaku pemasaran yang sukses dan yang gagla: kemampuan untuk menciptakan dan mengikuti rencana. Sebagaimana yang dibahas dalam Bagian I, Bab 18, rencana Anda tidak harus muluk-muluk atau kompleks, tetapi harus mencakup bagian-bagian ini:
	Tujuan Anda, digambarkan dengan sangat rinci, dan sebaiknya diukur dan diberi tenggat waktu.

Langkah-langkah yang perlu dimbil untuk mencapai tujuan, juga digambarkan dengan sangat rinci, diukur, dan diberikan tenggat waktu jika mungkin.
Sumber daya yang diperlukan untuk mencapai setiap langkah. Bisa jadi uang, waktu Anda, waktu orang lain, informasi, peralatan, dan bahan seperti peralatan kantor atau peralatan seni.
Penjelasan tentang resiko, masalah dan hambatan yang mungkin Anda alami, dan bagaimana Anda akan mengatasinya.
Kemudian, mulai laksanakan rencana tersebut. Selalu luangkan waktu selama kampanye untuk berhenti dan meninjau apa yang telah Anda lakukan, menilai telah seberapa efektif Anda, dan perubahan apa yang dapat Anda buat dengan rencana atau tindakan Anda. Hal itu agar Anda menjadi lebih efektif di masa depan.

Tindak lanjut adalah Kuncinya
Sebagian besar kesalahan dalam kampanye pemasaran terjadi karena tidak menindaklanjuti.
Maksudnya, Anda berbicara dengan pelanggan Anda dan mendapatkan banyak informasi tentang apa yang mereka inginkan dan tidak inginkan, tetapi Anda gagal melakukan segmentasi atau membingkai pesan Anda berdasarkan informasi tersebut.
Atau, Anda tidak membuat rencana, atau Anda membuatnya, tetapi tidak menindaklanjutinya.
Atau, Anda menindaklanjutinya, tetapi tidak meluangkan waktu untuk secara berkala untuk mengukur tingkat keberhasilan.
Atau, Anda mengukur keberhasilan, tetapi tidak berusaha mengubah rencana untuk meningkatkan efektivitas. . .
Dan lain-lain
Ada sebuah lelucon bahwa 90 persen keberhasilan diperoleh dari unjuk diri. Nah, 90 persen keberhasilan pemasaran diperoleh dari menindaklanjuti.

Beralih ke Penjualan. . .
Kerja bagus. Kita telah berdiskusi tentang pemasaran! Sekarang mari kita beralih ke penjualan. . . .
Mari kita asumsikan bahwa Anda sudah melakukan segmentasi pasar,  membingkai pesan, dan membuat rencana strategis, dan mulai menindaklanjuti rencana itu. Karena itulah, Anda mulai melihat adanya ketertarikan di antara anggota audiens Anda. Bab-bab yang tersisa dalam buku the “Lifelong Activist” menunjukkan bagaimana untuk “menutup” penjualan tersebut dan membuat pelanggan Anda masuk dengan antusiasme dan komitmen terhadap pendapat Anda.

24. Berjualan 101 untuk Aktivis
Berjualan, seperti dibahas dalam Bab 2, adalah pekerjaan yang Anda lakukan untuk membujuk pelanggan untuk mengambil tindakan yang Anda inginkan. Hal ini biasanya mengikuti pemasaran, proses di mana Anda menarik pelanggan yang tepat untuk Anda pada awalnya. Pemasaran adalah kesan positif yang didapatkan oleh pelanggan Anda mengenai Anda, kasus Anda, dan kegiatan Anda. Hal ini juga meyakinkan pelanggan bahwa apa yang Anda tawarkan adalah apa yang mereka butuhkan untuk memenuhi  kebutuhan yang mendesak atau untuk memecahkan masalah yang mendesak yang mereka miliki. Begitu pemasaran Anda berhasil mengkomunikasikan pesan ini, maka penjualan itu sendiri—penyelesaian transaksi—menjadi lebih mudah.
Tujuan dari setiap penjualan haruslah untuk mengakibatkan pelanggan mengambil tindakan. Seorang wiraniaga mobil menginginkan pelanggannya menarik buku ceknya dan membayar mobil tersebut. Seorang aktivis menginginkan pelanggannya memilih kandidatnya, berpartisipasi dalam sebuah acara atau membuat sebuah perubahan “gaya hidup” seperti makan lebih banyak makanan vegetarian atau menghemat lebih banyak energi. Jika tindakan tersebut tidak terjadi, penjualan tidaklah lengkap. Adalah hal yang menyenangkan untuk mendapati pelanggan Anda menyetujui sudut pandang Anda, tapi itu hanyalah langkah menengah dalam penjualan. Penjualan tersebut tidak dianggap komplit sampai Anda mendapati pelanggan Anda mengubah perilakunya.
Meskipun banyak orang mencoba pendekatan “coba-coba” untuk berjualan, ini sebenarnya merupakan proses rumit yang terdiri dari beberapa langkah matang dan sangat teruji dan disempurnakan. Para ahli memecah proses tersebut dengan cara yang berbeda, namun sebagian besar setuju bahwa proses tersebut terbagi menjadi:
	Prospek

Kualifikasi
Penilaian Kebutuhan
Pengungkapan kembali
Perenungan & Pemberian Solusi
Meminta untuk  Membeli & Mengawasi Hasil tersebut
Prospek berarti membuat daftar pelanggan potensial. Jika daftar tersebut  bagus, banyak orang di dalamnya akan cenderung untuk membeli. Jika tidak, jika daftar tersebut mempunyai “kualitas rendah,” maka hanya beberapa orang yang akan cenderung untuk membeli.
Kualifikasi berarti memisahkan beberapa orang dalam daftar prospek Anda yang siap untuk membeli SEKARANG dari jumlah yang jauh lebih besar yang tidak siap. Orang-orang yang siap untuk membeli sekarang disebut “memenuhi syarat”.
Penilaian Kebutuhan berarti berbicara dengan pelanggan yang memenuhi syarat untuk mencari tahu siapa dia, bagaimana kondisinya, dan apa kebutuhan atau masalahnya. Tujuannya di sini adalah untuk (a) membangun semacam hubungan positif yang memfasilitasi penjualan, dan (b) mengumpulkan informasi yang Anda butuhkan untuk benar-benar melakukan penjualan.
Menyatakan kembali berarti Anda mengulangi apa yang telah pelanggan beritahukan kepada Anda dalam bahasa Anda sendiri. Ini menegaskan baginya bahwa Anda benar-benar telah mendengarkan apa yang ia katakan (tindakan lain untuk membangun hubungan) dan juga membantu memastikan bahwa Anda  mengerti dirinya dengan benar.
Perenungan & Pemberian Solusi berarti mengambil waktu untuk merenungkan apa yang telah pelanggan beritahukan kepada Anda, dan kemudian memperkenalkan produk (atau sudut pandang) Anda kepadanya sedemikian rupa sehingga ia merasa hal tersebut sebagai solusi kebutuhannya.
Meminta untuk membeli & Mengawasi Hasilnya. Meminta untuk membeli berarti bahwa Anda secara eksplisit meminta pelanggan untuk mengambil tindakan yang Anda inginkan. Berbelit-belit tidak akan berhasil! Anda selalu harus meminta.
Mengawasi Hasilnya berarti bahwa setelah pelanggan mengatakan “Ya” Anda memastikan ia mengikutinya, gandenglah dia jika perlu, selama proses berlangsung.
Jika apa yang Anda jual adalah sesuatu yang sederhana dan/atau murah, seperti sebungkus keripik kentang, proses ini dapat berlangsung paling tidak selama beberapa detik, dan Anda mungkin dapat melewatkan beberapa langkah. Tetapi jika apa yang Anda jual adalah sesuatu yang mahal atau rumit, seperti rumah atau mobil, proses tersebut dapat memakan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Progresivisme lebih terletak  pada sisi yang rumit, sehingga diperlukan untuk mempelajari, melatih dan menggunakan langkah-langkah di atas. Dalam bab-bab berikutnya, saya akan membahas bagaimana masing-masing langkah tersebut digunakan dalam konteks aktivis, tapi pertama-tama mari kita bahas persiapan, keterampilan dan sikap dan bakat yang penjual tingkat atas pergunakan dalam pekerjaan mereka.


25. Dalam Berjualan, Persiapan + Praktek = Sukses
Adalah hal yang menarik untuk mengamati pakar penjualan melakukan pekerjaannya. Ia tampaknya benar-benar percaya diri, dan benar-benar nyaman berbicara dengan pelanggan. Ia memiliki semua fakta, angka dan dokumen yang ia butuhkan di genggamannya, dan dapat menangani hampir semua pertanyaan atau keberatan yang diajukan pelanggan kepadanya. Pada saat-saat yang langka ketika ia goyah, ia pulih dengan cepat dan lancar. Pelanggan suka berurusan dengannya, dan pada akhir dari banyak interaksi, penjualan terjadi dan semua orang pulang dengan bahagia.
Kinerja seperti ini tidak terjadi secara kebetulan, juga bukan kepribadian atau bakat yang kebetulan muncul. Dibutuhkan banyak pelatihan, persiapan dan latihan untuk bekerja pada tingkat kinerja penjualan puncak, seperti dibutuhkan banyak usaha bagi atlet atau musisi untuk bekerja pada puncaknya. Namun demikian, karena berjualan “terlihat” mudah dan karena ada banyak penjual yang tidak kompeten di sekitar kita, kebanyakan orang tidak menyadari betapa banyak usaha yang diperlukan untuk melakukan penjualan yang tepat.
Berikut adalah apa yang Anda butuhkan untuk menjadi penjual yang hebat bagi nilai-nilai progresif Anda:
Pelatihan. Wiraniaga terbaik telah dilatih secara intensif. Banyak perusahaan mengirimkan wiraniaga mereka secara teratur ke kelas-kelas dan lokakarya, dan banyak wiraniaga melengkapi kelas pelatihan mereka dengan buku-buku, kaset, dan DVD. Wiraniaga tingkat atas tidak hanya mempelajari teknik penjualan, tetapi juga topik-topik seperti psikologi, kerja sama tim, kepemimpinan dan dinamika organisasi.
Anda dapat mengambil kelas penjualan yang murah di perguruan tinggi dan sekolah kejuruan. Beberapa ahli juga mengkhususkan diri untuk mengajar keterampilan pemasaran dan penjualan bagi aktivis dan organisasi nirlaba. (Lihat www.lifelongactivist.com untuk informasi lebih lanjut tentang kelas yang saya ampu.)
Informasi. Karena ketidakpastian dan kebingungan dapat menggoyahkan pelanggan, wiraniaga tingkat atas memastikan diri mereka memiliki pengetahuan yang terperinci bukan hanya dari produk yang mereka jual, tetapi juga mengenai semua isu yang relevan, seputar produk tersebut. Dan mereka tidak hanya mengetahui segala sesuatu tentang industri mereka, tapi juga tentang pelanggan mereka. Seorang wiraniaga peralatan dapur yang menjual ke toko roti, misalnya, akan menjadikan semua berita dan gosip industri roti sebagai urusannya.
Wiraniaga tingkat atas juga memastikan bahwa mereka menyadari berita utama hari itu, dan memiliki pengetahuan menyeluruh yang baik mengenai kejadian terkini dan budaya populer. Anda tidak pernah tahu bagaimana sebuah berita akan berhubungan dengan penjualan Anda, pada akhirnya, atau apa yang mungkin muncul dalam percakapan.
Sikap. Kebanyakan wiraniaga bekerja sungguh-sungguh untuk menumbuhkan sikap positif, baik karena mereka membutuhkannya untuk menghadapi penolakan yang tak terelakkan, dan karena sikap positif sangat menarik dan persuasif bagi pelanggan. Wiraniaga cenderung merupakan penggemar buku self-help, kaset dan DVD motivasi yang sering mereka dengarkan saat bepergian dari suatu janji pertemuann ke janji pertemuan yang lainnya. Mereka bahkan akan memilih musik mereka untuk membantu menjaga suasana hati yang positif: musik yang keras dan enerjik untuk saat mereka merasa sedih, dan musik yang tenang dan menenangkan ketika mereka merasa stres.
Banyak wiraniaga, seperti kebanyakan atlet dan artis, juga memiliki ritual yang mereka gunakan untuk menstimulasi diri sebelum melakukan panggilan penjualan yang penting. Seseorang mungkin melakukan beberapa tarikan nafas yang dalam dan menenangkan dan peregangan, misalnya, sementara yang lain mungkin melakukan beberapa pukulan udara yang kuat, dan orang yang ketiga mungkin membaca beberapa bait puisi inspirasional. Apa pun yang berhasil untuk Anda boleh dilakukan.
Jika Anda mengembangkan Kepribadian Berdaya yang saya jelaskan pada Bagian III, Bab 27 dan 28, Anda akan memiliki sikap yang baik untuk melakukan penjualan.
Persiapan. Persiapan berarti memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penjualan dalam genggaman Anda. Yang mencakup semua fakta dan angka, serta semua dokumen, selebaran, brosur dan literatur penjualan lainnya yang sesuai. 
Ini juga berarti bahwa setiap materi yang Anda sampaikan kepada pelanggan merupakan materi yang menarik dan sesuai, dan bebas dari kesalahan ketik dan kesalahan lainnya.
Ini juga berarti bahwa kata-kata penjualan Anda dibuat dengan baik dan tanpa basa-basi. Banyak wiraniaga menulis atau membeli skrip asli untuk kata-kata mereka, yang mereka hafal dan latih secara mendalam. (Lihat di bawah.)
Akhirnya, memastikan tidak ada gangguan yang tidak perlu, atau interupsi, terhadap proses penjualan. Itu berarti, misalnya, bahwa e-mail dan pesan suara Anda dapat digunakan dengan sempurna dan profesional, dan bahwa penampilan dan gaya pribadi Anda  menyenangkan untuk pelanggan.
Latihan. Latihan, latihan, latihan, latihan, latihan, latihan, latihan, latihan, latihan, latihan. Itu sepuluh kali “latihan”, dan saya akan menulis dua puluh kali jika editor saya membiarkan saya melakukannya. Wiraniaga tingkat atas berlatih untuk berjualan sepanjang waktu. Mereka berlatih pada keluarga, teman-teman dan rekan-rekan, bahkan anjing atau kucing mereka, jika tidak ada orang lain di sekitar mereka. Mereka berlatih di depan cermin, dan merekam diri mereka sendiri sehingga mereka dapat melihat kesalahan mereka pada film. (Oh!) Mereka berlatih selama perjalanan mereka. Mereka berlatih terus-menerus, bahkan hanya selama beberapa menit di saat menunggu panggilan telepon atau naik lift. (Ingat diskusi konstan Henry Leptospira mengenai masalah hewan dengan orang-orang asing secara acak di kereta bawah tanah, bus, dll)
Mereka tidak hanya melatih kata-kata  mereka, tapi juga bagaimana mereka akan menangani keberatan yang mungkin diajukan oleh pelanggan. Dengan begitu, ketika ada keberatan disuarakan, wiraniaga tersebut tidak akan lengah dan dapat dengan mudah menghadapinya. Ketenangan wiraniaga ahli, ketika dihadapkan dengan keberatan, sangatlah persuasif di mata pelanggan.
Semakin banyak teknik penjualan yang Anda terapkan, dan semakin baik Anda menerapkannya, semakin kuat dan efektif pula kegiatan aktivisme Anda. Jadi, pastikan untuk membayar biaya penjualan Anda dalam hal pelatihan, informasi, sikap, persiapan dan latihan.
OK, sekarang marilah kita lihat proses penjualan. . .


26. Proses Penjualan # 1: Menentukan Prospek
Merupakan hal yang klise bahwa penjualan adalah “permainan angka”. Pada dasarnya, frasa tersebut berarti bahwa semakin Anda mencoba menjual kepada banyak orang, lebih banyak penjualan yang akan Anda buat. Wiraniaga berpengalaman tahu “rasio”-nya: misalnya, bahwa mereka harus membuat X kali panggilan setiap bulan, dalam rangka untuk mendapatkan Y ungkapan minat pada produk mereka, dan Z yang benar-benar membeli. Sebuah perhitungan rasio sampel  dapat seperti berikut:
Saya perlu menelepon 1.000 pelanggan dalam sebulan atau 50 panggilan perhari dan setiap hari kerja; sehingga 100 (10 persen) menyatakan minat positif terhadap produk saya. Dari 100 tersebut, 25 (2,5 persen dari aslinya 1.000) akan setuju untuk membiarkan saya datang ke kantor mereka dan membuat presentasi, yang berarti saya harus membuat setidaknya 7 kunjungan kantor setiap minggu. [Sebenarnya 6,25, tetapi Anda perlu untuk membulatkannya untuk memenuhi kuota Anda.] Dari 25 presentasi tersebut, saya harus mendekati setidaknya 5 penjualan (0,5 persen) minimal masing-masing $ 3.500, untuk total $ 17.500 dalam penjualan, atau saya tidak akan memenuhi target saya.
Perhatikan betapa kecil rasionya: hanya 2,5% dari pelanggan yang dia hubungi tersebut setuju untuk melakukan pertemuan, dan hanya 0,5% akan berakhir melakukan pembelian. Dan di beberapa organisasi bisnis dan aktivis, rasio tersebut jauh lebih kecil. Aktivis Linda Stout mengungkapkan dalam Bridging the Class Divide bahwa dia harus menghubungi “lima puluh atau enam puluh” orang untuk menemukan delapan menteri yang bersedia bertemu dengannya untuk membahas pelaksanaan sebuah konferensi perdamaian regional; “panen” sekitar 15%. Itu tidak terdengar terlalu buruk kan? Tidak; tetapi kita juga tidak tahu berapa banyak dari para menteri tersebut yang akan tetap bersamanya hingga proyek selesai.
Semua ini adalah argumen untuk dapat menerima penolakan dengan baik, dan itu juga berarti bahwa Anda memerlukan kolam “prospek” yang sangat besar untuk menarik pelanggan Anda. Kebanyakan daftar prospek wiraniaga berisi ratusan nama, dan banyak yang berisi ribuan. Semua yang tercantum harus, setidaknya dalam teori, bersedia membeli produk Anda pada suatu waktu. Beberapa orang mungkin siap membeli tahun ini, beberapa lainnya tahun  depan, sekitar dua tahun dari sekarang, dan sejumlah persentase yang relatif kecil secara statistik kemungkinan harus membeli SEKARANG. Kelompok yang terakhir jelas merupakan kelompok yang paling penting bagi wiraniaga yang memiliki target kuota bulanan, dan seluruh ratusan panggilan yang dia buat setiap minggu dibuat dengan satu tujuan untuk menemukan mereka. Proses pembuatan ratusan panggilan untuk menemukan beberapa kemungkinan pelanggan menyerupai menambang emas, di mana Anda menyortir berton-ton kerikil hanya untuk mendapatkan sebongkah kecil benda berharga. Oleh karena itu dalam penjualan ada istilah “calon” dan “daftar prospek.”
Mengapa seseorang siap untuk membeli pada satu waktu dan tidak pada waktu lainnya? Ini terjadi sepanjang waktu. Beberapa penjualan bersifat musiman, misalnya, sebagian besar pakaian renang dijual di musim semi dan awal musim panas, dan sebagian besar komputer dijual selama musim liburan ataupun sebelum musim sekolah dimulai.
Kita juga cenderung untuk membeli produk atau jasa tertentu pada tahap kehidupan yang berbeda. Seseorang yang baru saja bertunangan mungkin mencari ruang resepsi untuk disewa dan membeli bunga, katering, musik, dll. Setahun lalu, dia tidak membutuhkan jasa-jasa tersebut, dan satu tahun dari sekarang (mudah-mudahan) dia tidak akan membutuhkannya juga. Itu semua merupakan masalah waktu.
Gunakan Tujuan Kuantitatif untuk Tetap Fokus
Jika Anda melakukan apa yang wiraniaga profesional lakukan dan menetapkan tujuan kuantitatif untuk aktivisme Anda; contohnya, “Saya harus mendapatkan 100 tanda tangan hari ini” atau “Saya harus mendapatkan 12 orang untuk datang ke pertemuan minggu ini”, yang akan membantu Anda untuk tetap fokus pada kegiatan-kegiatan dan pelanggan-pelanggan tersebut yang mungkin layak, dan menghindari mereka yang tidak layak. Pastikan untuk menetapkan tujuan yang ambisius tapi masuk akal, dan tidak mencaci-maki diri sendiri dengan kasar jika Anda gagal mencapainya.
Cara Menyusun Daftar Prospek Anda
Para aktivis juga harus bekerja dari daftar prospek yang besar. Anda membangun daftar Anda sebagai bagian dari pemasaran Anda; pada kenyataannya, daftar tersebut harus terdiri dari sebanyak mungkin orang dari segmen pasar yang Anda fokuskan. Daftar Anda harus sebesar mungkin, setidaknya ratusan nama, dan ribuan atau bahkan puluhan ribu, akan lebih baik. Anda juga harus terus mengembangkannya.
Anda dapat membangun daftar Anda dari berbagai sumber, termasuk daftar nama serikat, kongregasi-kongregasi religius liberal, organisasi masyarakat, klub-klub universitas, komunitas online, petisi dan orang-orang yang mendaftar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut saat Anda sedang mendata atau melakukan demonstrasi. Sumber lain termasuk buku telepon dan daftar pemilik properti (tersedia sebagai informasi publik di hampir seluruh balai kota). Jadilah kreatif dalam menyusun daftar Anda, dan ingat bahwa daftar nama dari organisasi dan komunitas online dan offline hanya boleh digunakan dengan izin resmi dari pemimpin kelompok; yang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari para anggota untuk memberikan informasi mereka.
Bertukar daftar dengan organisasi lain juga merupakan ide yang bagus, tetapi, pastikan Anda memiliki izin dari anggota Anda untuk memberikan informasi mereka sebelum Anda melakukannya.
Jika Anda punya uang lebih, kebanyakan majalah akan menyewakan atau menjual sebagian daftar langganan mereka, dan banyak organisasi akan melakukan hal yang sama dengan daftar keanggotaan mereka. Daftar sewaan umumnya diberikan dalam bentuk label tempel yang hanya dapat Anda gunakan sekali, sementara daftar yang dijual umumnya tersedia dalam bentuk CD yang dapat Anda gunakan berulang-ulang. Harganya bervariasi, dan berkisar antara dua sen sampai lima dolar per nama, tergantung pada dianggap seberapa berharga daftar tersebut. Jika anda serius untuk membeli daftar, Anda mungkin ingin mencari bantuan dari seorang profesional yang disebut sebagai Broker Daftar yang mengkhususkan diri untuk membantu organisasi membeli kombinasi daftar yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Periksa Yellow Pages atau laman internet untuk informasi lebih lanjut.
Banyak wiraniaga menganggap daftar prospek mereka, yang mungkin telah mereka bangun selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, sebagai aset karir mereka yang paling berharga, dan Anda harus melakukannya juga. Itu berarti bahwa Anda harus menjaga daftar pada perangkat lunak profesional, membuatnya tetap mutakhir, dan secara terus-menerus dan berulang-ulang menyalinnya – dengan satu salinan cadangan yang berada di lemari besi bank atau lokasi aman yang serupa.
OK, jadi sekarang Anda sudah mulai menyusun daftar Anda. Bab berikutnya memberitahu Anda bagaimana cara menggunakannya.


27. Proses Penjualan # 2: Melakukan Kualifikasi
Memilah sejumlah relatif kecil orang dalam daftar prospek Anda yang siap untuk membeli SEKARANG dari jumlah yang jauh lebih besar yang tidak siap melakukannya disebut “melakukan kualifikasi”, dan orang-orang yang siap untuk membeli sekarang disebut “memenuhi syarat”. Istilah tersebut terdengar menghakimi, seolah-olah pelanggan yang memenuhi syarat entah bagaimana merupakan orang yang lebih baik daripada yang tidak memenuhi syarat. Tetapi penjual tidak menggunakannya untuk menghakimi: mereka hanya menggunakannya untuk menunjukkan apakah seseorang cenderung untuk membeli atau tidak.
Banyak wiraniaga mempertimbangkan proses kualifikasi sebagai langkah yang paling penting dalam proses penjualan karena membantu mereka menentukan bagaimana (atau, lebih tepatnya, pada siapa) mereka harus menghabiskan waktu mereka. Seorang wiraniaga harus menghabiskan sebagian besar waktunya menjual kepada orang-orang yang siap, bersedia dan mampu untuk membeli sekarang. (Beberapa waktu juga dapat dihabiskan untuk mempertahankan kontak dengan orang-orang yang cenderung untuk membeli di masa depan, dan untuk menjaring prospek baru.) Jika tidak, dia akan membuang terlalu banyak waktu, dan mungkin seluruh karier penjualannya, pada lautan orang yang tidak berniat untuk membeli sekarang, tidak peduli seberapa bagus produknya, atau seberapa bagus usaha yang dia lakukan pada saat penjualan.
Seorang pelanggan yang memenuhi syarat seringkali orang yang memiliki kebutuhan mendesak terhadap produk Anda (atau, lebih tepatnya, yang mengalami kebutuhannya sebagai hal yang mendesak. Seseorang yang merasa sedikit terganggu oleh status quo cenderung kurang memenuhi syarat dibandingkan dengan seseorang yang merasa sangat tertindas olehnya. Kualifikasi ini, pada dasarnya, “men-segmentasi ulang segmen pemasaran Anda”. Ini merupakan proses memilih “yang paling mungkin dari yang paling mungkin untuk membeli”. Jadi jika Anda menentukan segmen dan syarat dengan benar, Anda akan melihat banyak penjualan yang berhasil.
Cara Melakukan Kualifikasi
Wiraniaga melakukan kualifikasi dengan cara yang berbeda:
	Wiraniaga parfum dan alat kosmetik di pusat perbelanjaan melakukan kualifikasi terhadap orang-orang yang lewar dalam beberapa detik dengan mengamati rambut, kosmetik, pakaian, sepatu dan perhiasan mereka. Mereka bahkan memeriksa nama-nama pada tas belanja yang dibawa pembeli! Semua informasi ini memberitahu wiraniaga pelanggan mana saja yang paling mungkin untuk membeli beberapa parfum atau kosmetik mahal—dengan kata lain, siapa yang harus didekati dengan menyemprotkan parfum atau sampel gratis.

Wiraniaga mobil memperhatikan jenis kelamin, umur, status perkawinan dan ada/tidaknya anak-anak, dan berbagai isyarat sosial ekonomi (pakaian, perhiasan) dari orang-orang yang memasuki dealer mereka. Orang tua dengan anak-anak mungkin akan diarahkan ke bagian minivan, tipe golongan orang-orang yang tampak sejahtera mungkin akan ditunjukkan mobil sport atau sedan mewah, dan orang dewasa yang masih muda mungkin akan ditunjukkan sedan murah. Wiraniaga juga akan bertanya tentang anggaran, gaya hidup dan keakraban pelanggan dengan asal-usul dan model mobil yang ia jual, untuk memastikan apakah pelanggan tersebut adalah prospek yang serius (yaitu, memenuhi syarat) atau hanya “tire-kicker”. Jika penjual berpikir pelanggan tersebut serius, dia akan meberikan perhatian yang istimewa pada dirinya. Tapi jika ia memutuskan pelanggan tersebut tidak siap untuk membeli sekarang, ia akan menghabiskan waktu lebih sedikit dengannya.
Seorang konsultan komputer dapat menanyakan serangkaian pertanyaan rinci untuk menentukan apakah suatu unit bisnis kecil akan menjadi klien yang baik untuknya. Secara khusus, dia bertanya apa kebutuhannya dan seberapa mendesak kebutuhan tersebut, untuk melihat apakah mereka cocok untuk keterampilan dan kesediaannya. Tapi mengetahui bahwa memiliki kebutuhan mendesak tidak dengan sendirinya menjadikannya pelanggan yang baik (lihat di bawah, dia juga bertanya tentang anggaran bisnis tersebut untuk jasa pemrograman komputer, stabilitas keuangan (untuk memastikan unit bisnis tersebut dapat membayarnya), seberapa terorganisasinya kantor tersebut beroperasi, dan mengapa unit bisnis tersebut tidak lagi bekerja dengan konsultan komputer sebelumnya. (Kembali ketika saya masih menjadi seorang konsultan komputer, pemilik bisnis tersebut mengatakan kepada saya mengenai konsultan sebelumnya, “Dia membuat kami bangkrut dan aku mendepaknya keluar dari sini”. Dia mungkin saja atau mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya terjadi, tapi saya keluar dari sana secepat mungkin ....)
Wiraniaga yang baik melakukan kualifikasi sepanjang proses penjualan. Mereka mengajukan pertanyaan dan membuat pengamatan yang dapat membantu mereka menentukan apakah pelanggan cenderung untuk membeli sekarang, dan pesan mana yang paling mungkin berhasil untuk membujuknya. Jika, pada titik tertentu, mereka memutuskan pelanggan tersebut tidak memenuhi syarat – yaitu, tidak siap untuk membeli sekarang- maka mereka mengakhiri proses penjualan secepat mungkin sehingga mereka dapat beralih ke pelanggan lain, yang mungkin lebih berkualitas.
Aturan utama untuk melakukan kualifikasi adalah:
Jauh lebih baik untuk melakukan kualifikasi terlalu rajin –dengan risiko Anda menyingkirkan prospek yang baik secara tidak sengaja – daripada tidak melakukan kualifikasi cukup rajin, dan akibatnya menghabiskan banyak waktu Anda mencoba untuk menjual kepada orang yang tidak mungkin untuk membeli. Bahkan, wiraniaga berpengalaman berharap untuk “melakukan kualifikasi berlebih” dan kehilangan prospek yang bagus sekali tempo. Jika mereka tidak melakukannya, mereka tahu mereka tidak cukup rajin melakukan kualifikasi.
Melakukan Kualifikasi untuk Progresivisme
Melakukan kualifikasi berlaku sama persis dalam aktivisme seperti halnya dalam bisnis. Ini adalah proses mencari karakteristik atau petunjuk bahwa pelanggan Anda, memang, siap untuk membeli. Misalnya, seseorang mungkin dapat memenuhi syarat jika Anda mempelajari bahwa:
	Orang tuanya adalah anggota serikat. (Jika Anda menjalankan pergerakan berbasis serikat.)

Dia memiliki hewan peliharaan tercinta. (Jika Anda melakukan aktivisme vegetarian atau hewan.)
Dia lahir di negara asing tertentu, atau nenek moyangnya berasal dari negara itu. (Jika Anda melakukan pekerjaan HAM yang berhubungan dengan negara itu.)
Dia telah menyumbangkan uang untuk Greenpeace atau beberapa organisasi lingkungan lainnya. (Jika Anda melakukan pekerjaan lingkungan.)
Bagaimana tepatnya Anda melakukan kualifikasi terhadap seseorang tergantung pada keadaan khusus Anda, tentu saja. Ini juga merupakan sesuatu yang cenderung dilakukan seseorang dengan lebih baik karena pengalaman. Mentor juga dapat memberikan pedoman yang bermanfaat, di sini.
Melakukan kualifikasi tidak berarti Anda memberikan khotbah kepada pendukung Anda – yaitu, menghabiskan waktu Anda berbicara dengan orang yang sudah setuju dengan Anda. Ini berarti mencari orang-orang yang tidak setuju dengan Anda sekarang, tapi merupakan orang-orang yang paling mungkin untuk dapat dengan mudah diyakinkan: yang “dapat dijangkau dengan mudah”.
Seperti dalam bisnis, Anda melakukan kualifikasi di sepanjang proses penjualan, dan selalu siap untuk meninggalkan arena jika lawan bicara Anda mengungkapkan diri mereka sebagai orang-orang yang memenuhi syarat. Pelanggan kelahiran asing dapat mengungkapkan dirinya sebagai seseorang yang sangat konservatif dan isolasionis yang tidak peduli sama sekali tentang hak asasi manusia. Jika demikian, berterima kasihlah atas waktunya dan tinggalkan.
Kadang-kadang Anda menginvestasikan berminggu-minggu atau berbulan-bulan pada satu kontak sebelum Anda menyadari bahwa mereka tidak memenuhi syarat. Itu merupakan sesuatu yang ingin Anda hindari, tapi itu terjadi bahkan pada kalangan profesional. Hadapi saja kenyataanya dan tinggalkan.
Sebuah Kebutuhan Mendesak tidaklah Cukup
Semua pelanggan yang memenuhi syarat harus memiliki kebutuhan mendesak, namun tidak semua orang dengan kebutuhan mendesak adalah pelanggan yang berkualitas. Pelanggan juga perlu untuk tidak benar-benar bersedia dan mampu mengambil tindakan seperti yang Anda inginkan. Dalam bisnis, pelanggan bisa tidak bersedia atau tidak mampu jika dia membutuhkan waktu lama untuk mengambil keputusan, tidak mampu membayar, atau tidak mampu membayar segera, atau terus menebak-nebak pelaku bisnis dalam pekerjaannya. Dalam aktivisme, pelanggan dapat menjadi tidak bersedia atau tidak  mampu jika dia:
	memendam keraguan yang tidak masuk akal dan / atau kecurigaan tentang Anda atau kasus Anda.

menggoda atau bermain-main dibandingkan bekerja dengan itikad yang baik dengan Anda untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan.
memiliki ketidakmampuan seperti Hamlet  untuk mengambil keputusan.
memiliki harapan yang tidak masuk akal pada manfaat yang akan dia terima dengan merangkul sudut pandang Anda.
Sepertinya marah, benci atau getir dengan tidak tepat atau berlebihan, atau umumnya tidak stabil secara emosional.
Pelanggan seperti ini bisa menguras waktu dan energi dan membuat Anda gila dalam seratus cara. Mereka juga dapat mengakibatkan kerusakan besar bagi Anda dan kasus Anda dengan menyebarkan berita buruk mengenai Anda kepada orang lain. Beberapa orang akan memberikan Anda harapan palsu dan menggoda Anda dengan bertindak seolah-olah sangat tertarik dengan sudut pandang Anda, tapi kemudian mereka sepertinya tidak pernah bergerak maju untuk mengambil tindakan yang perlu mereka ambil. Mereka selalu punya sejuta pertanyaan dan kekhawatiran bahwa mereka perlu ditangani – dan yang sudah Anda tangani. Atau, mereka melewatkan panggilan telepon atau pertemuan. Atau, mereka tidak melakukan hal-hal yang mereka sepakati untuk lakukan, atau terlambat dan/atau  melakukannya dengan buruk. Singkatnya, mereka tidak bekerja dengan Anda sebagai mitra menuju hasil yang diinginkan; Anda sedang dengan susah payah menyeret mereka melangkah bersama Anda.
Penting untuk mengakhiri proses penjualan segera jika Anda merasa bahwa pelanggan memberikan Anda harapan palsu. Jangan menunggunya untuk berperilaku buruk dengan jelas – dia mungkin sudah berperilaku buruk dengan cara kecil, itulah sebabnya mengapa kecurigaan Anda telah muncul sejak awal. Percayalah insting Anda dan akhirilah interaksi tersebut, sesopan mungkin, tentu saja. Ya, saran ini agak kejam, dan jika Anda mengikutinya Anda mungkin akan berprasangka terhadap seseorang yang tidak bersalah. Tapi percayalah: lebih baik kehilangan sepuluh pelanggan potensial yang baik daripada menjadi mangsa orang yang berperilaku merusak.
Ada satu kelompok orang yang tampak seperti memenuhi syarat, namun ternyata tidak. Banyak aktivis bekerja sangat keras mencoba meyakinkan kelompok ini, seringkali dengan hasil yang memilukan. Saya membicarakan hal ini kelompok yang “tidak memenuhi syarat” dalam bab berikutnya.


28. Tentang Keluarga Anda
Banyak aktivis progresif dibawa ke jurang keputusasaan, dan melampauinya, ketika berusaha meyakinkan orang tua mereka, saudara, bibi, paman, sepupu dan kerabat lainnya untuk merangkul nilai-nilai mereka. Tapi coba tebak? Tidak ada dalam buku penjualan yang pernah saya baca mengatakan bahwa keluarga Anda secara otomatis memenuhi syarat hanya karena mereka kebetulan merupakan keluarga Anda.
Bahkan, hal sebaliknya tampaknya benar: bahwa ide-ide Anda dipandang rendah oleh orang-orang yang menyaksikan Anda tumbuh, dan yang dalam beberapa kasus mengganti popok Anda, dibandingkan dengan orang pada umumnya. Ini tidak hanya berlaku untuk aktivis: banyak seniman dan kaum intelektual sepanjang sejarah juga harus meninggalkan rumah untuk menemukan lingkungan yang menghargai.
Saya membahas topik ini dengan seorang teman yang adalah seorang Kristen yang taat, dan dia berkomentar, “Bahkan Yesus harus meninggalkan Nazaret untuk berkhotbah!” Dan coba tebak? Dia benar. Berikut teks, dari Matius 13:
Dan ketika ia datang ke negaranya sendiri, ia mengajar mereka di rumah ibadat mereka, sedemikian rupa sehingga mereka takjub, dan berkata, Dari mana orang ini mendapat kebijaksanaan ini, dan ini mujizat?
Bukankah Ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibu-Nya bernama Maria? dan saudara-saudaranya, James, dan Yusuf, Simon dan Yudas?
Dan saudara-saudara perempuannya, tidakkah semuanya ada bersama kita? Dari mana kemudian orang ini memperoleh semua hal ini?
Dan mereka tersinggung karena dirinya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, nabi bukan tanpa kehormatan, terjaga di negerinya sendiri, dan di rumahnya sendiri.
Dan dia tidak banyak mujizat di sana karena ketidakpercayaan mereka.
Penggalan kisah tersebut menyadarkan saya. Hal ini juga membantu saya untuk merasa lebih baik tentang kebebalan sesekali keluarga saya sendiri terhadap beberapa kebijaksanaan progresif hebat saya sendiri. Mudah-mudahan, ini akan memberikan efek yang sama untuk Anda.
Jika keluarga Anda menolak progresivisme Anda, saran saya adalah untuk tidak memikirkannya. Ini bukan berarti bahwa mereka bodoh atau bahwa mereka tidak mencintai Anda, melainkan bahwa mereka bukanlah pelanggan yang memenuhi syarat. Hentikan usaha Anda untuk melakukan penjualan kepada mereka, dan sebagai gantinya cobalah untuk mempengaruhi mereka dengan cara yang menyenangkan misalnya. Saya tahu, saya tahu, sulit menyaksikan orang yang tercinta merangkul pandangan atau berperilaku dengan cara yang Anda anggap tidak pantas atau bahkan tidak etis. Tapi apa pilihan Anda? Anda tidak bisa memaksa mereka untuk mengadopsi pandangan Anda. Jadi ikutilah peribahasa kuno “hidup dan biarkan hidup,” dan simpanlah usaha penjualan Anda untuk pelanggan yang memenuhi syarat yang lebih mungkin untuk diyakinkan.
Juga waspadalah terhadap kemungkinan bahwa masalah-masalah pribadi yang belum terselesaikan antara Anda dan keluarga Anda menghambat upaya Anda untuk mempengaruhi mereka. Jika Anda sudah memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Anda, jangan memperumitnya dengan menyeret pandangan politik Anda ke dalamnya. Sebaliknya, ambillah inisiatif untuk memperbaiki hubungan, dan Anda mungkin menemukan bahwa keluarga Anda secara ajaib menjadi lebih reseptif terhadap nilai-nilai Anda.
Sebagaimana dibahas sebelumnya dalam The Lifelong Aktivist, jika keluarga Anda aktif memusuhi Anda, atau merusak Anda, maka pisahkan diri dari mereka dan berinteraksilah dengan mereka sesedikit mungkin.
Pasangan dan Anak
Saya kebanyakan bicara, di atas, tentang keluarga kandung Anda, tetapi bagaimana jika keluarga yang Anda ciptakan – pasangan dan anak-anak Anda –menolak nilai-nilai progresif Anda? Ini adalah situasi yang jauh lebih sulit. Bagi Anda yang belum berpasangan, saya tegaskan kembali nasihat penting dari Bagian II: pilihlah pasangan Anda dengan bijaksana, karena pilihan tersebut yang mungkin akan menjadi salah satu penentu utama keberhasilan Anda sebagai seorang aktivis dan sebagai manusia.
Jika Anda sudah berpasangan dengan seseorang yang tidak mendukung nilai-nilai progresif Anda dan situasi ini menyebabkan Anda sakit, konsultasikan dengan terapis atau profesional lainnya. Jika tidak menyebabkan Anda sakit, tetapi hanyalah sebuah gangguan, maka Anda mungkin harus memperlakukannya seperti semua gangguan kecil lain yang dialami pasangan dan “hidup dan biarkan hidup.”
Anak-anak, pada titik tertentu, lebih sederhana, karena tanggung jawab Anda sebagai orang tua terbantu oleh peran Anda sebagai aktivis. Ada kecenderungan alami untuk anak-anak yang dibesarkan oleh orangtua progresif menjadi anak-anak yang progresif, tetapi jika anak-anak Anda kebetulan tidak setuju dengan Anda, atau melewati masa pemberontakan, tanggung jawab Anda sebagai orangtua dan seorang progresif yang asih adalah untuk menghormati kemandirian, individualitas dan penentuan nasib diri sendiri mereka. Jika Anda tidak mencoba untuk menggertak mereka, melainkan untuk menjadi panutan bagi mereka mengenai kehidupan progresif yang menggembirakan, ada kesempatan baik bagi mereka untuk kembali ke “rumah” nilai-nilai Anda pada akhirnya. Jika tidak – yah, bersukacitalah dalam kemerdekaan mereka, dan dasarkan hubungan Anda bukan pada perbedaan Anda, tetapi pada kesamaan bidang yang Anda miliki. Kemungkinan, Anda akan menemukan bahwa anak-anak Anda tidaklah benar-benar sejauh ke liberal seperti yang Anda takutkan.
Sekarang, kembali ke proses penjualan.


29. Proses Penjualan # 3: Penilaian Kebutuhan
Kajian Kebutuhan adalah percakapan Anda dengan pelanggan, di mana Anda berusaha untuk memperoleh pemahaman tentang siapa dia, apa situasinya, dan apa pikiran dan perasaannya mengenai kasus Anda. Sementara percakapan riset pasar Anda yang sebelumnya lebih terfokus pada pertanyaan umum tentang bagaimana menjangkau audiens, sekarang Anda  mempunyai tujuan yang khusus mengenai bagaimana mencapai pelanggan individu dengan siapa Anda berbicara sekarang. Semua informasi yang Anda kumpulkan dirancang untuk menjawab dua pertanyaan paling penting yang ingin Anda atasi dalam setiap penjualan:
	Kebutuhan atau permasalahan apa yang dihadapi pelanggan saya sehingga kasus saya mungkin dapat membantu mengatasinya? 

Apa cara terbaik bagi saya untuk membungkus kasus saya sehingga pelanggan saya menerimanya sebagai hal yang dapat memenuhi kebutuhannya atau menyelesaikan masalahnya?
Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut adalah “emas” yang sedang Anda cari dalam Penilaian Kebutuhan, karena itu merupakan informasi yang Anda butuhkan untuk  membuat penjualan Anda dengan lugas.
Kajian Kebutuhan adalah percakapan, tapi yang terkandung dalam percakapan  tersebut adalah wawancara. Anda akan mengajukan banyak pertanyaan, tetapi pastikan untuk menjaga percakapan tetap ringan dan alami sehingga tidak terkesan sebagai interogasi. Gunakan basa-basi untuk mencairkan suasana, dan amatilah basa-basi sosial lainnya juga. Sebuah strategi yang baik adalah mulai dengan membahas banyak hal non-politik yang sama-sama dimiliki oleh Anda dan pelanggan Anda: misalnya, tim olahraga yang Anda berdua sukai, sebuah kota yang Anda berdua tinggali, kenyataan bahwa Anda mengagumi taman indah, atau kenyataan bahwa Anda berdua memiliki hewan kesayangan. Kemudian, gunakan kesamaan tersebut untuk membentuk dasar dari hubungan positif yang cukup kuat untuk mengakomodasi pergeseran untuk membahas subyek “menakutkan” politik atau moralitas.
Pertanyaan Sederhana, Jawaban Kompleks
Sebuah Penilaian Kebutuhan berlangsung di mana saja dari sekitar satu menit sampai beberapa jam atau bahkan berhari-hari. Umumnya bagian dari proses penjualan memakan waktu terpanjang. Terutama jika wiraniaga menjual sesuatu yang rumit atau mahal, ada lusinan atau ratusan pertanyaan yang  dapat dia tanyakan, termasuk:
	Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang diri Anda?
	Apa pekerjaan Anda? Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam pekerjaan atau karier tersebut? Bagaimana perasaan Anda mengenai pekerjaan Anda?
	Bagaimana situasi hidup Anda?
	Apakah Anda menyewa atau memiliki rumah? Siapa lagi yang tinggal bersama Anda?

Bisakah Anda ceritakan tentang keluarga Anda?
Apa latar belakang kewarganegaraan / agama / etnis Anda?
Apa yang Anda lakukan di waktu senggang?
Di mana Anda dilahirkan? Di mana Anda pernah tinggal? Apakah Anda menyukai tempat-tempat tersebut?
Apa latar belakang pendidikan Anda?
Apa pekerjaan orang tua Anda?
Apa pendapat Anda tentang isu X?
Pernahkah Anda mengenal seseorang yang [Demokrat / vegetarian / gay / dll]?
Apa pendapat Anda tentang orang tersebut?
Apakah Anda memeluk suatu agama?
Apa tujuan, impian dan aspirasi Anda – untuk Anda dan orang yang Anda cintai?
Perhatikan bahwa sementara pertanyaan-pertanyaan tersebut cenderung sederhana, jawabannya tidak boleh sederhana. Karena itu merupakan rincian cerita seseorang yang sering memberikan Anda petunjuk akurat mengenai cara membingkai permasalahan bagi mereka, penting untuk mendapatkan detail-detailnya. Informasi tersebut juga akan berguna untuk membantu Anda dalam  melihat seseorang sebagai individu yang unik, dan tidak hanya sebagai seorang target atau stereotip.
Jangan terburu-buru dalam melakukan Penilaian Kebutuhan: semakin banyak informasi yang orang tersebut rela bagikan dengan Anda, semakin baik. Bergegas juga bisa membuat orang yang Anda ajak bicara merasa tak dihargai, yang dengan jelas berlawanan dengan tujuan Anda. Banyak aktivis, terutama ketika mereka baru mulai menggunakan teknik penjualan, dengan gugupnya terburu-buru melalui proses Pengkajian Kebutuhan dan secara refleks mulai melemparkan solusi mereka, yaitu, kasus mereka. Hal ini pasti menyebabkan reaksi “mata mengkilap” yang dibahas dalam Bab 17, dan cara untuk menghindarinya adalah untuk berlatih melakukan  Pengkajian Kebutuhan pada rekan-rekan dan teman-teman sampai Anda cukup nyaman untuk mempraktikkan teknik tersebut di lapangan.
Bab berikutnya menawarkan kiat-kiat melakukan Penilaian Kebutuhan yang baik.

30. Delapan Kiat Melakukan Penilaian Kebutuhan dengan Baik
Penilaian Kebutuhan, seperti yang saya bahas dalam Bab 29, merupakan percakapan dengan wawancara tersembunyi sebagai intinya. Berikut adalah delapan kiat untuk melakukannya dengan baik.
1. Ingat: Anda Melakukan Penjualan Sepanjang Prosesnya
Keberhasilan atau kegagalan suatu penjualan tidak terjadi seketika saat Anda akhirnya meminta pelanggan untuk mengambil tindakan yang Anda sarankan. Semua itu terjadi dalam tahapan-tahapan sepanjang proses penjualan. Sepanjang Penilaian Kebutuhan dan langkah-langkah lainnya, lawan bicara Anda secara sadar dan tidak sadar mengumpulkan informasi serta kesan tentang Anda dan kasus Anda. Setiap kesan dan informasi, sekecil apa pun, akan mendekatkannya, atau menjauhkannya, saat menerima sudut pandang Anda. Ini berarti bahwa Anda harus menjadi pembela terbaik semampu Anda, bukan hanya di akhir penjualan ketika Anda secara eksplisit meminta pelanggan untuk mengambil tindakan Anda, tetapi melalui seluruh proses penjualan. Menunggu sampai menit terakhir untuk “menghidupkan pesona” tidak hanya mengecoh; hal tersebut tidak akan berhasil.
2. Ingat: Anda Masih Melakukan Kualifikasi
Di suatu titik selama percakapan, Anda dapat mempelajari bahwa orang yang Anda ajak bicara adalah seseorang yang menentang kasus Anda secara gigih, atau untuk beberapa alasan lain tidak dalam posisi untuk mengambil tindakan atau membuat perubahan perilaku yang Anda cari. Pada saat itu, Anda harus mengakhiri percakapan tersebut dengan anggun dan beranjak.
3. Ingat: Anda Utamanya Sedang Menjual Diri
Dalam setiap penjualan, yang pertama dan yang paling penting yang Anda harus jual adalah diri Anda sendiri: jika pelanggan merasa nyaman membeli dari Anda, Anda mungkin telah membuat penjualan, dan jika dia tidak merasakan hal tersebut, Anda mungkin telah gagal, tidak peduli betapa ia membutuhkan apa pun yang Anda jual.
Seperti yang dibahas dalam Bab 7, lebih dari apa pun, pelanggan perlu untuk merasa aman, terutama ketika apa yang Anda jual adalah sesuatu yang “menakutkan” sebagai alternatif sudut pandang sosial atau politik. Jika pelanggan merasa Anda memanfaatkan atau mengeksploitasinya, atau bahwa dia, sebaliknya, tidak bisa memercayai Anda, Anda telah (sepatutnya) gagal melakukan penjualan.
Pelanggan juga perlu merasa dihormati. Ingat cerita dari Bab 5, tentang benturan budaya antara pemilih kaukus Iowa dan para “Deaniac”? Muncul di depan pintu orang asing dan berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan adat istiadat dan moral setempat tidaklah sopan.
Anda juga harus menarik, bukan dalam arti gaya pakaian tetapi dalam artian teman yang menyenangkan/berkepribadian/baik. Setidaknya, Anda  tidak boleh menjadi orang yang menyerang orang lain. Kemenarikan memiliki banyak komponen -termasuk setidaknya standar minimal perawatan diri- tapi yang penting adalah memiliki kepribadian yang menarik. Wiraniaga profesional, seperti dibahas dalam Bab 25, bekerja sungguh-sungguh untuk menumbuhkan hal tersebut, tapi banyak aktivis yang tidak melakukannya. Banyak aktivis, pada kenyataannya, mengejawantahkan kepribadian yang buruk, dalam arti harfiah: tidak bahagia, masam, menghakimi, pahit, terasing atau marah. Dan kemudian mereka bertanya-tanya mengapa mereka memiliki masa-masa sulit dalam menjual sudut pandang mereka!
Saya tidak mengatakan bahwa setiap aktivis yang ada, atau aktivis pada umumnya, tidak dibenarkan untuk sesekali memiliki perasaan tersebut, hanya saja menunjukkannya secara berlebihan atau dengan tidak tepat dapat merugikan kesuksesan Anda dalam aktivisme dan  dalam bidang lain dalam kehidupan Anda.
Aspek lain dari menjual diri Anda adalah profesionalisme. Selalu bersikaplah tenang, keren, dan terkendali. Muncul tepat waktu, sepenuhnya siap dan terlatih. Pastikan bahwa setiap materi yang Anda gunakan teruji dan 100 persen akurat, karena bahkan kesalahan sepele dapat sangat merusak kredibilitas Anda.
4. Menggunakan Teknik Mendengarkan yang Tidak Menghakimi dan Aktif
Kebanyakan orang mendengarkan secara pasif, yang berarti mereka tidak benar-benar memberikan perhatian penuh kepada orang yang mereka ajak bicara. Mereka mendengar setidaknya beberapa kata, tapi pikiran mereka mengembara pada hal-hal lainnya. Mereka mungkin berpikir tentang apa yang sedang dikatakan, bagaimana perasaan mereka tentang hal itu, bagaimana mereka akan merespon atau bahkan sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali, seperti apa yang mereka makan malam itu.
Mendengarkan secara aktif, sebaliknya, adalah proses mendengarkan dengan fokus yang mendalam terhadap apa yang orang lain katakan. Itu berarti bahwa Anda tidak terganggu oleh pikiran Anda sendiri, dan oleh karena itu dapat lebih memahami apa yang dikatakan.
Tujuan Anda, selama Penilaian Kebutuhan, adalah mengajukan pertanyaan dan kemudian mendengarkan jawaban pelanggan secara aktif dan dengan tidak menghakimi -dan kemudian, menggunakan jawaban-jawaban tersebut untuk membentuk percakapan selanjutnya sehingga dapat menyuarakan situasi individual dan kebutuhannya dengan lebih akurat.
Mendengarkan secara aktif lebih sulit daripada mendengarkan secara pasif, dan banyak dari kita perlu berlatih untuk dapat menguasainya. Lakukan itu dengan menggunakan teknik mendengarkan secara aktif dalam semua percakapan Anda, termasuk percakapan yang santai dengan keluarga dan teman-teman. Anda mungkin akan melihat langsung pergeseran positif dalam hubungan tersebut karena orang yang berbicara dengan Anda menyadari, mungkin hanya secara bawah sadar, tingkat ketertarikan Anda yang lebih besar terhadap situasi dan kebutuhan mereka.
5. Pastikan Bahasa Anda Mendukung Sudut Pandang Anda
George Lakoff, penulis Don’t Think of an Elephant!, memperingatkan untuk tidak mengadopsi konstruksi linguistik oposisi (atau “bingkai”, sebagaimana ia menyebutnya), karena ketika melakukannya Anda secara otomatis memperkuat konstruksi tersebut dalam pikiran pendengar. Begitu seorang pecinta lingkungan menyebutkan kerangka konservatif “konservasi melawan pekerjaan”, misalnya, dia menempatkan dirinya dalam sebuah kerugian yang besar. Bingkai yang harus ia gunakan berulang-ulang adalah “konservasi berarti pekerjaan”.
Demikian pula, seorang advokat hak-hak reproduksi seharusnya tidak  merujuk kepada oposisi sebagai “pro-kehidupan,” karena cenderung merujuk pada hal tersebut dengan sendirinya. Mereka seharusnya hanya disebut sebagai “anti-pilihan.”
Jadi, berusahalah untuk mengembangkan bingkai yang kuat untuk kasus Anda, dan untuk menegakkan “disiplin pesan” pada diri Anda sendiri dan pada orang lain yang bekerja dengan Anda. Pastikan bahwa itu adalah bingkai Anda, dan bukan bingkai oposisi, yang diaktifkan dalam pikiran audiens Anda.
6. Gunakan Bahasa Pelanggan Anda dan, Jika Mungkin, Merujuklah pada Pengalamannya
Anda harus melakukan lebih banyak mendengar daripada berbicara selama proses Penilaian Kebutuhan -berbicara datang belakangan, pada saat melakukan langkah Pengungkapan Kembali dan Pemberian Solusi dalam proses penjualan-tetapi ketika Anda berbicara Anda harus menggunakan bahasa pelanggan Anda, dan berbicara dalam hal pengalamannya, sebanyak mungkin. “[Penyelenggara] mempelajari legenda, anekdot, nilai-nilai, idiom lokal. Ia mendengarkan pembicaraan basa-basi. Dia menahan diri dari retorika asing dengan budaya lokal,” kata Alinsky.
Katakanlah Anda berbicara tentang perubahan iklim di sebuah gereja lokal. Para audiens tampak bosan: mereka telah mendengar semua itu sebelumnya. Kemudian Anda menyebutkan kata “pelayanan” dan semua orang langsung memperhatikan. Itu karena pelayanan (alias “merawat ciptaan Tuhan”) adalah kewajiban dasar dalam iman Kristen. Topik ini mungkin tidak berubah, tetapi hanya dengan mengadopsi bahasa audiens Anda, Anda telah membuatnya sangat relevan untuk mereka.
7. Ajukan Pertanyaan Terbuka
Pertanyaan terbuka mendapatkan respon terperinci yaitu, “Apa pendapat Anda tentang pandangan ekonomi Calon X?” Pertanyaan tertutup, sebaliknya, biasanya menimbulkan hanya jawaban singkat -seringkali ya/tidak- yaitu, “Apakah Anda menyukai pandangan ekonomi Calon X? “
Pertanyaan terbuka cenderung menggerakkan percakapan bersama dan membuka arah yang baru, sedangkan pertanyaan tertutup cenderung untuk menutupnya.
Gunakan pertanyaan terbuka bila memungkinkan.
8. Boleh Saja Mencatat
Kecuali percakapan tersebut sangat pribadi atau sensitif, boleh saja untuk mencatat. Bahkan, melakukan hal tersebut membuat Anda terlihat profesional dan terorganisir. Meskipun demikian, sebelum Anda mengeluarkan buku catatan, bertanyalah pada orang yang Anda ajak bicara apakah mereka keberatan atau tidak.
Dalam pengalaman saya, perekam suara membuat orang jauh lebih gugup daripada hanya pena dan kertas.


31. Proses Penjualan # 4: Ungkapkan Kembali Masalah Pelanggan
Setelah Anda melakukan Penilaian Kebutuhan dan telah memiliki pemahaman yang baik tentang pelanggan, situasi dan kebutuhannya, Anda harus mengungkapkan kembali apa yang baru saja ia beritahukan dalam bahasa Anda sendiri.
Mengungkapkan kembali adalah teknik yang sangat kuat yang digunakan tidak hanya dalam penjualan, tetapi dalam pembinaan, pengajaran, terapi, dan bidang lainnya. Ini merupakan cara yang paling langsung dan kuat untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar telah mendengarkan orang lain -dan, secara lebih luas, bahwa Anda menghormati dan peduli tentang mereka.
Mengungkapkan kembali juga memberikan Anda kesempatan untuk memastikan bahwa Anda memahami situasi pelanggan secara akurat. Karena mendapati bahkan hanya satu detail yang salah dapat membahayakan penjualan, Anda perlu memastikan bahwa Anda mendapatkan informasi yang benar sebanyak mungkin, dan terutama bahwa Anda tidak melanjutkan berdasarkan informasi yang salah atau berdasarkan asumsi.
Bukan masalah jika Anda mendapatkan detail yang salah. Jika Anda melakukannya, lawan bicara Anda mungkin akan berkata: “Ah, bukan, bukan itu yang saya maksudkan”. Tidak apa-apa. Mintalah ia untuk mengoreksi Anda; dan kemudian ungkapkan kembali pernyataannya sampai Anda bisa melakukannya dengan benar.
Berikut adalah bagaimana “pengungkapan kembali” bekerja.
Aktivis	: Jadi, apa yang Anda sampaikan adalah bahwa Anda ingin kandidat kami mendukung hak-hak gay dan lingkungan, hanya saja Anda tidak yakin apakah Anda bisa memilih calon pihak ketiga. Apakah itu benar?
“Pelanggan”	: Ya, dan saya tidak suka bahwa ia juga memilih untuk peningkatan pajak properti.
Aktivis	: Baiklah, saya minta maaf telah melewatkan hal tersebut. Jadi Anda mengatakan bahwa Anda akan memilih kandidat kami karena Anda menyukai keberpihakannya pada hak-hak gay dan lingkungan, hanya Anda tidak yakin apakah Anda bisa memilih calon pihak ketiga dan Anda juga tidak suka pilihannya untuk meningkatkan pajak properti. Apakah itu benar?
“Pelanggan”: Ya.
Yang perlu dilakukan aktivis tersebut sekarang adalah untuk terus menggunakan gaya pertanyaan Socratik yang lembut untuk menentukan apa, khususnya, yang ia maksudkan dengan “calon pihak ketiga” dan “menaikkan pajak properti”, serta apa yang menjadi keberatannya. Mudah-mudahan, proses tanya-jawab akan cukup untuk membantunya memperjelas pemikirannya dan meredakan keberatannya. Hal ini mungkin mengungkap, misalnya, bahwa meskipun ia jelas keberatan dengan naiknya pajak properti, itu hanya naik 0,25% yang mengharuskannya membayar kurang dari $80 per tahun, dan bahwa pajak yang dibayar untuk perbaikan fasilitas rekreasi komunitas yang ia dan keluarganya gunakan secara teratur. Fakta-fakta tersebut dan bingkai “pajak meningkat = fasilitas publik lebih baik” mungkin dapat meredakan keberatan tersebut.
Seperti biasa, kunci untuk menggerakkan penjualan bukanlah untuk menguliahi konsumen, tetapi untuk mendengarkannya.
“Mengungkapkan Kembali” Bekerja Secara Ajaib
Mengungkapkan kembali pikiran dan perasaan seseorang dapat memiliki efek menakjubkan, hampir magis. Misalnya, ketika Anda menyatakan kembali, pelanggan sering mengoreksi dirinya sendiri. Dengan kata lain, setelah ia mendengar pikiran dan perasaannya dipantulkan kembali ke arahnya, ia menyadari bahwa hal tersebut bukan pikiran dan perasaannya, pada akhirnya.
“Pelanggan”	: Sebenarnya, Anda tahu, hal seperti pajak properti itu bukan masalah besar. Dan, Anda tahu, kalau dipikir-pikir, saya memberikan suara untuk calon pihak ketiga beberapa waktu lalu.
Percaya atau tidak, hal seperti ini sering terjadi.
Hal ajaib lainnya yang bisa terjadi adalah bahwa pelanggan dapat secara spontan menyetujui sudut pandang Anda tanpa tindakan lebih lanjut atau persuasi dari Anda:
“Pelanggan” [berpikir keras]: Wah, semua itu bukanlah alasan yang tepat untuk tidak memilih seseorang yang saya sebaliknya sukai, kan?
Hal ini juga sering terjadi.
Hanya saja, setelah Anda menggunakan teknik menyatakan ulang untuk menunjukkan bahwa Anda memahami pikiran dan situasi pelanggan Anda, sebaiknya Anda mulai –dengan sangat lembut- untuk mengajukan pertanyaan dan membuat pernyataan yang menantang pandangannya yang berkaitan dengan kasus Anda.
Bab berikutnya memberitahu Anda bagaimana cara melakukannya.


32. Penjualan Proses # 5: Perenungan & Pemberian Solusi
Situasi ini terjadi berkali-kali setiap hari: seseorang mendekati orang lain dengan sebuah masalah. Mungkin itu adalah seorang anak yang mendekati orang tuanya. Atau seseorang yang mendekati pasangannya. Atau karyawan perusahaan mendekati orang yang ahli komputer di departemennya.
Orang tersebut mulai menggambarkan sebuah masalah, dan orang yang mereka dekati menyela dan berkata, “Oh, aku paham. Jangan khawatir, itu bukanlah masalah besar. Yang harus Anda lakukan adalah. . . . “
Kebanyakan orang tidak suka menerima perlakuan semacam itu. Hal itu bukan hanya kasar, tapi juga meremehkan dan merendahkan, seolah-olah masalah seseorang dan orang itu dengan sendirinya, tidak layak mendapatkan pertimbangan yang serius (hal ini menyakitkan terutama jika penasihat menolak apa yang si penanya anggap sebagai masalah penting). Secara lebih mendasar, hal tersebut benar-benar menghilangkan perasaan istimewa dan unik penanya—sebagai representasi dari harga diri.
Kebanyakan orang memiliki kebutuhan bawaan –atau lebih tepatnya, keinginan—untuk penghargaan, termasuk harga diri. Psikolog Abraham Maslow menulis tentang penghargaan dengan panjang lebar, menempatkannya pada peringkat kedua setelah aktualisasi diri dalam “Hirarki Kebutuhan Manusia”-nya yang terkenal. Wiraniaga profesional dan aktivis mengetahui hal ini, seperti halnya guru, pelatih, dan orang lain yang pekerjaannya kerap bersentuhan dengan khalayak yang lebih luas. Mereka juga tahu bahwa menunjukkan penghargaan untuk seseorang bukan hanya manusiawi dan penuh kasih untuk dilakukan, tetapi juga menciptakan ikatan yang kuat dengannya sehingga memudahkan ketika ia diharapkan dapat menerima sudut pandang Anda.
Apakah hal ini manipulasi? Seperti pada semua pertanyaan moral yang berkaitan dengan pemasaran dan penjualan, jawabannya adalah: tidak jika Anda melakukannya dengan jujur dan bertanggung jawab. Anda harus berusaha untuk mempunyai pandangan yang luas yang memungkinkan Anda untuk menghormati dan menghargai berbagai macam orang, termasuk mereka yang kebetulan tidak setuju dengan Anda secara politis. Dan jika Anda benar-benar menghormati dan menghargai seseorang, Anda harus bersedia untuk memberitahukannya, jika tidak secara eksplisit dengan kata-kata –walaupun hal itu sering dibutuhkan dalam penjualan- maka setidaknya secara implisit dalam bentuk tindakan Anda dan cara Anda memperlakukannya.
Jika saya mengajar kursus tentang “Sukses Hidup” dan buku tersebut hanya bisa berisi dua kalimat, kalimat-kalimat tersebut adalah: “Pertama, belajarlah untuk menyukai diri sendiri, tidak peduli seberapa cacat atau tidak sempurnanya Anda seperti yang Anda pikirkan. Selanjutnya, berusahalah untuk membantu semua orang di sekitar Anda untuk merasa lebih baik terhadap diri mereka sendiri, dan jangan pernah berhenti mencari peluang untuk melakukannya”.
Cara Menyampaikan Penghormatan
Seluruh proses penjualan dirancang untuk menyampaikan rasa hormat, peduli, dan perhatian Anda kepada pelanggan, bersama dengan tujuan-tujuan lain seperti melakukan kualifikasi dan mengumpulkan informasi. Langkah Perenungan & Pemberian Solusi, bagaimanapun, adalah saat di mana Anda menyampaikan rasa hormat Anda dengan sangat jelas.
Berikut ini adalah contoh bagaimana melakukan Perenungan & Pemberian Solusi, dari salah satu bisnis terdahulu saya:
Kembali pada saat saya menjadi seorang konsultan komputer lepas, setidaknya setengah dari orang-orang yang menghubungi saya untuk mencari bantuan menghadapi salah satu dari beberapa masalah yang sama: kabel yang buruk, virus, masalah printer, hard drive gagal atau file terhapus yang perlu dikembalikan. Salah satu hal terburuk yang bisa saja dilakukan, selama panggilan tersebut, adalah memberitahu pelanggan, “Oh, itu tidak begitu buruk! Saya telah melihatnya jutaan kali. Saya tahu persis apa yang Anda butuhkan”. Itu akan membuat mereka merasa seolah-olah saya tidak melihat masalah mereka, atau diri mereka, sebagai sesuatu yang unik dan penting.
Sebaliknya, saya belajar terlebih dahulu untuk Mengungkapkan Kembali  Masalah Pelanggan, seperti dijelaskan dalam Bab 31, dan kemudian untuk Merenungkan dan Memberikan Solusi untuk masalah tersebut, yang dalam hal ini akan seperti ini, “Yah, itu terdengar seperti masalah yang mengerikan. Saya paham mengapa Anda menjadi kesal. Biarkan saya sejenak berpikir tentang hal ini”. (Jeda.) “Apakah Anda mencoba menukar kabel jaringan yang lain?”
Berikut analisis dari jawaban tersebut:
Yah, itu terdengar seperti masalah yang mengerikan. Saya paham mengapa Anda menjadi kesal. Ini adalah kebenaran yang disampaikan bukan dari perspektif saya, tapi dari pelanggan saya. Baginya, masalah tersebut mengerikan dan menjengkelkan, tidak peduli seberapa rutin hal tersebut kelihatannya bagi saya. Seperti Kenyataan Pahit # 3 (Bab 16) mengajarkan kita, sudut pandang pelangganlah, bukan sudut pandang Anda sendiri, yang paling penting.
Sedangkan selama bagian Pengungkapan Kembali dari penjualan, saya menegaskan kembali kebenaran faktual situasi pelanggan saya, sekarang saya menegaskan kembali kebenaran emosionalnya. Psikolog menyebut ini sebagai “pencerminan”, dan hal ini menyampaikan banyak rasa hormat dan kasih sayang bagi lawan bicara Anda.
Izinkan saya berpikir tentang hal ini sejenak. Hal ini semakin menguatkan fakta bahwa saya memikirkan pelanggan dan masalahnya sebagai hal yang penting. Dengan berhenti untuk berpikir mengenai situasinya, bahkan jika saya cukup yakin mengenai apa yang terjadi, saya memberikannya rasa hormat dengan  pertimbangankannya secara serius.
Jeda. Selama jeda, saya melakukan apa yang telah saya katakan “untuk berpikir tentang hal itu sejenak”.
Jika Anda tidak menggunakan waktu “merenungkan” ini untuk benar-benar mempertimbangkan masalah pelanggan, tetapi hanya untuk menghitung waktu sebelum Anda mulai berbicara lagi, merenungkan menjadi taktik bermakna ganda: Anda hanya berpura-pura peduli. Mengingat hal itu, dan mengingat bahwa orang-orang yang membuat keputusan cepat seringkali salah, Anda harus selalu menggunakan teknik merenungkan untuk mencoba melihat situasi pelanggan melalui pikiran segar. Hal ini berlaku terutama jika Anda seribu persen yakin Anda tahu apa yang terjadi, karena biasanya dalam situasi seperti inilah kita membuat kesalahan yang paling memalukan.
Apakah Anda mencoba menukar kabel jaringan yang lain? Akhirnya, saya mengusulkan solusi saya; dan karena pelanggan merasa lebih dihargai dan dihormati oleh saya daripada jika saya hanya langsung menyampaikan solusinya, dia jauh lebih mungkin untuk benar-benar menerima nasihat saya atau menyewa jasa saya untuk memperbaiki masalah tersebut.
Harap baca kembali kalimat terakhir: “. . . ia jauh lebih mungkin untuk benar-benar menerima nasihat saya atau menyewa jasa saya”. Dengan kata lain, dengan menunjukkan kepada pelanggan bahwa saya menghargainya, saya jauh lebih mungkin untuk memperoleh perubahan perilaku yang saya inginkan darinya.
Hal tersebut berlaku sama dalam aktivisme. Katakanlah Anda mencoba untuk meyakinkan seseorang untuk memilih calon Demokrat ketika seseorang tersebut telah memilih Partai Republik selama hidupnya, bersama dengan seluruh keluarganya dan sebagian besar komunitasnya. Hal-hal tersebut adalah fakta-fakta mengenai situasinya; Perenungan & Pemberian dialog ini hadir untuk menceritakan kebenaran emosional:
Aktivis	: Anda mengatakan sebelumnya bahwa meskipun Anda benar-benar menyukai kandidat kami, akan sulit bagi Anda untuk memilih Demokrat untuk pertama kalinya. Dapatkah Anda memberitahu saya mengapa?
“Pelanggan”	: Yah, keluarga saya dan orang-orang di gereja adalah basis Republik, dan mereka tidak akan memikirkan hal itu.
Aktivis	: Jadi Anda takut suara Anda mungkin mengasingkan keluarga Anda dari orang-orang di gereja?
“Pelanggan”	  : Ya.
Aktivis	: Itu sulit, benar-benar sulit. Biarkan saya berpikir tentang hal ini sejenak. [Jeda.] Apakah Anda benar-benar yakin bahwa tidak ada seorang pun dalam keluarga Anda atau komunitas gereja yang telah memilih Demokrat?
“Pelanggan” [berpikir]: Yah, ada sepupuku Jack. Dia tinggal di kota lain, dan dia banyak memberikan suara untuk Demokrat. Bahkan, dia aktif dalam komite Demokrat setempat.
Aktivis		  : Benarkah?
“Pelanggan”	  : Ya. Lucu, Saya lupa tentang dirinya sampai sekarang.
Aktivis	: Apa yang orang rasakan tentang Jack, mengetahui bahwa dia seorang Demokrat aktif?
“Pelanggan”	 : Baik-baik saja, sebenarnya. Dia tidak memaksakan pandangan politiknya ke orang lain. Dia adalah bagian dari kita, hanya dia mempunyai suara yang berbeda.
“Aktivis”	 : Hmmm. . . [Jeda.] Bagaimana menurut Anda reaksi keluarga dan teman-teman Anda jika Anda mengambil pendekatan yang sama seperti Jack? Memilih Demokrat tetapi tidak memaksa mereka?
“Pelanggan”	 : Mungkin tidak terlalu buruk. Ya, mungkin tidak akan begitu buruk sama sekali. . . . Bahkan, keluarga saya tidak terlalu banyak keberatan: keluarga istri saya yang lebih saya khawatirkan. Mereka benar-benar basis Republik. Tapi mereka tinggal di wilayah lain dan kita tidak benar-benar banyak bertemu mereka . . . dan, sebenarnya, saya tidak benar-benar peduli apa yang mereka pikirkan, terlalu banyak, lagi pula. Istri saya bisa menangani mereka. . . dia cukup tangguh. [Tertawa.]
Jalan Persuasi
Dalam contoh di atas, langkah Mengungkapkan Kembali dan Merenungkan & Memberikan Solusi membantu aktivis menunjukkan pemahamannya yang jujur, sekaligus menghormati, tentang kondisi pelanggan dan situasinya -dan karena itu, secara implisit, penghargaannya untuk pelanggan. Dengan demikian, ia tidak hanya menempa ikatan dengan pelanggan, tapi juga membantunya merasa cukup aman, secara psikologis, untuk merenungkan serta mengadopsi sudut pandang aktivis dan mengambil tindakan sesuai dengan keinginan aktivis. “Jalan persuasi” yang mengarahkan pelanggan untuk mengambil tindakan yang diinginkan sering terlihat seperti ini:
	Pelanggan memulai dengan ketidakpercayaan atau kecurigaan alami, jika bukan diri aktivis sendiri, pastilah hal yang coba dijual oleh aktivis.

Setelah melakukan beberapa diskusi, pelanggan mulai percaya pada aktivis, dan menganggapnya sebagai sekutu dalam membuat keputusan sulit untuk mengambil tindakan atau tidak. Ia melihat bahwa ia dapat menggunakan kekuatan dan dukungan aktivis, serta sumber daya lainnya yang dapat disediakan aktivis, seperti informasi.
Pelanggan memperoleh apresiasi yang lebih lengkap untuk kebenaran dari posisi aktivis. Namun, dia mungkin tidak melihat aksi yang aktivis inginkan agar pelanggan menganggapnya perlu, atau sisi negatif dari hal tersebut mungkin masih lebih besar daripada sisi positifnya.
Pelanggan mulai melihat dirinya berada di sisi yang sama dengan aktivis. Tindakan yang diinginkan oleh aktivis untuk dia lakukan sekarang mulai tampak semakin masuk akal, atau justru penting.
Pada titik tertentu, pelanggan mulai melihat konsekuensi positif dari mengambil tindakan melebihi yang negatif. Tindakan tersebut, oleh karena itu, tampaknya semakin bisa dilakukan. Pada titik tertentu, diskusi akan beralih dari teori dan filosofi ke perencanaan -yaitu, pemeriksaan rinci terhadap langkah-langkah yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengambil tindakan- dan cara-cara untuk menghidari dan mengatasi hambatan.
Pelanggan setuju untuk mengambil tindakan.
Pelanggan mengambil tindakan. Aktivis terus mendukungnya.
Pelanggan telah mengambil tindakan. Aktivis terus mendukungnya.
Di beberapa titik setelah tindakan telah terjadi, pelanggan siap untuk mempertimbangkan untuk mengambil tindakan baru. Jalur persuasi dimulai lagi -hanya saja kali ini, kemungkinan berjalan lebih mudah dan lebih cepat, berkat hubungan kuat antara pelanggan dan aktivis, dan fakta bahwa pelanggan kini lebih komplit berada di sisi yang sama dengan aktivis dalam melihat permasalahan tersebut.
Itulah proses penjualan/aktivisme yang terbaik, dan hal itu didorong oleh tindakan sederhana tapi kuat:  menghargai seseorang dengan jujur.


33. Perubahan Tidaklah Mudah
Seorang aktivis yang polos atau kurang berpengalaman akan menangani situasi di bab sebelumnya dengan mengatakan kepada pelanggannya, “Oh, silahkan dan pilih Demokrat! Ini bukan masalah besar. Bahkan, sangat mudah! Aku melakukannya sepanjang waktu, dan orang-orang saya pendukung Republik, juga!”
Tapi kita sudah tahu mengapa banyak orang mengalami kesulitan berpindah partai politik, bergabung dengan serikat buruh atau membuat beberapa perubahan penting lainnya: perubahan itu sulit dan sering menyakitkan. Bahkan tindakan yang tampaknya tidak membahayakan seperti memberikan suara untuk kandidat Demokrat dapat dipenuhi dengan bahaya. Ini, misalnya, dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap keluarga atau masyarakat (ingat, dari Bab 7, reaksi keras dari tetangga warga Mississippi Rhonda Nix terhadap pernyataan publik bahwa dia akan memberikan suara untuk Demokrat). Atau, hal ini bisa dianggap sebagai langkah pertama menuruni lereng licin di mana pelanggan akan dipaksa menghadapi berbagai keyakinan yang lama dipegang dan dihargainya, serta banyak tindakan masa lalunya, secara menyakitkan.
Dapatkah Anda bayangkan John Robbins berkata pada peternak babinya, “Oh, ayolah, sangat mudah untuk berhenti memotong babi! Coba saja”. Atau Henry Spira, berbicara dengan orang-orang yang menggunakan hewan sebagai percobaannya, “Oh, ayolah, temukan alternatif dari hewan percobaan. Sangat mudah!” Tentu saja tidak. Dan dapatkah Anda bayangkan apa hasilnya seandainya mereka telah mengatakan hal-hal tersebut?
Begitu Anda mulai berpikir bahwa adalah mudah meminta seseorang melakukan suatu tindakan, maka Anda telah menunjukkan kurangnya empati dan kasih sayang terhadap orang tersebut. Perilaku ini hampir pasti akan membahayakan penjualan Anda. Sebaliknya, ketika Anda mencerminkan kebenaran emosional seseorang dengan mengatakan kepada mereka, baik secara eksplisit maupun implisit, “Saya mengerti betapa sulitnya perubahan ini untuk Anda, dan saya menghormati keberanian Anda untuk bahkan mempertimbangkannya,” Anda pada dasarnya berdiri dengan mereka melawan ketakutan mereka. Dengan empati dan kasih sayang Anda, serta bentuk dukungan lainnya, mungkin mereka berhasil untuk memenangkan perlawanan atas ketakutan mereka dan membuat perubahan seperti yang Anda inginkan.

34. Penjualan Proses # 6: Meminta untuk Membeli & Mengawasi Tindakannya
Pada akhirnya, Anda harus meminta pelanggan Anda untuk membeli:
• “Apakah Anda akan memilih kandidat saya?”
• “Maukah Anda menandatangani petisi saya?”
• “Maukah Anda menyumbang untuk kasus kami?”
• “Maukah Anda membantu kampanye kami?”
Banyak wiraniaga dan aktivis sampai pada titik ini dan kemudian berhenti. Mereka melakukan pekerjaan yang bagus dalam menentukan calon pelanggan, melakukan kualifikasi, wawancara, mengungkapkan kembali, merenungkan, dan memberikan solusi mereka. Mereka membuat semua pelanggan bersemangat tentang apa yang mereka jual.
Tapi kemudian mereka tidak meminta penjualan.
Ini tidak sulit untuk melihat penyebabnya: kita tidak terbiasa membuat permintaan penting dari orang asing, atau bahkan teman-teman dan anggota keluarga. Hal ini dapat tampak tidak sopan, atau seperti kita memaksa mereka.
Juga, meminta adalah inti dari penjualan, titik “lakukan-atau-mati” di mana Anda mencapai atau tidak mencapai tujuan Anda, di mana Anda “berhasil” atau “gagal”. Ini adalah saat yang menakutkan; dan tak heran banyak orang berusaha untuk menghindarinya.
Tapi Anda harus keluar dari rasa takut Anda dan meminta penjualan. Karena, meskipun hal ini mungkin tampak cukup untuk membuat pernyataan Anda secara persuasif, itu tidak benar.
Anda perlu bertanya.
Bertanyalah dengan Cara  yang Mengandaikan Keberhasilan
Berikut adalah cara yang lebih baik untuk mengajukan pertanyaan yang tercantum di atas.
	“Dapatkah saya menempatkan Anda dalam daftar saya sebagai pemilih? Jam berapa Anda akan memberikan suara? Apakah Anda butuh tumpangan? Bisakah saya membantu dengan cara lain?”

“Bagus! Kedengarannya seperti Anda benar-benar setuju dengan posisi kami. Apakah Anda siap untuk menandatangani petisi? Ini pena saya!”
“Jadi Anda menganggap kasus kami menarik. Berapa banyak sumbangan Anda yang dapat saya masukkan ke dalam daftat? Lima puluh dolar? Dua puluh? Baiklah, dua puluh itu hebat! Apakah Anda akan membayar tunai atau dengan cek atau kartu kredit? Ini formulirnya. . .”
“Kami memiliki sesi pelatihan relawan untuk kampanye kami Kamis depan. Bisakah Anda datang? Tidak? Bagaimana kalau hari Selasa setelahnya? Bagus! Apakah Anda butuh tumpangan? Tidak? Baiklah. Saya akan menelepon Anda pagi harinya untuk mengingatkan Anda, dan saya akan berharap untuk bertemu dengan Anda di sana.”
Masing-masing formulasi ini mengandaikan bahwa penjualan itu sukses, dan masing-masing memberikan sedikit dorongan ekstra kepada pelanggan pada titik kritis dalam proses penjualan. Jika Anda sudah melakukan pemasaran dan penjualan dengan benar sampai titik ini, kebanyakan pelanggan akan siap untuk membeli. Ungkapan “pertanyaan” Anda seolah-olah mereka sudah memutuskan  untuk memberikan sedikit dorongan tambahan yang diperlukan untuk menutup penjualan.
Anda dapat menganggap formulasi ini manipulatif atau mendominasi. Saya bisa menghormati itu, dan secara pribadi tidak akan pernah menggunakannya kepada pelanggan yang saya rasa terlalu terintimidasi atau bingung atau kurang informasi untuk mengatakan tidak. Tetapi sebagian besar pelanggan sangat mampu mengatakan tidak, bahkan dalam menanggapi permintaan yang kuat.
Jangan gunakan formulasi ini jika Anda tidak sepenuhnya nyaman melakukannya. Anda mungkin akan menemukan, bagaimanapun, bahwa setelah sedikit berlatih Anda akan mulai merasa cukup nyaman untuk bertanya dengan cara yang mengandaikan kesuksesan. Kasus Anda adalah hal penting, pada akhirnya, dan Anda tidak perlu malu untuk meneruskannya.
Jika Anda Mendapatkan Jawaban “Ya”
Jika Anda mendapatkan jawaban “Ya” pada titik ini, selamat! Anda telah “menutup penjualan”, dalam bahasa bisnis. Pada titik ini Anda harus:
	Segera ucapkan selamat pada pelanggan Anda karena menyetujui untuk mengambil tindakan yang penting, berharga, dan berani seperti itu.

Segera bertindak untuk mengamankan komitmen, tanda tangan, atau sumbangannya. Mungkin diperlukan semacam tindakan pengawasan terhadap apa yang telah ia janjikan serta memastikan bahwa ia memang menindaklanjutinya. Dan, tentu saja, memberikan dukungan apa pun yang ia butuhkan untuk melakukannya.
Mulai bekerja pada tindak lanjut penjualan. Setelah seseorang setuju untuk membeli sesuatu dari Anda, mereka bersedia melakukan pembelian tambahan. Inilah sebabnya mengapa restoran cepat saji menanyakan apakah Anda ingin kentang goreng dengan burger Anda, dan pemilik butik menunjukkan perhiasan setelah Anda memutuskan untuk membeli blus. Jika pelanggan Anda telah setuju untuk menandatangani petisi Anda, mungkin Anda bisa memintanya untuk menghadiri pertemuan berikutnya, memberikan donasi atau membujuk tiga orang tetangganya untuk menandatangani petisi tersebut. Sekali lagi, jika taktik ini tampaknya terlalu memaksa dan/atau manipulatif, jangan takut untuk menghilangkannya. Tetapi sebagian besar pelanggan akan setidaknya menerima untuk mendengar tentang lebih banyak cara untuk dapat bekerja dengan Anda, bahkan jika mereka akhirnya memilih untuk tidak melakukannya.
Jika Anda mendapatkan jawaban “Tidak,” proses penjualan berlanjut, seperti yang dijelaskan dalam bab berikutnya.
35. Cara Menangani Jawaban “Tidak”
Anda selalu perlu bertanya (tidak berasumsi) mengapa Anda mendapat jawaban “Tidak”
Biasanya hal itu karena Anda membuat salah satu dari dua kesalahan berikut:
	Anda mengacaukan setidaknya pada salah satu langkah dalam proses pemasaran dan penjualan. Misalnya, jika Anda tidak melakukan segmentasi atau melakukan kualifikasi dengan benar, Anda mungkin akan berbicara dengan seseorang yang tidak pernah dimaksudkan untuk membeli sudut pandang Anda dan mengambil tindakan yang Anda inginkan. Ini akan mirip dengan wiraniaga Mercedes menghabiskan banyak waktu dengan seseorang yang hanya memiliki $10 di bank. Atau Anda bisa mengacaukannya pada analisis kebutuhan, dan akhirnya membuat presentasi yang salah kepada pelanggan. Ini akan menjadi seperti wiraniaga mencoba untuk menjual mobil sport kecil kepada pasangan yang sedang mencari kendaraan keluarga.

Atau,
	Anda memotong proses penjualan dengan meminta penjualan secara prematur -yaitu, sebelum Anda menjalin hubungan yang positif dan saling percaya dengan pelanggan.

Bahkan jika Anda pikir Anda tahu apa yang salah, namun, masih penting untuk menanyakan pendapat pelanggan. Hal itu karena (a) Anda ingin memastikan bahwa asumsi Anda akurat, dan (b) dalam membahas situasi tersebut dengan pelanggan, Anda mungkin mendapatkan kesempatan untuk meredakan (beberapa) keberatan dan mengubah jawaban “Tidak” menjadi “Ya”. Anda melakukannya bukan dengan berdebat dengannya atau menguliahinya, tapi dengan asumsi bahwa Anda telah membuat kesalahan di suatu titik dalam proses penjualan. Jika pelanggan mengizinkannya, kembali dan ulangi langkah Mengungkapkan Kembali, Merenungkan dan Memberikan Solusi, dan Meminta untuk Menjual, dan lihat apakah Anda bisa berbuat lebih baik.
Tidak ada yang suka mendengar banyak jawaban “Tidak”, tetapi hal itu biasa terjadi. Wiraniaga dan aktivis keduanya perlu mempunyai kuping tebal sehingga banyak jawaban “Tidak” tersebut hanya terpental (dalam hal apa pun, Anda harus tidak memikirkannya terlalu dalam!). Ingat bahwa pendekatan yang disiplin dalam pemasaran dan penjualan dapat membantu meminimalkan jumlah jawaban “Tidak” yang akhirnya Anda dengar, dan juga membuat “Tidak”  yang Anda dengar tersebut lebih mudah untuk ditangani.


36. Suatu Hari di Kehidupan Aktivis Sukses
Suatu hari di kehidupan seorang aktivis yang sukses bisa menjadi hari di mana dia :
	Memperolah kemenangan yang signifikan dalam kampanye.

Tidak mendapatkan kemenangan, namun berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan produktif yang terkait dengan kampanye.
Mengalami “kekalahan” atau “kegagalan” -tapi dapat menanganinya dengan baik.
Menghabiskan hari mengerjakan dokumen. Hal ini tidak terlalu menarik, tapi itu tidak terlalu menyebabkan stres juga, dan itu harus dilakukan.
menunda-nunda pekerjaan selama empat jam -tapi bukan lima jam!
menunda-nunda selama lima jam -tapi bukan enam jam!
Menyelesaikan sepersepuluh dari apa yang ia telah rencanakan untuk dikerjakan -yang masih lebih baik daripada tidak mengerjakannya sama sekali!
Tidak malu, menyalahkan atau mengkritik dirinya untuk salah satu dari banyak hal di atas atau “kegagalan” lainnya yang dirasakan.
Tidak berbuat banyak, atau sama sekali tidak melakukan kegiatan aktivisme, tetapi mempunyai kinerja yang baik di kelas atau tempat kerja utamanya dan dengan cara yang rendah stres.
Menghabiskan hari dengan bekerja terutama pada tujuan kesehatan dan hubungan, atau mengerjaan ulang Misi atau Manajemen Waktu-nya.
Tidak melakukan tujuan apa pun -hanya bersenang-senang!
Tidak melakukan apa-apa -merasa stres, sehingga tinggal di rumah dan mengambil “hari kesehatan mental” rendah stres.
Seorang aktivis yang sukses akan mengalami semua jenis hari, dan banyak lagi. Beberapa hari akan tampak lebih produktif daripada hari-hari yang lain -meskipun Anda harus berhati-hati mendefinisikan produktivitas terlalu sempit, karena menghabiskan hari mengerjakan dokumen atau melakukan istirahat yang dibutuhkan juga termasuk sebagai produktif. Anda juga harus menghindari pelabelan hari “baik” atau “buruk”, karena hampir setiap hari, tidak peduli berapa banyak mungkin tampak cenderung mengarah pada satu arah, mungkin akan menjadi campuran dari keduanya.
Tentu saja, rahasia yang semua aktivis berdaya ketahui adalah bahwa setiap hari yang Anda jalani untuk melakukan perjuangan yang baik – tidak peduli seberapa “banyak” atau “sedikit” Anda mencapainya – adalah hari yang baik.
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