
CS JAGO CLOSING 

 

BAB 1. ALL ABOUT ME  

Banyak orang bilang kalau kekuatan super itu, bahkan yang selama ini tidak pernah kita yakini 

atau terlintas di pikiran bahwa kita bisa melakukannya, akan bisa terjadi dalam sebuah situasi 

yang sering disebut dengan KEPEPET! Ya, The Power of Kepepet ini pula lah yang menjadi 

kekuatan awalku menjalani segala bisnis ini. 

Halloo! 

Perkenalkan namaku Nissa Febriyani, atau kamu bisa memanggilku Nissa saja! 

Aku mengawali karier sebagai seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan yang sebenarnya 

juga sudah stabil dengan posisi yang juga aman, bahkan bisa dikatakan nyaman. Awalnya aku 

memang tidak punya background khusus dalam berwirausaha, bahkan terlintas pun tidak 

pernah! Karena disaat itu untuk seusiaku aku termasuk orang yang memiliki zona super 

nyaman dalam hidupku. Mulai tempat tinggal yang nyaman, lingkungan yang nyaman dan 

pekerjaan yang nyaman.  

Namun ternyata garis dalam hidupku setelah menikah akan membawaku menapaki tangga-

tangga hingga menerjuni jurang-jurang yang akhirnya bisa membawaku pada tempat yang 

sekarang, berada di depan laptop, menulis sebuah pengalaman hidup dan berbagi pengalaman 

serta pengetahuan soal customer service, yang bagiku, menjadi customer servis tidak pernah 

bisa lepas dengan bagaimana cara kita melayani kehidupan. Karena hidup itu unik penuh 

dengan misteri serta teka teki skill customer service bisa kita gunakan dalam dunia nyata 

kehidupan. Ilmu basic yang wajib dimiliki oleh siapa saja di dunia ini.  

 

BAB 2.  BERAWAL DARI SINI MENJADI CUSTOMER SERVICE  

Seperti kebanyakan pebisnis pemula yang ingin terjun ke dunia bisnis tanpa bekal, modal, juga 

relasi, saya pun pernah menjalani bisnis pertama kali menjadi salah satu bagian dari Multi Level 

Marketing atau MLM. Bisnis MLM memang cukup menggiurkan waktu itu, untuk 

mendapatkan materi melimpah cukup cepat, namun ada kosong di hati walaupun aku sudah 

mencapai target yang aku inginkan,  mengingat setelah memutuskan untuk kembali menjadi 

single, aku memang tidak punya bekal materil apapun bila ingin membangun bisnis milikku 



sendiri masih belum memiliki modal. Namun ternyata bisnis MLM tidak sejalan dengan 

kepribadian yang aku miliki, atau memang aku tidak terlalu nyaman dengan model bisnis MLM 

dan bisnis ini belum menjadi rejekiku. Tentu saja tidak bermaksud menyudutkan bisnis ini, 

mungkin hanya akunya saja yang belum bisa sejalan dengan pemikiran tim di mlm. 

Penghargaan materi yang aku terima menjadi best seller dalam 3 bulan bergabung dengan mlm 

tersebut belum mampu membuat aku happy. Entah perasaan yang berkecamuk yang selalu 

berkata ini bukan yang aku inginkan, ini bukan bidang pekerjaan yang pengen aku dalami lebih 

lanjut.  Akupun memutuskan untuk menyudahahi pekerjaan tersebut. Sedangkan bila teman-

teman semua merasa bisnis MLM sesuai dengan diri bahkan handal di bidang tersebut, maka 

tekunilah! 

 

BAB 3. MINDSET CUSTOMER SERVICE 

Mindset seperti apa sih yang harus dimiliki seorang customer service?  

Pemikiran dasar yang harus kita tanamkan dalam benak adalah kita harus menyakini dulu 

bahwa menjadi customer service adalah pekerjaan melayani sehingga orang (paling tidak) 

senang saat bertemu kita. Tidak perlu merasa minder kecil hati apalagi rendah diri, ketrampilan 

menjadi customer service yang baik itu tidak hanya sebatas dari kamu berparas cantik ataupun 

cakep tapi lebih pada bagaimana kita bisa memberikan kenyamanan yang diinginkan customer 

kita. Berparas cantik atau cakep tapi nyebelin gak guna juga. Begitu juga sebaliknya berparas 

biasa aja tapi dari kesan pertama memiliki inner beauty  lebih keren banget maka customer 

akan cenderung langsung merasakan jatuh hati untuk pelayanan pertamanya. Bahkan memiliki 

potensi yang diluar logika, pertanyaan kedua dari customer service langsung bisa berujung 

closing order. 

Customer service harus memiliki Mindset apa aja sih? 

Yang pertama “Belajar Tersenyum” 

Ungkapkanlah rasa bersyukur dan rasa senang yang sudah tertanam dalam dirimu. Bagaimana 

caranya? Caranya adalah dengan mengekspresikannya. Mengekspresikan sesuatu percaya atau 

tidak akan menghasilkan vibrasi dengan dunia sekitar kita. mungkin bagi teman-teman yang 

menjalankan pekerjaan sebagai customer service online terbesit pemikiran bahwa “Ah, ini kan 

lewat chat jadi ekspresi muka ga bakal keliatan!” 



Next yang kedua adalah “Happiness” 

Aku percaya bahwa tujuan kita sebagai manusia di dunia ini adalah untuk memberi 

kebahagiaan bagi sekitar kita. Itulah mengapa menjadi customer service menurut aku adalah 

profesi yang tidak pernah bisa lepas dari perilaku hidup kita sehari-hari. 

 

BAB 4. MENJADI CUSTOMER SERVICE KEKINIAN 

Tahu nggak sih bahwa Customer Service adalah wajah perusahaan, apa maksudnya? 

Mau itu perusahaan offline yang mengharuskan Customer Service bertatap muka langsung 

dengan customer, ataupun perusahaan e-commerce yang pelayanan kepada customer dilakukan 

melalui media perantara seperti handphone atau laptop, Customer Service tetaplah yang akan 

menggambarkan wajah perusahaan karena kita lah yang pertama kali bersentuhan langsung 

terhadap calon pelanggan. 

Apa aja sih yang harus kita kuasai sebagai Customer Service kekinian? 

1. Menjalani SOP Perusahaan 

Sebagai CS di sebuah perusahaan, kita memang harus dituntut  fasih dulu dalam 

menjalankan SOP Perusahaan. Kalau tadi kita berbicara soal improvisasi sebagai manusia 

seutuhnya yang memperlakukan manusia lain dalam sebuah relasi, maka hal itu pun akan 

terjalin ketika kita sudah mengerti benar dalam menjalani SOP perusahaan. 

2. Melayani Customer dengan Hati 

3. Bekerja Tepat Waktu 

4. Bekerja Secara Efektif dan Efisien 

5. Dapat Berkomunikasi Secara Kreatif dan Inovatif 

6. Berikan yang Terbaik bagi Perusahaan 

 

BAB 5. CUSTOMER SERVICE ATAU CUSTOMER COMPLAIN 

Pekerjaan menjadi customer service sering kali dipotong kompas hanya dianggap sebagai sales 

dan penanganan komplain. Iya nggak sih? Emang benar seperti itu ya? Hmmmm.. 

Setiap kali aku bercerita mengenai customer service, masih ada saja orang yang 

mempertanyakan ngapain sih bangga banget jadi customer service? Atau, customer service itu 



kan kerjaannya cuma ngurusin komplain! Duhhh, yuk buang jauh-jauh pemikiran seperti ini. 

Di awal bab kita sudah sepakat bila menjadi customer service ini merupakan wajah perusahaan. 

Justru, kitalah yang membawa ujung tombak perusahaan. 

Nah, untuk lebih kongkritnya, yukk kita jabarkan lagi, apasih yang sebenernya hal-hal praktik 

yang dilakukan customer service sehari-harinya?? Sekarang main game estafet yukk! Aku akan 

tulis beberapa praktik yang biasanya dilakukan oleh customer service kekinian, lalu teman-

teman boleh lanjutkan sesuai dengan gambaran atau pengalaman menjadi customer service 

yaaa... 

 

BAB 6. HABBIT CUSTOMER SERVICE 

Ketika kita berbicara sebuah profesi yang sesuai dengan passion dalam diri kita, atau ketika 

kita ingin menghidupkan pekerjaan yang sedang kita geluti, maka mau tidak mau kita harus 

benar-benar memasukkan pekerjaan tersebut dalam nilai-nilai dalam hidup kita. Ada orang 

berkata, bekerjalah sesuai passion maka kamu akan mencintai hidupmu. Ada pula pepatah lain 

mengatakan passion is bullshit, it’s always hardwork that matter. Aku tidak akan mendebat 

kedua pepatah berseberangan tersebut, kalian boleh memilih jalan ninja kalian masing-masing 

dalam berkarya untuk hidup ini. Namun, ketika kalian ingin benar-benar menghidupkan 

pekerjaan yan sudah dipilih walau mau bagaimana pun perjalanan kalian dalam memilih 

pekerjaan tersebut, maka caranya adalah dengan memasukkannya dalam diri kita, hidup kita, 

agar pekerjaan yang membuat hidup kita peroleh berkat dan rizky itu benar-benar hidup dalam 

diri kita. Ya, hal ini disebut habbit, kali ini kita akan bersama-sama berbicara soal habbit  

seorang customer service. 

Walaupun habbit manusia bisa sangat beragam, yang susah banget adalah kalau harus 

diseragamkan jadi satu, tetapi seenggaknya ada daftar habbit yang perlu banget nih dimiliki 

oleh customer service agar menjadi Customer Service Excellence. Apakah kamu adalah salah 

satu dari excellent customer service yang kami maksud?  

Yukk segera cek list berikut! 

 

 

 



BAB 7. ACTION DI LAPANGAN 

Setiap ada yang belajar secara teoritis untuk sesuatu yang bersifat sangat praktis, pasti ada saja 

yang nyinyir. Salah satunya adalah kalimat satu ini yang sering sekali aku dengar: Kita bisa 

saja mempelajari teori dari ahlinya ahli, pakarnya pakar dari dunia customer service, tetapi 

ketika sudah masuk dalam praktik kerja maka segala teori nggak ada gunanya. Dih, sekilas 

jahat banget ya kata-katanya, seperti tidak menghargai seseorang yang sedang belajar. Padahal 

belajar itu sendiri adalah merupakan kodrat kita sebagai manusia, kan? Kita diciptakan sebagai 

makhluk yang menyandang predikat paling sempurna karena 1 alasan yakni memiliki akal 

untuk bisa berpikir. Nah, akal dan pikiran tersebut pun harus terus diasah agar tidak tumpul 

dan mandeg. Lalu bagaimana dengan stigma tadi? Nah, mungkin saja ada benarnya. Tapiiiiii 

bukan pada bagian belajar tidak ada gunanya ya, melainkan kalau boleh aku revisi sedikit maka 

perspektifnya menjadi apapun ilmu yang kita pelajari, maka kita pun harus paham bagaimana 

caranya mentransfer ilmu yang sudah luar biasa tadi ke dalam praktik kerja nyata. Oleh karena 

itu sebenarnya juga yang menjadi PR aku untuk menyusun buku sesederhana mungkin agar 

semakin mudah untuk ditransfer dalam pekerjaan kalian sehari-hari. Jadi semoga buku ini 

cukup ringan dan menyenangkan untuk bisa bersama-sama belajar menjadi  customer service 

excellence ya gengs!! 

Excellent Customer Service Starter Pack!! 

Customer service jangan mau kalah dengan segala hal yang sekarang dibikin starter pack. 

Nyatanya, menjadi cs  adalah sebuah perjuangan (iyaa nggak sih? Ya kaann..) maka kita 

membutuhkan yang namanya segala senjata-senjata untuk melancarkan aksi ini. Tanpa 

membahas panjang lebar lagi, perangkat apa aja sih yang perlu kita siapkan: 

1. Handphone 

Tentu saja karena yang terpenting dimiliki oleh cs adalah media penghubung kepada para 

customer kita. Untuk teman-teman yang menjadi cs online di mana memang membutuhkan 

perantara untuk dapat menlancarkan komunikasi berupa handphone, jangan sampai handphone 

jadul yang kita gunakan, maksudnya HP jadul adalah Ram kecil, itu akan membuat kinerja kita 

lebih lambat. 

2. Katalog Produk 

3. Laptop atau Komputer 

4. Memo To Do List Harian 



BAB 8. CARA CS CEPAT CLOSING 

Tentu saja salah satu hal yang paling kita tunggu-tunggu saat melakukan cs-ing ialah closing 

ya gengs. Yaiyalahhh, apa lagi? Sudah capek-capek mengucap salam, mengenalkan hampir 

semua produk beserta material dan manfaat yang bisa didapat bila menggunakan produk kita, 

bahkan sharing nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan sehingga bisa mengeluarkan produk 

yang sedemikian bermanfaat. Tentu tujuannya tak lain tak bukan adalah closing! Deal! Sold 

out!!! Hehehe, tidak salah kok. Tapi hal ini jangan kemudian jadi jalan ninja alias tujuan hidup 

dan mati menjadi customer service excellence ya teman-teman.  

Nah, sebenarnya dalam teori yang bertebaran di luar sana mengenai cara agar mencapai closing 

dengan cepat ada begitu banyak, tetapi menurut pengalaman saya  yang berkecimpung di dunia 

customer service ini hanya ada 3 kunci utama yang bisa kita terapkan untuk mencapai closing 

yang kita inginkan dengan waktu yang relatif cepat.  

1. Teknik Cross Selling 

Closing terbaik bagi kita tentu adalah closing sebanyak-banyaknya, atau paling tidak, 

yang mencapai target. Bukan begitu saudara seper’cs’anku??? Tetapi ternyata untuk 

mencapai closing banyak ini tidak selalu membutuhkan banyak sekali customer loh. 

Caranya bagaimana? Yak tentu saja memaksimalkan pembelian untuk tiap 1 customer 

yang datang pada kita. Wah gimana tuh?  

2. Teknik Up-selling 

3. Teknik Bundling 

 

Contoh Percakapan dengan Pendekatan Teknik Cross Selling 

*pertama selalu awali dengan greetings opening 

Calon Customer  : “halo min, mau tanya-tanya nih” 

CS Excellence  : “Halloo, selamat pagi. Perkenalkan saya Bella customer service Love 

Beauty. Ini dengan kakak siapa ya?” 

Calon Customer: “aku Nik” 

CS Excellence: “Iya kak NIk, ada yang bisa saya bantu kak?” 

Calon Customer: “Mau order Pelembab dong kak, itu bagus nggak ya?” 

CS Excellence: “boleh banget kak Nik. Pelembab  kami mengandung (di sini kamu 

bisa mengedukasi calon customer dengan kelebihan-kelebihan produk yang pastinya 

sudahj tercantum dalam product knowledge). Tapi pelembab ini belum mengandung 



sunscreen kak, apakah kakak ingin sekalian dengan sunscreennya kak? Sunscreennya 

bagus juga lho kak sudah ada spfnya juga sehingga aman dari sinar UV (kemudian di 

sini kamu juga bisa menjabarkan kelebihan-kelebihan product yang ingin kamu 

sampaikan), mumpung sekalian kak untuk menghemat ongkir.” 

Nah, di akhir bisa kamu kasih bonus akhir mengapa kesempatan membeli produk lain 

ini tidak bisa dilewatkan oleh calon customer kalian. 

 

BAB 9. LIKA-LIKU FOLLOW-UP  

Ketika kita melakukan percakapan dengan customer via chatting, tentu ada saja hal-hal yang 

terjadi, mulai dari obrolan yang sangat panjang dan mengalir, salah paham antara customer 

service dan customer, hingga chatting yang bisa jadi menghabiskan banyak energi. Namun 

bagaimana kalau obrolannya berhenti di tengah jalan karena customer tidak lagi merespon?? 

Nah, hal inilah yang kita sebut dengan follow-up. 

Follow-up atau yang beken disebut dengan nge-followup customer secara singkat berarti tindak 

lanjut. Atau menindak lanjut sesuatu yang sebelumnya pernah diobrolan atau dirundingkan 

bersama-sama guna mencapai kesepakatan yang diinginkan. Follow-up ini umumnya memang 

dilakukan oleh customer service guna menanyakan kepastian pemesanan orderan, tetapi tidak 

menutup kemungkinan follow-up ini pun juga dilakukan oleh customer-customer kita, terutama 

untuk menanyakan pemesanan karena barang yang dipesan tak kunjung tiba! 

Sebelum kita memberanikan diri dan mengumpulkan kemampuan untuk melakukan follow-up 

kepada customer, kita harus paham dulu nih sebenarnya apa saja sih hal-hal yang membuat 

customer kita itu menunda-nunda dalam melakukan 1 hal yang bisa membuat hati kita 

berbunga-bunga? Apa tuh, yup TRANSFER!! Hehe, ya, sebelum akhirnya transfer, beberapa 

customer tak jarang menunda-nunda atau beralasan ini dan itu. Hal ini harus benar-benar kita 

pahami dan maklumi ya gengs, jangan asal ngeluh bahwa ini hanya alasan mereka saja. Siapa 

tahu, customer memang membutuhkan waktu sebelum melakukan transfer. Kira-kira apa saja 

sih kemungkinan yang membuat customer tersebut membutuhkan waktu? 

1. Tunggu Gajian 

Ini adalah alasan yang cukup sering disampaikan oleh para customer kita. Jangan langsung 

cemberut dulu kalau customer berkata seperti ini ya, siapa tahu mereka memang menunggu 

waktu gajian untuk melakukan transfer. 



Setelah mengetahui clue dan bersiap memprediksi kapan waktu yang tepat untuk melakukan 

follow-up kepada customer, sebenarnya hal lain yang perlu dimiliki sebagai customer service 

agar aksi follow-up mu bisa sukses berat. Adalah: skill. Memang ya, namanya juga berjualan 

itu kuncinya ada di penawaran atau perbincangan yang terjadi pada saat kegiatan jual-beli ini 

dilakukan. Ini sama persis seperti yang akan terjadi pada follow-up mu. Dalam follow-up pun 

perlu banget memiliki skill yang nggak kaleng-kaleng gengs! Tapi kamu tenang dulu, tentu 

saja skill ini bisa banget dipelajari kok! 

Skill yang WAJIB dimiliki excellent customer service Selanjutnya akan dibahas dalam buku 

CS JAGO CLOSING. 

 

BAB 10. CS JUGA WAJIB PUNYA MIMPI 

Ketika teman-teman merasa lelah saat menjalani aktivitas pekerjaan sebagai customer service 

yang tentu tidak mungkin zero complain, tentu kita pun menemui tantangan dan ujian yang 

hadir silih berganti. Otomatis hal itu membuat diri kita juga tidak bisa on fire setiap saat, pasti 

ada kalanya kita merasa down dan lelah, entah itu karena alasan kehidupan pribadi kita ataupun 

memang karena hal-hal yang bersifat profesional. Hal ini tentu tidak akan bisa dihindari, hal-

hal seperti ini tentu akan hadir sesekali dalam hidup ini. Nah, pada saat perasaan ini muncul 

dalam benak kita, cobalah kita renungkan lagi apa sih sebenarnya mimpi kita di dunia ini? 

Jenjang Karier Customer Service 

Okay, now we back on the track! Bagaimana sih sebenarnya jenjang karier, atau perjalanan 

pekerjaan yang kita tekuni ini? Apakah memang kalau kita bekerja sebagai customer service 

ini, maka ke depan kita juga akan terus-menerus bekerja sebagai customer service? Apakah 

pekerjaan menjadi customer service ini tidak bisa menjadikan kendaraan kita untuk berada di 

tempat-tempat yang lain? Jawabannya tergantung. Loh gimana? 

Nah, agar pembahasan topik pada bab ini nggak berjalan di satu arah saja dan nggak seru karena 

teman-teman nggak bisa terlibat juga, maka yuk libatkan juga diri teman-teman semua untuk 

melengkapi mimpi-mimpi yang tertulis dan terwujud bersama buku ini. Setelah aku ceritakan 

semua perjalanan mimpi aku, sekarang aku juga ingin mengajak teman-teman semua untuk 

ikut berpartisipasi di dalamnya. Aku yakin, walaupun mungkin nggak pernah diungkapkan 

bahkan dalam diri teman-teman sendiri, pasti ada sesuatu yang ingin kalian raih, atau sebuah 

situasi yang berbeda dengan yang sekarang dan teman-teman ingin berada di situasi tersebut. 



Ya, itu adalah impian. Mungkin awalnya juga akan aneh kalau belum biasa dilakukan, tetapi 

afirmasi jenis ini sudah banyak terbukti dapat memacu semangat dan kerja keras sehingga 

nantinya benar-benar bisa membawa kita ke impian kita itu loh!  

Dibawah ini sudah aku rangkai sebuah kolom bermana dreams column, dalam dreams kolom 

ini, aku kepengen banget temen-temen semua ikut berbagi impian bersama buku ini. Coba 

tuliskan bahkan bisa jadi jabarkan impian-impian teman-teman semua. Kalau pun belum 

pernah berani memikirkan, yuk mulai berani! Semua hal-hal besar dan menakjubkan di dunia 

ini juga dimulai dari pribadi yang berani mengucap mimpi loh. Bahkan dari dulu hingga kini, 

aku pun memiliki dreams coloumn yang selalu aku perbaharui terus-menerus. Eits, nggak perlu 

ragu lagi ya, kalau kata Presiden Soekarno, “Bermimpilah setinggi langit, maka kalau kamu 

jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang.” 

 

BAB 11. TIPS AMPUH MENJADI EXCELLENT CUSTOMER SERVICE 

Waaaahhh nggak nyangka banget udah sampai di bab-bab terakhir buku ini ya. Semoga nggak 

bosen bacanya dan sampai teman-teman membaca kalimat ini, segala hal yang ada dalam buku 

ini benar-benar bisa memberikan pencerahan dan jalan keluar atas segala hal yang terjadi dan 

dilalui selama perjalanan teman-teman semua untuk menjadi excellent customer service ya. 

Eits, jangan tutup dulu ya bukunya, masih ada ‘gong’ yang nggak kalah penting dan perlu 

untuk kita bahas bersama-sama. Justru inilah bagian intinya bila teman-teman semua ingin 

menjadi excellent customer service. Sebagai excellent cs, kita kan ingin menjadi cs yang tidak 

biasa atau bisa dibilang anti mainstream, oleh karena itu kita juga harus memiliki habbit dan 

segala sesuatu yang lebih lagi dari cs biasa kebanyakan dong! Kan katanya ingin selalu tembus 

target, ingin memiliki komunikasi yang berkualitas dengan customer, ingin selalu closing rate-

nya naik? Kalau yang kita lakukan sama saja dengan cs yang lain, tak ada perbaikkan, dan 

malas untuk berbuat lebih, bagaimana kita bisa meraihnya?  

Nah, karena inilah maka teman-teman perlu menerapkan bener-bener berbagai tips yang akan 

aku share untuk menjadi bahan rekomendasi agar kehidupan menjadi excellent cs menjadi lebih 

berfaedah ceunahhh... Hehehe. 

1. Terapkan Dalam Diri Untuk Menjadi Pribadi yang Ramah 

Yap, terapkan dalam semua sistem yang ada dalam tubuh dan diri kita untuk terus menjadi 

seorang yang super ramah dan sering tersenyum. Kalau kamu ingin menjadi excellent cs yang 



paling unggul diantara lingkunganmu, maka langkah pertama yang harus diambil yaitu kamu 

harus menjadi cs yang paling ramah dan mudah tersenyum  diantara yang lain. 

Selanjutnya akan dibahas dalam buku CS JAGO CLOSING. 

 

BAB 12. FUN FACT! 

Suatu ketika, ketika aku masih newbie banget alias anak bawang dengan profesi sebagai 

customer service ini, yang waktu itu aku masih memiliki superviser atau cs senior yang ikut 

memantau dan membantuku dalam lika-liku dunia per-cs-an, aku pernah dihadapkan pada 

customer yang “horor” banget. Kenapa horor? Karena dari pengalamanku yang baru seuprit 

itu, customer ini penanganannya tuh super susah banget. Dah tuh sampai bingung kan gimana 

mau menggambarkannya. Pokoknya semua yang aku coba bicarakan itu semua salah di mata 

beliau. Aku sudah menjawab sehalus mungkin, tetapi ia membalas dengan kata-kata kasar dan 

manusuk banget. Duh, aku pokoknya sampai nangis deh waktu itu. Ditambah lagi, kebetulan 

waktu itu cs seniorku yang selalu aku mintai tolong ketika aku sudah tidak sanggup lagi meng-

handle seseorang, sedang izin tidak masuk kerja. Jadi praktis, aku benar-benar sendiri 

menghadapi itu semua. Akhirnya, perlahan-lahan aku tenangkan dulu diriku. Aku yakinkan 

bahwa ia tidak sedang melakukannya padaku tetapi pada perusahaan. Namun, aku memang 

sedang menjabat sebagai seseorang yang berada di garda paling depan menghadapinya. So, 

aku tetap upayakan menjalankan SOP perusahaan dan terus berusaha mengambil hati customer 

tersebut.  

Nah, untuk merangkum segala fakta-fakta yang mungkin akan kita temukan di lapangan 

berdasarkan hal-hal yang pernah aku lalui sebelumnya, aku pengin bikin sesuatu yang lebih 

seru buat dibaca nih. Yuk kita kelompok-kelompokkan berbagai macam jenis-jenis customer. 

Gimana, seru kali ya! 

Jenis-jenis customer akan dibahas dalam buku CS JAGO CLOSING. 


