
PANDUAN MEMBUAT 

KURIKULUM RESELLER 

 

BAB 1 MINDSET Visi, Corporate Culture, Budaya Kerja 

Sebelum Anda memberikan pembahasan teknis, perlu sebelumnya Anda menanamkan mindset 

kepada distributor, agen, maupun reseller Anda. Karena teknis adalah “how to” nya, dimana 

“cara” tidak akan berjalan tanpa adanya bahan bakar yang bernama “why”, “kenapa?” Anda 

harus berjuang?. 

Adapun yang harus Kita sampaikan ke reseller di awal adalah: 

1. Visi 

Merupakan “Ruh” kenapa Anda harus bergerak, adalah value yang Anda berjuangkan bersama 

dengan seluruh komponen yang terlibat di perusahaan Anda. Value inilah yang menggetarkan, 

sehingga Anda mempunyai energi untuk bergerak. Dan orang lain akan mengikuti Anda untuk 

bergerak. Karena yang Anda perjuangkan bukanlah hanya untuk kebaikan Anda, namun untuk 

kebaikan orang lain. 

Dan setiap manusia, tentunya dalam hati terdalam mereka masing-masing, pasti ingin 

bermanfaat bagi orang lain, serta ingin meninggalkan sesuatu (amal jariyah) ketika mereka 

meninggal. Dan Kita bisa merangkumnya dalam sebuah Visi. 

2. Corporate Culture 

Pernah Saya berdiskusi dengan salah satu teman, dimana mempunyai budaya perusahaan yang 

sangat kuat. Kala itu Saya bertanya, “Mas boleh Saya tau value untuk corporate culture ini dan 

itu”. Kemudian teman Saya menjawab, “Mas membangun Corporate Culture itu ibaratkan Kita 

sedang membangun rumah. Ada yang senang ada tamannya, ada juga yang senang ada kolam 

renangnya dan seterusnya. Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda. Dari beberapa 

referensi dan value yang mereka miliki. Oleh karena itu, masih bisa didesain sendiri Corporate 

Culture apakah yang mas mau budayakan di perusahaan.” 

Corporate culture ibaratkan Kita mengelola tanah teman-teman. Karena kalau Kita ingin 

merubah suatu pohon, Kita tidak bisa merubah buah atau batangnya. Namun jauh sebelum itu 

Kita bisa mengubah akarnya. Dan cara mengubah suatu akar, sangat dipengaruhi oleh tanah 

dimana tempat pohon tersebut tumbuh. “Tanah yang baik akan menghasilkan buah yang baik 



Tanah yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk ” Yang namanya culture berarti 

budaya, dimana syarat budaya adalah kebiasaan yang wajib diulang-ulang. Maka sama, 

corporate culture wajib Kita junjung tinggi, dan Kita ulang-ulang menjadi kebiasaan. 

3. Budaya Kerja 

4. Perjalanan Kita Masih Panjang 

5. Implementasi Visi, Corporate Culture, dan Sikap Kerja 

BAB 2 GOAL ROLL DOWN Control System 

Di tahapan awal sebelum membahas tentang teknik sales & marketing, Kita akan bahas 

bagaimana cara menetapkan goal, serta bagaimana cara mencincangnya untuk menjadi strategi 

dan eksekusi, sehingga dengan mudah Kita dapat menjalankannya. Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan adalah: 

1. Tetapkan Goal 

Tidak dipungkiri tubuh Kita bergerak dibawah kontrol dari otak, dari pikiran Kita. Baik itu 

pikiran sadar maupun bawah sadar. Oleh karena itu, untuk memastikan Kita sampai tujuan, 

silahkan tetapkan Goal Anda. Loh mas, kok Goal Saya? Bukan Goal perusahaan? Karena 

perusahaan hanyalah instrumen, dan setiap orang pastinya akan bergerak berdasarkan mimpi 

mereka masing-masing. Maka silahkan Anda tetapkan goal Anda. 

2. Goal Roll Down 

3. Install Management Control System 

Kita coba membuat Management Control System dalam Bentuk Score board laporan Leads 

dan Closing. Tujuan Score board di sini adalah untuk mengetahui goal Kita hari ini sudah 

sampai mana, dan jika Kita perkiraan sampai Kita pulang, goal Kita belum tercapai, Kita akan 

tau lebih dini, sehingga Kita bisa berikan solusinya segera. 

BAB 3 DAILY ACTIVITY & SOP Whatsapp Marketing 

Alhamdulillah habis ini Kita akan memasuki pembahasan teknis. Untuk pembahasan teknis ke 

depan, insyaAllah Saya akan memberikan contoh beberapa materi yang pernah Saya buat, dan 

Saya jadikan materi pembinaan Reseller. Anda bisa menjadikannya sebagai referensi, dan 

silahkan Anda edit sesuai dengan kebutuhan. 

 



MENYAMBUNG SILATURAHMI 

DAN SILAH UKHUWAH 

“Barangsiapa yang suka diluaskan rizkinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia 

menyambung silaturahim” [Shahiih Al-Bukhaariy no. 2067]. 

Salah satu hadist yang melekat kuat dalam hati Saya dan manfaatnya Saya rasakan secara 

langsung, saat menyambung silaturahmi, silah ukhuwah selalu datang rezeki dari arah yang 

tidak disangka-sangka. Hal inilah awal yang harus Kita lakukan sebelum memulai berjualan 

produk Anizah Khimar.  

CARA MEMBANGUN SILATURAHMI 

DAN SILAH UKHUWAH 

Membangun hubungan tidak hanya cukup sebatas chat saja, melainkan lebih dari itu, yaitu 

bagaimana membangun ikatan emosional dengan keluarga, tetangga, atau teman Kita. 

Ibaratkan seperti ini, Saya dan teman-teman sekalian sebelum ini belumlah saling mengenal, 

namun ternyata Kita sudah berteman di Facebook dan follow di Instagram. Ketika belum saling 

kenal, dan hanya secara kebetulan Kita berteman, pertanyaannya, apakah ketika Saya update 

status kemudian teman-teman akan likes dan comment?. Saya pernah survei ke reseller dan 

Saya tanya dengan pertanyaan yang sama, dan mereka menjawab boro-boro comment, likes 

aja enggak. Hehe 

Kemudian Saya bertanya kembali, apabila setelah ini setelah pembinaan reseller ini, Kita sering 

bertemu dan berinteraksi di grup pembinaan. Dan ternyata Kita berteman di Facebook. Ketika 

Saya update status apakah teman-teman mau likes dan comment? Nah, kalau ini rata-rata 

reseller menjawab kemungkinan kalau likes iya, cuman kalau comment belum tentu, kalau 

comment pun kemungkinan hanya comment pendek, sekadar bilang “Aamiin”. 

Kali ketiga Saya bertanya, apabila setelah pembinaan ini Saya sempatkan waktu untuk 

berkunjung langsung ke kota, ke rumah teman-teman sekalian. Saya bantu teman-teman untuk 

memastikan apa yang Kita pelajari di grup pembinaan semuanya dapat tereksekusi dengan baik 

dan lancar, serta dapat menghasilkan profit yang maksimal. Ketika hal ini sudah Saya lakukan, 

kira-kira ketika Saya update status di Facebook, kira-kira teman-teman akan likes dan comment 

kah? Dan mereka kompak menjawab “Yaaa” Saya akan comment. Kemudian Saya bertanya, 



Commentnya panjang atau pendek? Mereka kembali menjawab “Panjaang”. Kemudian Saya 

bertanya kembali, kenapa panjang? Mereka mulai masing-masing menjawab: 

➢ Karena Saya berhutang budi 

➢ Karena sudah banyak membantu Saya 

➢ Karena sudah tulus menyempatkan untuk hadir 

➢ Karena sudah susah payah sampai rumah Saya, dan 

➢ Seterusnya. . 

Di closing statement, Saya bertanya kembali, kira-kira apakah setelah itu Kita mempunyai 

ikatan emosi yang kuat, bukan hanya sekadar teman di sosial media? dan mereka menjawab, 

“Tentu Pak”.  

Dari sedikit cerita di atas, bisa disimpulkan membangun hubungan dengan keluarga, saudara, 

tetangga, dan teman tidaklah hanya sekadar chating, melainkan bagaimana Kita bisa 

membantu, bermanfaat bagi orang lingkungan sekitar Kita. Baik secara online maupun offline, 

baik bertatap muka atau tidak. Dan Kita serahkan semua hasilnya kepada Allah, karena 

insyaAllah ketika Kita membantu orang lain, Allah akan membantu Kita. Ketika Kita 

membantu penduduk Bumi, maka penduduk Langit akan membantu Kita. Bukankah Allah 

maha menghitung Ikhtiar Kita. ^^ 

BAB 4 DAILY ACTIVITY & SOP Facebook Organic 

“Facebook Adalah Media Sosial yang Memungkinkan Kita Berinteraksi dengan Orang yang 

Kita Kenal dengan Dekat, Sehingga Jika Kita Gunakan untuk Media Promosi, dan Personal 

Branding, Maka Persentase Closing Kita Akan Tinggi”. Salah satu kelebihan Facebook dari 

media sosial lainnya, di Facebook: 

PERTEMANAN DIFILTER 

Hanya dengan orang Kita kenal saja. Kalau Kita follow orang yang tidak ada hubungan 

pertemanan dengan Kita, maka akan muncul peringatan dari Facebook. 

MEMUNGKINKAN BERJEJARING 

Antara komunitas, grup belajar, grup alumni, dan grup forum jual beli. Karena di Facebook 

support grup sharing maupun grup jual beli secara gratis. Berbeda dengan media sosial 

Instagram yang hanya ada akun personal dan tidak terdapat fitur grup di dalamnya. Dari 

pengamatan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa, rata-rata teman Facebook Kita adalah 



teman yang Kita kenal, atau setidaknya teman dari teman Kita, sehingga akan lebih 

memudahkan untuk closing karena Kita sudah kenal mereka. 

Oleh karena itu strategi jualan di Facebook yang paling ampuh bukanlah dengan Kita membuat 

akun kemudian Kita namai dengan nama olshop Kita, melainkan yang paling efektif adalah 

akun Kita pribadi. Sehingga strategi berjualan Facebook yang paling ampuh adalah dengan 

PERSONAL BRANDING. 

BAB 5 DAILY ACTIVITY & SOP Instagram Marketing 

Sosial media Facebook yang biasa digunakan untuk berjejaring memiliki fitur Grup Facebook, 

serta rata-rata teman di Facebook sudah mengenal Kita, sehingga untuk meyakinkan orang 

lebih mudah, dan salah satu strategi yang cocok adalah personal branding. Lalu bagaimana 

dengan Instagram? Di Instagram yang tidak mempunyai fitur grup Instagram, serta pertemanan 

lebih meluas, Kita bisa follow atau di follow dengan orang yang belum mengenal Kita sama 

sekali. 

Kelebihan Instagram “Instagram Memungkinkan Kita untuk Berjejaring dan Saling 

Mempromosikan Antara Supplier, Reseller, Agen dan Distributor”. Namun, meskipun tidak 

mempunyai fitur seperti di atas, Instagram sangatlah powerfull untuk mengembangkan bisnis, 

dengan sistem kemitraan (reseller, agen, dan distributor). Kenapa bisa demikan? Karena di 

Instagram ada fitur “mention” dan “tag”, selain itu juga ada “hashtag”, sehingga antara 

pengguna Instagram satu dengan lainnya bisa saling tertaut dengan menggunakan fitur tersebut. 

Hal ini banyak dilakukan oleh para pebisnis online, sebagai sarana untuk menjadi hubungan 

antara akun brand (biasa Kita sebut dengan akun pusat) dengan akun reseller. Biasanya dari 

akun pusat, Kita sebagai Reseller/Agen/Distributor bisa mendapatkan: 

➢ Promosi contact gratis, contact Whatsapp Kita dicantumkan di akun pusat 

➢ Promosi Instagram gratis, Instagram Kita dimention oleh Instagram pusat 

➢ Followers gratis, followers Instagram pusat mengalir menjadi followers Kita 

➢ Closing gratis, Kita bisa closing penjualan langsung, di kolom comment postingan akun 

pusat (karna di pusat tidaklah menjual secara retail), maka Kita yang bertanggung jawab 

melayani pelanggan 

BAB 6 DAILY ACTIVITY & SOP Marketplace Shopee 



Setelah orang mengenal brand Kita di sosial media, biasa banyak pelanggan yang kemudian 

mencarinya lewat marketplace. Dan marketplace yang paling populer digunakan oleh 

perempuan (muslimah) adalah Shopee. Sehingga shopee adalah salah satu channel pemasaran 

yang cocok untuk meningkatkan penjualan produk Anizah Khimar.  

Kenapa shopee banyak pengguna perempuan (muslimah)-nya? Salah satu fitur yang paling 

menjadi magnet, adalah fitur Free Ongkirnya. Karena secara psikologis perempuan lebih 

sensitif di harga dibanding dengan laki-laki. Selain itu juga shopee merupakan marketplace 

dengan pertumbuhan pengguna paling pesat di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. 

Kebayang kan? Kalau penggunanya semakin banyak insyaAllah marketnya juga semakin 

banyak. 

HARI 1 

Buat Akun dan Update Produk 

Untuk menjadi Seller (Penjual) sekaligus Pembeli, yang harus Anda lakukan adalah membuat 

akun Shopee terlebih dahulu. Namun, bagi Anda yang berperan sebagai Seller, syaratnya 

adalah Anda sudah mempunyai produk terlebih dahulu yang mau dipasarkan via shopee.  

Jika Anda berperan sebagai Distributor, Anda bisa mengupdate produk sesuai dengan stock 

yang ada di toko Anda. Dan misal Anda berperan sebagai Reseller, Anda bisa mengupdate 

stock yang ada di Distributor masing-masing, atau bisa juga mengupdate stock sesuai apa yang 

ada di Pusat. 

Catatan: silahkan pilih produk yang mempunyai stock per Pcsnya > 5 Pcs per ukuran. Agar 

lebih aman, jangan sampai ketika ada pelanggan yang checkout, tau-tau produk Kita sudah 

habis. Selain itu juga Anda harus update stock di distributor (bisa Anda cek/tanyakan langsung) 

atau cek stock dipusat dengan klik https://anizahkhimar.id/custom-page/cek-stock. Untuk 

memulai berjualan di Shopee, silahkan Anda bisa membuat akun Shopee terlebih dahulu. 

 

 

BAB 7 DAILY ACTIVITY & SOP Teknik Closing 

Alhamdulillah kali ini Kita akan belajar mengenai Teknik Closing. Teknik ini wajib Kita kuasai 

dimana menjadi senjata dalam memfollow up: 

https://anizahkhimar.id/custom-page/cek-stock


➢ Leads yang masuk 

➢ Pelanggan yang belum transfer 

➢ Pelanggan yang sudah transfer, hingga 

➢ Bagaimana cara membangun hubungan jangka panjang 

Dimana keputusan pembelian, faktor terbesarnya adalah sangat dipengaruhi siapa yang 

menjualnya. Atau Kita sebut dengan “Penjual”. Maka jadilah penjual yang mahir dalam 

menjual, sehingga pelanggan menyukai Anda, serta memilih untuk berbelanja di tempat Anda. 

HARI 1 

Jawab Semua Pertanyaan 

Ketika ada chat masuk (leads) dari pelanggan, baik dari calon pelanggan baru, ataupun 

pelanggan yang sudah pernah melakukan pembelian di tempat Kita, upayakan sebelum 

memberikan informasi apapun Kita jawab dulu semua pertanyaan yang disampaikan oleh 

pelanggan. Fokuslah akan kebutuhan yang dibutuhkan pelanggan terlebih dahulu. Karena 

banyak ditemui (dari pengalaman penulis) banyak CS yang kurang menjelaskan secara 

terperinci, ala kadarnya, sehingga pelanggan sudah antipati duluan. Kalau sudah gini siapa 

yang rugi hayo? 

Jawablah pertanyaan utama yang ditanyakan oleh pelanggan, kemudian berikan informasi 

tambahan yang sering ditanyakan oleh pelanggan. Sebisa mungkin sebelum ditanyakan Kita 

kasih jawabannya dulu yaa? ^^ 

Untuk Pertanyaan yang Bisa di Tanyakan Pelanggan: 

• Nama Produk 

• Harga 

• Ukuran 

• Warna 

• Ongkir, dan 

• Seterusnya 

Anda bisa memberikan informasi detail yang diperlukan pelanggan, agar sekali chat pelanggan 

langsung mengerti. Dimana behavior orang kenapa beli online, karena di sela-sela kesibukan 

mereka, mereka tidak banyak mempunyai cukup waktu, maka jawaban yang mengandung 



informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan, sangat membantu pelanggan dalam menentukan 

keputusan pembelian. 

BAB 8 Financial Literacy + Laporan Keuangan 

Salah satu ukuran kesuksesan dari reseller, agen, dan distributor saat menjalankan bisnis 

berhasil tidaknya adalah dengan pertumbuhan jumlah asset, baik asset berupa: 

• Property 

• Kendaraan 

• Emas 

• Barang Dagangan 

• Dan seterusnya . . . 

Tentunya Saya yakin masing-masing dari Kita mempunyai goal atau tujuan masing - masing, 

mau disalurkan kemana penghasilan Kita. Namun dengan manajemen yang baik dan 

pemahaman keuangan yang baik insyaAllah hal tersebut akan lebih mudah terwujud. 

HARI 2 

Pengaturan Uang Bisnis 

Gimana sih cara mengetahui Bisnis Kita bertumbuh atau sebaliknya? 

Salah satu caranya dengan mengecek jumlah Asset yang Anda miliki, apakah bertumbuh atau 

sebaliknya.  

➢ Semakin tinggi modal makan akan: 

➢ Semakin besar Asset 

➢ Semakin besar peluang Sales 

➢ Semakin besar peluang Profit, dan 

➢ Semakin besar peluang Cash yang Kita dapatkan 

Maka agar Aset Anda terus bertambah, maka modal Anda harus juga terus bertambah, agar 

modal bertambah maka sales, profit, cash juga wajib bertambah. Agar pertumbuhan modal bisa 

maksimal, Anda bisa menjalankan bisnis dengan beberapa prinsip berikut: 

Memisahkan HPP (COGS) setiap kali ada transaksi, sebagai modal Anda untuk 

mengembalikan produk yang terjual. Agar stock bisa terus terjaga dalam keadaan minimal 

stock yang harus Kita miliki. 



• Jangan pernah memakai modal untuk kepentingan pribadi. 

• Mempunyai laporan keuangan (buku besar, neraca, dan laba rugi) 

• Cek aset bisnis, jika ada yang tidak menghasilkan penjualan (sales) sebaiknya dijual. Misal: 

punya meja, komputer, rak, hp yang tidak menghasilkan sales sebaiknya dijual. 

• Hati-hati dengan piutang, usahakan transaksi yang terjadi berbentuk cash. 

• Hati-hati dengan stock gudang. Hanya stock barang yang fast moving. Stock barang sesuai 

dengan kemampuan penjualan. 

• Kontrol laporan keuangan mingguan dari Senin - Sabtu di cek hari Senin untuk 

meminimalisir error/fraud. 

BAB 9 MINDSET Solve The Problem  

Alhamdulillah, tentunya Kita dalam menjalankan suatu bisnis, tentunya tidak lepas dari suatu 

masalah, dan Saya yakin setiap harinya tentunya ada permasalahan baru, sebab semakin 

berkembang bisnis, semakin tinggi standar yang Kita terapkan, maka dalam menetapkan 

standar baru tersebutlah, biasanya Kita temui persoalan (masalah yang sudah Kita buatkan 

sistem pemecahannya, namun terjadi kembali) dan masalah (penemuan baru).  

Maka tugas Kita sebagai pengusaha adalah untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun cara 

memecahkan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

HARI 1 

Memecahkan Masalah 

Untuk memecahkan masalah, biasa yang paling sederhana bisa Kita gunakan adalah dengan 

menggunakan metode: 

1. Five Whys Analysis 

Cara ini adalah salah satu metode yang sederhana, dengan menanyakan “Why” sebanyak 5 kali 

berturut-turut, kenapa masalah tersebut bisa terjadi. Misalnya sebagai contohnya sebagai 

berikut: 

Masalah: Omzet Turun (Tidak On Target) 

A: Kenapa Omzet Turun? 

B: Karena Penjualan Turun 

A: Kenapa Penjualan Turun? 



B: Karena Pelanggan Bilang Ga Ada Model Baru 

A: Kenapa Ga Ada Model Baru? 

B: Karena Kita Tidak Melakukan Pembelian di Pusat 

A: Kenapa Ga Melakukan Pembelian di Pusat 

B: Karena Ga Ada Cashflow 

A: Kenapa Ga Ada Cashflow 

B: Karena Modal Perusahaan Kemarin di Ambil Prive untuk Keperluan Pribadi 

Kesimpulan: 

Ternyata akar dari Omzet turun adalah karena tidak ada Cashflow yang disebabkan oleh Prive 

(pengambilan modal) untuk keperluan pribadi. 

Maka solusinya adalah dengan menambahkan Cashflow kembali, untuk caranya bisa sebagai 

berikut: 

➢ Inject Modal Kembali 

➢ Jual Barang Non Produktif 

➢ Sale Produk yang berumur > 6 Bulan 

Nah dari uang yang terkumpul, bisa Kita gunakan untuk menambah Cashflow Bisnis, dan untuk 

belanja produk baru, untuk Kita jual kepada pelanggan. 

Kerjakan Tugas 

Silahkan Anda memonitoring semua proses yang telah Saya tuliskan di atas, dengan Daily 

activity, SOP, MCS, dan Metode Pemecahan Masalah yang sudah Saya share di pembahasan 

sebelumnya. 

Alhamdulillah, selamat Anda telah berhasil mensistemasi Bisnis Anda. ^^ 

Barakallah, semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. ^ 


