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Hak Cipta SMUO – FormulaBisnis.com

Penulis, Joko Susilo dan FormulaBisnis.com, telah mengeluarkan 
semua kemampuan terbaiknya untuk menciptakan produk informasi 
bermutu tinggi, informatif, dan sangat membantu para netter pemula 
dan expert untuk memulai bisnis di Internet. 

E-book ini dipublikasikan secara resmi melalui sistem reseller 
FormulaBisnis.com. Semua teks dan grafis yang ada di dalamnya 
merupakan hak cipta FormulaBisnis.com. 

Tidak satupun dari publikasi ini boleh digandakan, disebarkan, atau 
direproduksi dengan cara apapun juga, termasuk mengcopy dan 
mencetaknya tanpa ijin tertulis dari penulis.

SMUO - FormulaBisnis.com © 2008
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Anda bisa menghasilkan keuntungan dari produk kami dengan 
mengikuti Program Reseller Bagi Hasil untuk setiap anggota baru 
FormulaBisnis.com atas rekomendasi Anda. Tanpa perlu banyak modal 
yang harus anda keluarkan, kita bisa menjadi partner dalam usaha 
bisnis Online.

PERHATIAN: Bila anda menemukan terdapat oknum/situs tertentu 
yang menawarkan, menjual, atau mereproduksi produk ini tanpa 
melalui cara yang kami anjurkan, harap kesediaan anda beritahu 
kami. Kami akan berikan bonus menarik atas laporan Anda. 

Lapor melalui email ke : tim@FormulaBisnis.com

JOKO SUSILO
http://www.FormulaBisnis.com

mailto:tim@FormulaBisnis.com
http://www.formulabisnis.com/
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“Terimakasih kepada kedua orang tuaku yang membentuk aku menjadi 
pribadi pekerja pintar, pantang menyerah, dan penuh kreasi dan inovasi. 

Terimakasih juga untuk istriku tercinta, Dyan Laksmi Pradyanti, dan kedua 
putraku Adhimas Kurnia Ramadhan dan Dewangga Bagaskara…Karena 

dorongan kalian, karya besar ini bisa selesai tepat waktu.”

Joko Susilo, ST.
Semarang, 28 Juli 2008
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DAFTAR ISI

Sistem Mesin Uang Otomatis

1. PENDAHULUAN

- Mengapa E-book Ini Saya Buat? 
- Saat-Saat Pertama di Bisnis Internet
- Bagaimana Menggunakan Buku Ini?

2. Bagaimana Cara Menghasilkan Uang Melalui Internet?

- Menjual Informasi, Profesi Baru Di Era Internet
- Keunggulan Bisnis Menjual Informasi Di Internet

3. Delapan Kunci Utama Pembangun Bisnis di Internet

- Kunci #1: Miliki Satu Produk Milik Anda
- Kunci #2: Fokus Pada Respon Yang Paling Diinginkan Dari Website Anda
- Kunci #3: Gunakan Prinsip Direct Selling
- Kunci #4: Bangun Mailing List dan Terbitkan Ezine
- Kunci #5: Kembangkan Keunikan Website Anda
- Kunci #6: Rancang Reseller Program Untuk Bisnis Anda
- Kunci #7: Jalankan Proyek Kerjasama Dengan Webmaster Lain
- Kunci #8: Otomatiskan Bisnis Anda

4. Bisnis Informasi Dan Sistem Mesin Uang Otomatis (SMUO)

- Hubungan Bisnis Informasi dan SMUO
- Konsep Dasar Sistem Mesin Uang Otomatis
- Tiga Langkah Dasar Mesin Uang Otomatis

5. Merancang Produk Informasi

- Jenis Produk yang Paling Ideal Untuk Dijual di Internet

 Ruang Lingkup Produk Informasi
 Mengapa Harus Produk Informasi?

- Menentukan Target Market

 Menentukan Target Market Yang Ideal
 Cara Menemukan Market Yang Ideal
 Mencari Market Yang Cukup Besar dan Mudah Diraih

- Merancang Satu Produk Informasi Untuk Dijual

 Sekarangnya Saatnya Menulis! Apa Yang Saya Tulis?
 Aturan Dasar Dalam Menentukan Subyek Informasi
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 Bagaimana Menemukan Subyek Informasi Yang Menarik
 Hindari Subyek Yang Sudah Diketahui Oleh Banyak Orang
 Rahasianya Terletak Di Subyek Informasi Anda
 Formula Rahasia Meningkatkan Nilai Produk Informasi
 Tips Memilih Informasi Yang Bernilai Tinggi
 Internet Akan Membantu Anda Menemukan Subyek
 Contoh-Contoh Ide Subyek Yang Bisa Anda Pakai
 Menciptakan Produk Informasi Tanpa Perlu Menulis
 Melakukan Tes Terhadap Ide Anda

- Bagaimana Cara Menulis Produk Informasi?

 Gaya Menulis Seperti Bercakap-Cakap
 Aturan Menulis Untuk Pemahaman
 Bagaimana Mengatasi Masalah Dalam Menulis
 Menulis Dengan Sistem Daftar Isi
 Menulis Judul/Headline E-book Yang Menjual

- Bagaimana Cara Menciptakan File E-book?

6. Website Bersistem Otomatis

- Konsep Dasar Sistem Website Otomatis
- Apa Saja Sistem Di Website Otomatis Dan Mengapa?
- Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Website Otomatis?
- Penerapan Website Otomatis Pada FormulaBisnis.com – Sebuah Studi Kasus

 Studi Kasus FormulaBisnis.com
 Skenario 1: Saat Anda Mulai Mengakses Web FormulaBisnis.com
 Skenario 2: Saat Anda Berada Di Web FormulaBisnis.com
 Skenario 3: Saat Anda Memutuskan Untuk Membeli Produk.
 Skenario 4: Saat Anda Memutuskan Untuk Tidak Membeli Produk.
 Skenario 5: Saat Anda Menjadi Reseller FormulaBisnis.com

7. Bagaimana Membangun Website Otomatis Milik Anda Sendiri?

- Merancang Sistem Sales Letter Yang Menjual

 Teknik Menulis Sales Letter
 Komponen Kunci Merancang Sales Letter
 12 Point Formula Sales Letter
 ATTENTION (PERHATIAN)
 INTEREST (MINAT)
 DESIRE (HASRAT)
 ACTION (TINDAKAN)
 CLOSING (PENUTUPAN)

- Merancang Sistem Otomatis Berikutnya
- Sistem Otomatis Pelayanan Customer

 Melayani Pemesanan Customer Dari Form Pendaftaran
 Memasukkan Data Pendaftaran Ke Dalam Database
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 Mengaktifkan Keanggotaan Pendaftar Yang Sudah Membayar (Manual)
 Mengirim Email Pemberitahuan Aktivasi Keanggotaan

- Sistem Otomatis Reseller

 Setiap Member Adalah Reseller Anda
 Menciptakan Website Reseller Secara Otomatis
 Membimbing Reseller Untuk Berpromosi
 Bagaimana Sistem Bagi Hasil Dilakukan?
 Memantau Aktivitas Reseller Dan Mengontrolnya
 Memberikan Statistik Lengkap Tentang Hasil Penjualan

- Sistem otomatis Mailing List/Follow Up

 Seberapa Besar Pengaruh Follow Up Pada Bisnis Anda? 
 Apa itu Autoresponder?
 Cara Kerja Mesin Follow Up (Autoresponder)
 Cara Memiliki Autoresponder
 Follow Up Prospek
 Follow Up Customer
 Follow Up Reseller
 Contoh Follow Up Prospek
 Contoh Follow Up Customer
 Contoh Follow Up Reseller
 Fasilitas Mailing List

- Menciptakan Keseluruhan Sistem Mesin Uang Otomatis Dalam Sekejap

8. Merancang Website Dan Membuatnya Terakses Lewat Internet

- Menentukan Nama Domain
- Account Web Hosting
- Software HTML Editing
- Software FTP
- Meng-upload File Anda ke Web

9. Menghasilkan Traffic 

- Konsep Dasar Perolehan Traffic
- Menciptakan Momentum Traffic

 Mendaftarkan Website Anda Ke Search Engine
 Gunakan Iklan Mini Secara Rutin
 Aktif Di Newsgroup Dan Forum Internet
 Pakai Software Pemasang Iklan Otomatis
 Kerjasama Promosi Silang Dengan Webmaster Lain

- Melipatgandakan Traffic Dengan Viral Marketing

 Cara Kerja Viral Marketing
 Seberapa Besar Kekuatan Viral Marketing Untuk Bisnis Anda?
 Lima Faktor Penting Viral Marketing



SISTEM MESIN UANG OTOMATIS!

7
JOKO SUSILO •  HTTP://WWW.FORMULABISNIS.COM © 2001-2008

 Traffic Melimpah Dari Reseller Program 
 Traffic Melimpah Dari E-book Gratis
 Perbanyak Link Masuk Dari Website Lain

- Menjaga Konsistensi Perolehan Traffic
- Menggunakan Blog Untuk Mendapatkan Pengunjung Berulang

10. PENUTUP
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PENDAHULUAN

Ok, sudah siap untuk mengubah hidup anda?

Temukan cara baru memperbaiki kondisi finansial anda! Cara baru dengan 
menggunakan kekuatan teknologi informasi. Anda akan menemukan rahasia yang 
digunakan oleh para pelaku bisnis Internet, cara-cara yang telah membuat mereka 
sukses dan hidup nyaman dari hasil berbisnis di Internet. 

Bukan sebatas itu, yang akan saya berikan kepada anda di e-book ini bukanlah 
sekedar teori. Bukan pula dari seorang pendatang baru yang mengaku-ngaku telah 
sukses di Internet. Tapi anda akan melihat, bagaimana kisah dan pengalaman pribadi 
saya sendiri, dari motivasi, kegagalan sampai keberhasilannya, sehingga saya berani 
membagikan pengalaman ini kepada anda.

Rekan bisnis yang terhormat...

Saya yakin anda adalah seorang yang suka berjuang, dan bukan hanya sekedar 
pemimpi belaka. Ini terbukti karena anda mau bersusah payah menyisihkan sebagian 
dana, waktu, dan konsentrasi anda demi menemukan informasi di FormulaBisnis.com. 
Ini adalah pertanda nyata bahwa anda sungguh berusaha untuk mengubah kondisi 
financial menjadi lebih baik.

Selamat untuk anda!

Setelah anda membaca e-book ini, anda akan sadar bahwa Internet mirip dengan 
sebuah bank raksasa. Anda akan sadar bahwa anda juga memiliki kesempatan untuk 
mengambil uang sebanyak mungkin di dalamnya. Anda akan melihat suatu 
peluang yang sebagian besar orang tidak bisa melihatnya!

Pengalaman di masa lalu

Dulu saya pernah mencoba berbagai ‘peluang usaha’ yang menjanjikan kekayaan 
dengan cepat. Sebelum mengenal Internet, saya pernah ikuti beberapa MLM dan 
mengalami kegagalan, walaupun ada salah satu MLM yang bisa memberi saya 
penghasilan puluhan juta rupiah dalam tiga bulan, hingga saya bisa membeli mobil 
sedan dari situ. Tapi.... itu tidak menerus. Perusahaannya bangkrut! Payah...

Saya juga pernah mendapat tawaran menjualkan laptop dengan harga yang sangat 
murah, 3 juta rupiah per laptop dan komisi saya 50%. Saya jual ke teman-teman saya 
dan banyak di antara mereka yang memesan laptop tersebut. Sampai saya membawa 
ratusan juta rupiah dana mereka. Tapi ternyata, itu sekedar penipuan belaka, teman 
yang menawari peluang telah melarikan dana tersebut. Karena keinginan saya untuk 
bisa kaya dengan cepat, mengakibatkan saya terlibat masalah kepolisian. Begitu 
tololnya saya waktu itu.
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Anda tahu apa yang ada di pikiran saya saat itu? KAPOK. Udah deh... tidak ada bisnis 
yang bisa membuat kita kaya mendadak. Yang ada hanyalah penyakit dan masalah 
yang timbul silih berganti. 

Saya mulai mencari kerja konvensional dan bersikap sebagai ‘manusia normal’. 
Namun, saat saya terjun dalam pekerjaan konvensional, seharipun saya tidak 
merasakan kepuasan, apalagi kebahagiaan. Muka saya selalu terlihat kusut dan 
tertekan, tidak puas... penuh dengan kekecewaan serta depresi. Saya merasa seperti 
seekor burung di dalam sangkar yang selalu memandang elang yang terbang jauh di 
atas sana. Meliuk-liuk kesana kemari, walaupun kadangkala dia terjatuh, terkena 
angin, hujan... tapi saya yang di dalam sangkar melihat dengan jelas urat kebanggaan 
di wajahnya. Dia bisa terbang tinggi sesuka hatinya.... Saya pikir, “Oh my God!! Di
sini bukan duniaku, aku ingin ada di luar sana!”

Saya yakin sebagian dari anda pernah dan sedang memikirkan hal yang serupa.

Kemudian sesuatu terjadi. Suatu hari saya tahu bahwa binatang bernama INTERNET
itu ternyata ada! Internet yang membuat saya berani keluar dari kondisi ‘aman’ dan 
terjun di dunia ini. Gila... padahal saat itupun saya belum bisa membuat email! 

Dalam pikiran saya, tidak tahu nanti bagaimana caranya, saya ingin menghasilkan 
uang dari Internet. Saya yakin, saya bisa memiliki penghasilan melimpah. Dalam 
bulan-bulan awal, penghasilan saya dari Internet hanya sekitar 25-50 ribu rupiah per 
hari. Buat saya tidak masalah karena uang itu bisa saya gunakan untuk biaya 
operasional merintis usaha di bidang ini. Saya bahkan berani cerita ke orang lain, 
bahwa suatu saat, saya akan memiliki uang melimpah dari Internet. Saya cerita ke 
teman-teman, dan mereka tertawa. Mereka menganggap saya gila. Saya cerita ke 
orang tua, mereka malah sedih, sedih sekali. Mungkin beliau berpikir, “Apa yang 
sudah aku ajarkan ke anakku, sampai anak ini jadi keras kepala seperti ini?”

Apalagi saat teman-teman saya bertanya, cara apa yang akan saya lakukan untuk 
menghasilkan uang dari Internet? lalu saya menjawab, ”Menjual informasi!”. 
GUBRAK!!... tidak ada sedikitpun reaksi dari mereka yang bisa memberi saya 
semangat. Kebanyakan dari mereka malah mencoba melemahkan semangat saya. 
Banyak yang kaget, ada yang diem aja, ada yang tertawa malah ada yang mengelus 
dada, menahan kesabaran dengan penuh rasa kasihan.

“Menjual informasi?” tanya mereka. “Apa kamu sudah pernah melihat kisah sukses 
orang yang jualan informasi?”... “Di Internet? Emangnya ada berapa orang di 
Indonesia yang bisa mengakses Internet?”... dan semua pertanyaan lain yang berasal 
dari keraguan.

Saya berjuang sendirian, mencari cara dan konsep terbaik untuk menghasilkan uang 
dari Internet. Saya pelajari banyak sekali artikel dari Internet, tip strategi, taktik atau
materi baru lainnya yang saya pikir akan membantu bisnis online saya. Tidak mudah 
memang, saat itu saya benar-benar sendirian, tanpa pembimbing, dan sementara 
lingkungan sekitar terus menerus berusaha melemahkan semangat saya.

Saya tidak mau mendengar mereka, dan saya terus-terusan membaca kisah sukses 
orang-orang barat yang telah menjadikan bisnis di Internet sebagai profesi utama 
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mereka. Melihat bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka bisa menjadi seperti 
sekarang ini. Sudah jutaan rupiah saya habiskan untuk membeli produk informasi 
mereka hanya untuk mengetahui rahasia sukses untuk saya ikuti.

Itu kisah yang dulu... tapi sekarang lain!

Sekarang saya memiliki penghasilan paling tidak Rp 8 – 10 juta per hari, saya kerja 
atau pun tidak... akan tetap ada saja orang entah dari mana yang mengirimi saya 
uang. Bisnis ini sudah berjalan lebih dari 7 tahun. 

Saya bilang ke teman-teman yang dulu, bahwa saya sudah berhasil meraih sebagian
impian saya. Teman-teman yang dulu pernah tertawa pun terdiam. Mereka sekarang 
tahu, dari mana Joko bisa membeli ini dan itu, mengapa sampai sekarang si Joko 
tenang-tenang saja, tidak ‘cari kerja’ sementara temannya yang lain sibuk dengan 
pekerjaan hariannya. Dan mereka tahu, saya adalah elang di langit yang 
mereka lihat dari dalam sangkar! 

Saya menceritakan sedikit kisah ini ke anda agar anda bisa tahu secara umum 
tentang diri saya. Selain itu, anda akan tahu apa saja yang telah saya lalui sehingga 
mengerti seperti apa perjalanan saya waktu itu untuk meraih sebagian impian saya. 
Saya ingin anda juga tahu bahwa keadaan saya waktu itu mungkin sama dengan 
keadaan anda saat ini. Tapi bagaimanapun juga, mengertilah… apapun usaha anda, 
apapun perjuangan anda, ADA HARGA YANG HARUS DIBAYAR!

Hanya ada satu alasan mengapa saya menceritakan kisah ini kepada anda. Saya ingin
anda menyadari bahwa jika saya bisa, tentu saja anda akan jauh lebih bisa. Kenapa 
saya mengatakan ini ? Saat itu saya menjalani bisnis ini tanpa bimbingan dari 
siapapun di dekat saya. Tapi sekarang, jika anda mau mengambil kesempatan yang 
saya tawarkan, maka anda bisa mencoba menjalankan bisnis ini dan saya siap 
membantu anda. 

Memang, seluruh impian saya belum tercapai, namun kondisi saya yang jauh lebih 
baik dari saat pertama dulu membuat saya berani membagikan pengalaman ini 
kepada anda. Saya harap anda mau berpikir positif dan menerima ide saya untuk 
membantu mengubah keadaan finansial anda.

Sekarang, saya memiliki penghasilan lebih banyak daripada 95% populasi 
pencari uang seusia saya. Saya menggunakan waktu jauh lebih sedikit untuk 
menghasilkan uang daripada 95% populasi tersebut. Penghasilan 8 – 10 juta
per hari dengan jam kerja tidak lebih dari satu jam per hari. Dan tahukah anda... It’s 
only the beginning.... I have so many dreams to reach! Dreams to make a lot of 
money from the Internet! I HAVE SO MANY IDEAS!!

Saya jadi ingat, waktu saya di Kota Solo, saya pernah ikut menanam modal Rp 5 juta 
dalam usaha lembaga pendidikan sempoa mental aritmetika. Kami merekrut tenaga 
pengajar, kebanyakan adalah sarjana, gelar yang setara dengan yang saya miliki. 
Tahukah anda, berapa mereka dibayar untuk mengajar? Rp 250.000,- per bulan!! 
Padahal saya perhatikan, jam kerja mereka sangat-sangat melelahkan. 8 jam sehari! 
6 hari kerja dalam seminggu. 
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Piuhhh.... mengingat hal itu, saya sangat bersyukur dengan kondisi yang saya alami 
saat ini, bersyukur karena tidak mendengar mereka yang berpikir negatif terhadap 
rencana bisnis online saya waktu itu.

Anda adalah teman-teman baru saya yang mau membuka mata terhadap dunia baru, 
peluang baru di era informasi. Saya ingin berbicara dengan anda dari hati ke hati, 
mendiskusikan apa yang mungkin bisa saya bantu untuk mengubah hidup anda. Dan 
untuk itulah mengapa e-book ini saya buat.

Mengapa e-Book Ini Saya Buat? 

Anda yang sudah memulai usaha di Internet, saya ingin bertanya, sudah sejauh apa 
usaha yang telah anda lakukan sampai detik ini? Apa yang telah anda hasilkan? Anda 
sudah memeras otak, mencoba ide ini dan itu, anda sudah mencoba segalanya. 
Berpromosi ke semua fasilitas periklanan, tapi hasilnya masih nol besar. 

Jika diingat-ingat, mungkin anda sudah beberapa kali beralih dari satu peluang ke 
peluang lain. Dan itu anda lakukan tanpa mempersiapkannya dengan baik, tanpa 
memberi perencanaan dan memikirkannya yang matang. 

Kita hanya terus-terusan berlari di tempat. Kondisi itu mirip dengan seekor tikus 
putih yang berlari di dalam putaran roda. Sekencang apapun kita berlari, kita tidak 
akan pernah sampai kemanapun, kecuali, tenaga dan pikiran kita yang semakin 
lelah.... lalu menyerah. 

Jika anda pernah mengalami hal seperti ini, saya yakin anda pasti mengerti 
bagaimana tersiksanya berada dalam keadaan begini.

Saya harap era kegelapan anda segera berhenti. Saya akan beberkan satu sistem 
bisnis internet yang akan mengubah segalanya. Tapi satu sistem itu tidak muncul 
begitu saja. Dia tercipta dari berbagai ide dan sistem yang saya kumpulkan. Saya 
padukan mereka dan ternyata bisa bekerja satu sama lain secara baik. Sistem inilah 
yang saya namakan: Sistem Mesin Uang Otomatis.

Bukankah di Internet informasi macam ini sudah banyak ditemukan?

Iya, memang benar informasi yang akan saya berikan mungkin bisa anda temukan di 
tempat lain. Anda bisa melakukan pencarian di sana, mengeluarkan biaya untuk 
membelinya, atau bahkan anda bisa memperoleh datanya secara gratis. Anda hanya 
perlu berbulan-bulan waktu untuk mencarinya, dan mungkin sedikit rasa putus asa 
karena begitu banyaknya informasi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dan 
akhirnya anda bingung, lalu kembali ke sini.

Satu pesan saya, Internet adalah gudangnya informasi. Tapi jangan tertipu olehnya. 
Kepala anda akan sakit, perut anda akan mulas... Percayalah... lebih banyak informasi 
belum tentu membuat anda jadi lebih baik. Terlalu banyak informasi justru akan 
membingungkan anda. 
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Sekarang anda telah menemukan FormulaBisnis.com... cukup berkonsentrasilah di 
sini. Anggap dulu semua informasi yang saya sediakan telah mencukupi kebutuhan
anda untuk memulai bisnis. Anda telah menemukan satu paket informasi yang akan 
menunjukkan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan dalam urutan 
yang seperti apa.

Anda akan temukan bahwa menghasilkan uang dari Internet ternyata sederhana dan 
menyenangkan. Anda bisa mulai menerapkan materi panduan ini, anda ikuti setiap 
langkahnya, 1, 2, 3... dalam proses yang mudah... tanpa keraguan, tanpa pikiran 
“coba-coba”, tanpa jargon apapun selain cara praktis, cepat dan menyenangkan untuk 
menghasilkan uang di Internet.

Tapi dengan syarat...

ANDA HARUS BENAR-BENAR MELAKUKANNYA DALAM TINDAKAN!

Jangan perlakukan e-book ini seperti yang mungkin biasanya anda memperlakukan 
informasi lain. Anda baca terus simpan begitu saja. Jika itu anda lakukan, keadaan
anda akan tetap sama seperti hari kemarin. 

Jangan begitu... baca dan terapkan seluruh instruksi di sini. Bertindak dan 
berjuanglah, seluruh jalan sudah saya tunjukkan kepada anda!

Setelah anda selesai membaca materi e-book ini, pengetahuan anda di bisnis Internet
akan meningkat pesat. Anda akan merasa seperti webmaster yang sudah master. 
Pengetahuan yang anda peroleh akan menghemat ratusan bahkan ribuan jam kerja, 
menghemat jutaan rupiah biaya promosi. Anda akan mengambil manfaat dari 
pengalaman saya sehingga bisa menghindar dari banyaknya kesalahan yang dulu 
pernah saya lakukan.

FormulaBisnis.com saya buat dan kembangkan dengan satu konsep – membantu 
sebanyak mungkin orang yang ingin memulai dan menjalankan bisnis di Internet
secara sukses.

Saya telah menghabiskan waktu beberapa bulan untuk menata outline seluruh isi e-
book ini. Materi-materi yang mengikuti pendahuluan ini adalah hasilnya. Anda, saat ini 
sedang membaca e-book “resep sukses” menjalankan bisnis di Internet. Jika anda 
ingin berhasil, beginilah caranya… tidak ada keraguan… ikuti dan kita akan bertemu di 
puncak sukses.

Salam sukses,

JOKO SUSILO
www.FormulaBisnis.com

http://www.formulabisnis.com/
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Bagaimana Membaca dan Menggunakan E-book Ini?

Saya berusaha sebaik mungkin menulis e-book ini dengan bahasa yang sederhana. 
Walaupun anda merupakan pendatang baru di dunia bisnis Internet, saya pastikan
anda akan bisa menerimanya secara mudah. Anda tidak akan begitu kesulitan 
memahami bahasa saya karena materi di e-book ini telah mengalami editing berkali-
kali. 

Bagaimana membaca dan menggunakan e-book ini untuk mencapai hasil 
optimal:

 Baca setiap kata dan kalimat dengan seksama. Walaupun ada pembahasan 
yang sudah anda pahami, jangan lewatkan. Ikuti alurnya dari halaman ke 
halaman agar anda tidak melewatkan hal penting di dalamnya.

 Sediakan buku catatan di samping anda. Catat hal-hal penting, dan jika anda 
memiliki ide bersamaan dengan pembahasan di e-book ini, catatlah, Jangan 
hanya di ingat. Sangat mudah kita menjadi lupa, bisa jadi ide anda akan 
bernilai jutaan rupiah.

 Jangan memulai apapun sebelum anda benar-benar selesai membaca e-book
ini. Anda akan memiliki gambaran menyeluruh tentang konsep yang saya 
paparkan di sini. Jika telah selesai, anda akan lebih mengerti bagaimana 
mengkombinasikan seluruh ide yang muncul di benak anda berdasarkan materi 
di sini

Anda akan temukan banyak taktik yang saya paparkan di e-book ini. Saya tidak akan 
menyembunyikan rahasia sukses saya dan anda bisa dengan bebas mengikutinya. 
Saya tidak akan merasa terancam karena hal itu. Masih banyak ruang bagi saya dan
anda untuk berkreasi sepenuhnya dengan ide segila apapun. 

Beberapa Asumsi Saya Terhadap Anda:

1. Anda belum kehabisan uang. Dana yang digunakan untuk membeli e-book
ini saya harap bukanlah dana terakhir. Terus terang, anda akan tetap 
membutuhkan dana untuk mengikuti resep kami (walaupun dana itu jauh lebih 
kecil daripada bisnis konvensional), untuk membeli atau menyewa beberapa 
keperluan berkaitan dengan panduan ini. 

2. Anda harus memiliki keinginan yang menyala-nyala untuk membuat bisnis 
online anda sukses. Apa yang akan kami tunjukkan kepada anda di panduan ini 
tidak sulit ataupun rumit. Tetapi panduan ini tetap membutuhkan konsistensi 
usaha dari anda. Jika anda menjalankannya dengan setengah-setengah, maka 
hasil yang akan anda peroleh juga akan setengah-setengah. Hapus seluruh 
waktu anda untuk nonton televisi 30 hari ke depan dan gunakan waktu 
tersebut untuk mempersiapkan bisnis online anda. Hasilnya pasti akan 
mengejutkan!

3. Anda memiliki kemampuan komputer dasar. Anda tahu apa itu Internet, 
bagaimana gambaran umum Internet bekerja, anda bisa mengirim email, 
menjelajah web, dan anda bisa menggunakan program pengolah kata seperti 
Microsoft Word… dan saya senang jika kemampuan anda lebih dari itu. Jika



SISTEM MESIN UANG OTOMATIS!

14
JOKO SUSILO •  HTTP://WWW.FORMULABISNIS.COM © 2001-2008

anda belum memiliki kemampuan dasar yang diperlukan, saya sarankan anda 
segera belajar, ambil kursus singkat atau apapun untuk kemudahan anda 
mempelajari materi e-book ini.

Setelah anda menyelesaikan kursus SMUO ini, anda perlu meneruskan kegiatan 
pemasaran, promosi, dan pelayanan pelanggan. Walaupun sebagian besar tugas akan 
berkurang setelah anda menyelesaikan kursus ini, namun hal-hal di atas harus tetap 
dijalankan demi kelangsungan bisnis anda.

Jangan khawatir… saya yakin, sekali anda merasakan hasil dari keringat anda, setelah
anda merasakan aliran uang masuk ke rekening, anda akan dengan senang hati 
mencurahkan lebih banyak waktu serta energi untuk membangun bisnis anda. Bisnis 
di Internet!

Mari kita mulai...
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Bagaimana Cara Menghasilkan 
Uang Melalui Internet?

Menjual Informasi - Profesi Baru Di Era Internet

Saudara, bagaimana respon anda jika tiba-tiba saya menghampiri anda dan berkata, 
“Hei Bung! Saya tahu bagaimana cara menghasilkan uang banyak!”

Lalu saya katakan, “... bahkan melimpah, tanpa perlu mengalami resiko seperti yang 
dimiliki bisnis konvensional”.

Lalu saya tambahkan, 

“Anda bisa menjalankan sebuah bisnis dengan:

- satu jam kerja sehari,
- modal jauh lebih kecil,
- tanpa banyak tugas kerja,
- tanpa sewa ruang kerja,
- tanpa perlu pegawai,
- dan tanpa menghadapi resiko seperti layaknya bisnis konvensional,
- profit melampaui 1700% dalam waktu yang relatif singkat”

Walau saya hanya menyebutkan 3 saja dari seluruh daftar di atas, kemungkinan besar
anda akan berpikir, “Orang ini gila! Mungkinkah ada bisnis seperti itu?”

Saya jawab, “Mungkin, yaitu dengan menjual informasi melalui Internet”.

“Menjual informasi melalui Internet? Are you kidding????” begitu respon anda. “Lalu 
bagaimana caranya?” tanya anda sambil terus menyimpan rasa tidak percaya.

Bagaimana caranya?

Pertanyaan bagus! Kalimat itulah yang mengawali pembahasan kita. Ini yang 
membuat saya harus menjelaskan panjang lebar kepada anda, secara urut… 
bagaimana kita bisa menghasilkan uang lewat Internet dengan menjual informasi.

Lihat headline yang dulu pernah anda baca di website FormulaBisnis.com, tulisannya 
cukup mengejutkan, bukan? Saya senang telah berhasil membuat jari tangan anda 
terhenti saat sebuah kalimat yang lain dari biasanya tertangkap oleh mata anda:

Rahasia Tersembunyi Metode Mencari Uang 
di Internet Akhirnya Diungkap...
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Bukan di situ saja, anda lebih terdiam lagi saat kalimat kedua terbaca:

Jika Anda Bisa Mengetik dan Mengakses Internet, Anda 
Sudah Memiliki Syarat yang Cukup untuk Menghasilkan Uang 

Melimpah dari Internet... Hanya Jika Anda Tahu Caranya!

Headline yang dulu pernah anda baca telah membawa anda ke e-book ini. Anda 
membeli produk ini karena haus akan informasi yang berkaitan dengan topik tersebut. 
Anda benar-benar ingin tahu bagaimana cara menghasilkan uang, terutama dari 
Internet.

Akhirnya… kita bertemu lagi di sini. Saya harus segera menepati janji yang dulu 
pernah saya sampaikan kepada anda. Janji untuk mengeluarkan semua rahasia yang 
telah membuat saya memiliki penghasilan mencapai 10 juta rupiah per hari!

Di bagian pendahuluan sudah banyak diceritakan secara umum bagaimana saya 
memulai bisnis ini, memasarkannya, kemudian sampai memiliki penghasilan yang 
terus menerus datang tanpa henti. Tapi saya yakin anda belum begitu mengerti. Tidak 
masalah. Pembicaraan di depan hanya sebagai pembuka untuk membuat anda lebih 
siap menerima banyak informasi penting yang akan ditemukan setelah ini.

Tema utama dari pembicaraan kita di e-book ini adalah BAGAIMANA MENJUAL
INFORMASI DI INTERNET. Ini adalah peluang bisnis baru yang bisa anda jadikan 
profesi kedua jika anda tidak mau meninggalkan pekerjaan utama di dunia kerja 
konvensional.

Baiklah, sebaiknya kita langsung saja. Silakan beralih ke pembahasan berikutnya,
anda akan temukan bagaimana menjual informasi di Internet bisa berpotensi 
mendatangkan profit yang tak terhingga.

Keunggulan Bisnis Menjual Informasi Di Internet

Suatu pagi saya terbangun, saya langsung mengakftifkan komputer, tersambung ke 
Internet dan saya akses rekening saya di klikBCA. Saya perhatikan saldonya… saya 
berguman, “Hmmm, saldoku hari ini 8 juta lebih banyak daripada kemarin. Lalu saya 
klik link catatan mutasi, saya perhatikan… terdapat beberapa transaksi masuk ke 
rekening selama 12 jam terakhir.

Kejadian seperti ini terjadi hampir setiap hari. Dulu saat-saat pertama saya 
menjalankan bisnis, hal-hal seperti ini sungguh luar biasa. Namun sekarang, karena 
mengalaminya setiap hari, membuatnya seakan-akan sebagai hal yang biasa, 
walaupun jauh di dalam lubuk hati saya… ini tetap luar biasa!

Saya tetap menginginkan uang yang semakin bertambah tersebut sama seperti 
halnya anda, tetapi bedanya… saya sudah paham betul bahwa ternyata menghasilkan 
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uang lewat Internet adalah relatif sederhana. Sangat sederhana karena saya 
sudah tahu kuncinya!

Terus terang, menjual informasi di Internet telah menjadi profesi utama saya selama 
beberapa tahun terakhir. Semakin saya terlibat dalam kesibukan ini, semakin saya 
merasa yakin dan percaya diri, bahwa profesi menjual informasi di Internet akan 
menjadi salah satu profesi paling pavorit bagi para kaum muda di seluruh dunia.

Kalimat tersebut bukannya tanpa alasan, sebab selama beberapa waktu saya 
menggeluti bidang bisnis Internet ini, saya temukan banyak sekali keunggulan yang 
dimilikinya dibandingkan dengan bisnis konvensional bentuk apapun. Saya rasakan, 
keunggulannya sungguh jauh meninggalkan seluruh model bisnis konvensional 
lainnya. 

Berikut daftar keunggulan memiliki bisnis menjual informasi di Internet:

1. Modal yang anda perlukan sangat kecil. Relatif kecil dibandingkan bisnis 
konvensional apapun.  

2. Anda tidak membutuhkan inventaris mahal, cukup dengan satu komputer 
yang terkoneksi Internet, meja, kursi, dan sebuah buku tulis. Dengan 
komputer yang anda miliki sekarang, dengan beberapa aplikasi dasar, anda 
sudah bisa menjalankan bisnis ini.

3. Market anda sudah menunggu di luar sana. Anda tinggal mencarinya dan 
membuatkan produk informasi yang menjawab kebutuhan mereka.

4. Produk informasi mudah diproduksi dan diperbanyak. Sebanyak apapun
anda ingin menggandakan produk ini, bisa dilakukan dalam hitungan detik.

5. Profit bersih mencapai 100%. Anda tidak membutuhkan biaya untuk 
produksi, pengiriman produk ataupun membayar pegawai. Semua nilai 
pemasukan adalah keuntungan anda.

6. Pengiriman produk ke konsumen secepat kilat. Tidak membutuhkan 
waktu berhari-hari untuk menunggu pengiriman.

7. Waktu operasional jauh lebih sedikit. Anda tidak perlu menggunakan 8 
jam dalam sehari jika anda tidak suka. Cukup gunakan 1-2 jam per hari untuk 
mengurusi bisnis ini.

8. Ide baru datang silih berganti. Setelah anda meluncurkan produk informasi 
pertama, anda bisa beralih ke produk informasi berikutnya.

9. Produk informasi menghasilkan profit tanpa henti. Dengan bantuan 
Internet dan reseller, anda bisa menembangkan bisnis ini sehingga 
mendatangkan profit tanpa henti.

10.Bisnis anda bisa berjalan dengan otomatis. Dari melakukan pemasaran, 
sampai anda harus mengirim pemesanan, hampir seluruhnya bisa dilakukan 
secara otomatis.

11.Bisa anda operasikan sendiri. Karena seluruh sistem telah dipersiapkan 
untuk berjalan secara otomatis, tugas kerja anda menjadi semakin sedikit. 
Artinya, anda bisa lakukan bisnis ini tanpa perlu merekrut pegawai.

12.Anda memegang kontrol sepenuhnya. Anda bisa mengendalikan bisnis ini 
tanpa campur tangan birokrasi dan gangguan dari orang lain.

13.Bisa dioperasikan dari mana saja. Di manapun anda berada, yang 
dibutuhkan hanyalah akses Internet untuk menjalankan bisnis anda.
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14.Tidak membutuhkan kantor besar. Sebagian besar alat dan sistem sudah 
tertanam di Internet. Anda hanya perlu ruangan seadanya untuk menjalankan 
bisnis.

15.Bisa anda jalankan kapan saja. Jika anda harus ‘bekerja paksa’ di siang 
hari, anda bisa jalankan bisnis ini saat malam hari.

16.Bebas dari birokrasi perijinan. Anda bisa langsung berkonsentrasi pada 
produk dan bagaimana cara pemasarannya. Lupakan birokrasi yang hanya 
akan merepotkan anda.

17.Bebas dari iklim politik. Tidak peduli seperti apa kondisi politik saat ini, anda 
bisa jalankan bisnis ini tanpa hambatan.

18.Bebas dari kondisi cuaca dan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas biasanya 
menggangu bisnis konvensional, tapi tidak untuk model bisnis ini.

Wow… sebenarnya saya bisa menulis lebih banyak lagi. Tapi saya khawatir anda nanti 
menganggap ini terlalu mengada-ada. Jadi cukuplah 18 point di atas saja.

Perhatikanlah satu persatu. Jika saat ini anda sedang menjalankan bisnis 
konvensional, atau jika saat ini anda sedang terperangkap dalam roda pekerjaan yang 
membosankan, temukan berapa keunggulan di atas yang masih dimiliki oleh bisnis 
atau pekerjaan konvensional anda!

Ada satu? Dua? Empat? Lima? Anda tidak akan menemukan begitu banyak 
keunggulan dalam suatu bisnis selain model bisnis seperti ini. Dijamin.

Sebelum kita mulai membahas 3 langkah utama dalam menghasilkan uang secara 
otomatis melalui Internet, saya ingin anda memahami delapan kunci utama dalam 
menjalankan bisnis model ini. Silakan pelajari ke-delapan prinsip tersebut. Setelah
anda mengerti, gambaran umum anda mengenai tiga langkah mesin uang otomatis 
akan menjadi lebih baik.



SISTEM MESIN UANG OTOMATIS!

19
JOKO SUSILO •  HTTP://WWW.FORMULABISNIS.COM © 2001-2008

8 Kunci Utama Pembangun 
Bisnis di Internet

Sekarang anda sudah cukup termotivasi untuk mulai membangun bisnis di Internet. 
Tetapi saya yakin, anda masih bingung… bagaimana cara memulainya? Adakah kunci-
kunci umum yang harus anda ikuti agar rencana anda dalam memulai dan 
membangun bisnis di Internet bisa berhasil?

Pertanyaan bagus! ada… dan pasti ada!

Sebelum anda mempelajari apa dan bagaimana Sistem Mesin Uang Otomatis bekerja,
anda harus mengerti dan memahami terlebih dahulu beberapa kunci dasar dalam 
menjalankan bisnis di Internet. Tanpa mematuhi kunci tersebut, anda akan kesulitan 
meraih penghasilan dari model bisnis seperti ini.

Di sini anda akan menemukan 8 kunci utama pembangun bisnis yang harus anda 
pahami dan ikuti. Jika anda menjalankan bisnis Internet dengan mengacu pada kunci-
kunci berikut, maka kesuksesan dengan sendirinya akan mengunjungi anda.

Kunci #1 : Ciptakan Satu Produk Milik Anda

Agar anda bisa sukses menjalankan bisnis secara online, anda harus memiliki produk 
sendiri. Suatu produk yang berhak anda pasarkan dan mendapatkan 100% profit 
darinya. Dari seluruh pondasi bisnis, kepemilikan produk adalah syarat pertama yang 
harus dipenuhi.

Tentu saja, anda bisa memiliki produk dengan beberapa cara: 

1. Rancang produk sendiri dari dasar
2. Beli hak cetak ulang terhadap produk orang lain

Setelah anda mengembangkan suatu produk yang anda tawarkan sebagai produk 
utama, tambahkanlah dengan beberapa produk cadangan untuk mendatangkan 
penghasilan berlapis. Istilahnya Back End Products. Produk jenis ini harus mendukung 
produk utama anda. Sebagai contoh, jika anda menjual tiket pesawat terbang, produk 
cadangan anda bisa berupa persewaan mobil atau akomodasi hotel.

Karena pentingnya kepemilikan produk untuk bisnis anda, maka saya akan membahas 
materi ini dalam bab khusus.
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Kunci #2 : Fokus Pada Respon Yang Paling Diinginkan 
Dari Website Anda

Apa tujuan anda membuat website? Sangat sedikit webmaster yang mengajukan 
pertanyaan sepenting ini kepada diri mereka sendiri. 

Untuk apa anda merancang website? Jika anda sering melakukan browsing di 
Internet, anda akan sering melihat website dengan materi yang berbeda-beda. 
Dengan bentuk dan pola letak yang bervariasi. Dari desain yang sangat sederhana 
sampai desain yang dipenuhi dengan gambar serta teknologi flash yang menakjubkan.

Karena sekarang kita berbicara tentang bagaimana cara menghasilkan uang secara 
online, maka dengan sendirinya, jawaban atas pertanyaan “Mengapa anda merancang 
website?” adalah UANG! 

Apa tujuan anda merancang website? Untuk menjual sesuatu! Untuk 
menghasilkan uang!

Jika tujuan anda membuat website adalah untuk menghasiilkan uang… lalu, respon 
apakah yang paling anda inginkan (MOST WANTED RESPONSE - MWR) dilakukan oleh 
para pengunjung setelah mereka mendatangi website anda?

 Mereka membeli produk anda, atau
 Mereka meninggalkan data kontak untuk follow up

Dua itu saja. Tidak ada jawaban lain. Anda tidak butuh respon dari pengujung yang 
kagum dengan canggihnya desain web anda, menariknya flash rancangan anda… 

Saya yakin, webmaster lain juga memiliki MWR yang sama. Mereka ingin pengunjung 
melakukan pembelian atau meninggalkan data kontak. Namun kebanyakan, saya 
melihat para webmaster menerapkan MWR tersebut dengan cara yang keliru. Mereka 
membuat website dengan berbagai link bercampur aduk di dalamnya. Dan bahkan 
yang lebih parah lagi, mereka merancang website dengan menampilkan teknologi 
flash hanya sekedar untuk memperoleh decak kagum dari pengunjung.

Jika anda ingin menghasilkan uang dari menjual sesuatu di website anda, fokuslah 
pada MWR anda. Flash yang rumit, gambar yang memenuhi website, links yang 
bertebaran di setiap sudut website anda…. itu semua justru akan mengalihkan respon 
dari pengunjung.

Sebagai contoh, kunjungi website www.FormulaBisnis.com. MWR saya adalah
pengunjung melakukan pembelian saat itu juga, atau pengunjung meninggalkan 
alamat email mereka untuk follow up berikutnya.

Adakah anda melihat sesuatu yang seharusnya tidak perlu ditampilkan di situ? Flash 
misalnya? Gambar yang berlebihan? Atau lusinan links yang membawa keluar 
pengunjung? Amatilah bagaimana saya merancang setiap teks, links, dan gambar 
sedemikian rupa sehingga menuntun pengunjung menuju pembelian.

http://www.formulabisnis.com/
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Tujuan utama saya merancang website adalah untuk menghasilkan uang. Saya tidak 
akan menghasilkan uang dengan memberikan flash. Saya hanya akan menghasilkan 
uang jika mereka membeli produk saya. Jika mereka tidak membeli produk saya saat 
itu juga, saya masih memiliki data kontak mereka. Saya bisa follow up mereka sampai 
akhirnya mereka mau membeli produk saya.

Sama juga dengan anda…

Agar mereka membeli produk anda (MWR anda), maka yang seharusnya paling anda 
pikirkan adalah bagaimana membuatnya membeli produk anda. Fokuslah pada MWR 
anda. Rancang sales letter yang ampuh, tampilkan manfaat yang akan mereka terima 
jika memiliki produk anda!  Buatlah penawaran khusus yang membuatnya mau 
meninggalkan data kontak mereka untuk anda. Selanjutnya, follow up mereka sampai 
mereka mau membeli produk anda.

Rancanglah sales letter yang ampuh dan taruhlah di website anda. Berilah gambar
yang diperlukan, tapi jangan terlalu berlebihan. Gambar tidak akan membantu 
penjualan anda. Mungkin anda pernah mendengar, gambar mewakili 1000 kata. Tapi 
itu tidak berlaku di dunia pemasaran, terutama di Internet. Mereka membutuhkan 
manfaat, dan bukan gambar. Masukkan hanya gambar yang akan menaikkan respon 
beli mereka!

Perhatikan web FormulaBisnis.com dan anda akan lihat 4 gambar rekening. Menurut 
anda, apakah saya menampilkan gambar itu ada tanpa alasan? Saya yakin, respon 
anda terhadap sales letter kami akan lebih besar dengan gambar itu!

Website dengan flash rumit? Hanya akan memperlambat proses loading. Pengunjung 
anda akan pergi sebelum seluruh website anda tampil sempurna. Sekali lagi, manfaat 
yang mereka butuhkan. Dan anda hanya bisa menunjukkan manfaat tersebut dengan 
kata-kata. 

Flash tidak akan membuat anda kaya, dia hanya akan memperlambat proses loading 
halaman web anda. Membuat pengunjung bosan dan jengkel atas kelambatan 
tersebut. Juga gambar dan desain yang berlebihan… akan membuat pengunjung 
keluar sebelum mereka tahu apa sebenarnya isi website anda. Terlalu banyak link… 
justru akan membingungkan pengunjung. Sekali mereka meng-klik link lain, maka 
hilanglah kesempatan anda mendapatkan perhatian mereka.

Jadi, sebelum anda merancang website… tentukan:

1. Apa tujuan anda merancang website?
2. Apa respon yang paling anda inginkan (MWR) dilakukan pengunjung?
3. fokus pada MWR anda!

Jika anda bisa menjawab pertanyaan penting tersebut, selamat! Silakan teruskan ke 
kunci berikutnya…
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Kunci #3: Gunakan Prinsip Direct Selling

Website yang bagus adalah yang bisa MENJUAL produknya. Jika anda ingin 
pengunjung membeli produk anda, maka anda harus MENJUALnya kepada mereka. 
Jika anda ingin mereka memasukkan nama dan email mereka sebagai daftar prospek,
anda harus MENJUAL dengan memberikan manfaat kepada mereka.

Setiap orang memiliki alasan yang berbeda kenapa mereka merancang website. 
Sekedar untuk belajar, atau untuk memamerkan kemampuan mereka? Itu hak 
mereka. It’s OK! Tetapi saya… dan semua orang yang pernah membeli produk saya, 
INGIN merancang website yang bisa MENJUAL.

Website anda harus bisa menjual, atau anda akan bangkrut!

Jika anda punya pegawai profesor bahasa, programmer kelas atas atau desainer web 
yang handal… tanyakan kepada mereka, bisakah mereka merancang website yang 
MENJUAL?

Jika tidak ada satupun dari mereka yang bisa, maka PECAT mereka sebelum anda 
membuang waktu dan uang lebih banyak lagi! Anda tidak membutuhkan bahasa baku, 
program canggih, ataupun desain eksklusif untuk menjualkan produk anda. Dan 
pengunjung anda juga tidak pernah mempedulikannya. Satu-satunya yang ada di
pikiran pengunjung pada saat mengunjungi website anda adalah, “OK, apa manfaat 
yang bisa saya ambil dari website ini?”.

Orang yang paling tepat untuk membuat sales letter adalah anda sendiri. 

“Tapi saya bukan seorang penulis!” mungkin begitu keluh anda. Tapi percayalah, pada 
pembahasan khusus nanti, saya akan menunjukkan secara detail bagaimana anda 
bisa merancang naskah penjualan dengan cepat dan bernilai tinggi. Menulis naskah 
presentasi produk akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan.

Dapatkan perhatian pembaca, katakan kepada mereka manfaat dari penawaran anda. 
Tunjukkan kepada mereka bagaimana orang lain juga menyukai produk anda, dan 
biarkan mereka mencoba produk anda dengan bebas, tanpa resiko. Jika anda mau 
konsentrasi, duduk dan mulai menuliskan jawaban atas pertanyaan “mengapa saya 
perlu membeli produk anda?”… maka seluruh isi jawaban tersebut merupakan 90% 
materi sales letter anda!

Saya tidak bisa menjelaskan secara lengkap pembahasan seputar sales letter di sini, 
akan ada bab tersendiri yang akan membahas masalah ini. Namun, saya akan berikan 
beberapa point kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para penjual online pada 
saat mereka mencoba menawarkan produk atau servisnya ke orang lain.

Kesalahan direct selling #1 – Tidak terdapat headline

Saya seringkali melihat website yang diawali dengan “Selamat datang di 
website kami!... bla bla bla…”. Dan terus terang, website seperti itu membuat 
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saya mual. Dan parahnya, kebanyakan website tersebut tidak menampilkan 
headline atau topik utama secara jelas.

Hal paling pertama yang seharusnya dilihat orang saat mengunjungi website
anda bukanlah foto anda, dan juga bukan gambar presentasi flash. Sebagus 
apapun flash tersebut! Yang dibutuhkan pengunjung anda adalah headline.
Topik utama website anda. Letakkan headline di posisi paling atas halaman 
web anda, dan dalam ukuran yang lebih besar dari pada semua materi 
berikutnya. Tulislah headline dalam format yang paling mudah terbaca.

Headline adalah iklan bagi website anda. Dia harus mampu membuat para 
penjelajah menghentikan perjalanannya sementara waktu dan mulai membaca 
kalimat pertama sales letter anda. Silakan anda bandingkan dengan 
FormulaBisnis.com, anda akan mengerti dengan apa yang saya maksud.

Jika headline anda tidak sanggup membuat mereka berhenti di website anda, 
maka seluruh sisa materi website anda tidak akan ada gunanya sama sekali.

Kesalahan Direct Selling #2 – Tidak menampilkan manfaat

Ini adalah kunci dasar penulisan sales letter. Website anda harus mencakup 
fitur produk dan manfaatnya untuk calon customer. Fitur produk merupakan 
deskripsi produk beserta penjelasannya. Manfaat adalah apa yang bisa 
dilakukan oleh fitur produk tersebut untuk hidup mereka.

Anda harus selalu mengkombinasikan dua hal tersebut, fitur dan manfaat. Jika 
produk yang anda tawarkan adalah mobil mewah, fiturnya adalah segala 
kelengkapan canggih yang ada di mobil tersebut. Sedangkan manfaatnya 
adalah keamanan yang lebih tinggi, kenaikan status, penghematan karena 
keawetan mobil saat mereka menggunakannya.

Dengan kata lain, segala yang anda lakukan dengan website anda adalah
memunculkan sisi emosional dan logikal para customer. Orang-orang membeli 
didasarkan pada emosi mereka, lalu memberikan penilaian terhadap keputusan 
mereka berdasarkan logika.

Coba anda pikirkan Mercedes. Orang membeli mercedes karena mereka 
berpikir betapa dalamnya perasaan yang akan mereka alami…. Karena 
mercedes adalah simbol kekuatan status. Jika anda bertanya, mengapa 
mereka membeli mercedes, maka logika akan muncul, yaitu karena tangguh 
dan nyamannya mercedes di perjalanan. Itulah perpaduan emosi dan logika.

Kunjungi website saya. Print sales letternya. Berikan perhatian khusus pada 
point-point manfaat yang saya tuliskan. Dan sebagian besar darinya, anda 
akan melihat bagaimana fitur dan manfaat saya kombinasikan.

Kesalahan Direct Selling #3 – Tidak adanya kepribadian

Jangan sekalipun menulis website anda sendiri dengan “KAMI”. Saya yakin 
maksud anda ingin merendahkan hati, tapi jangan lakukan di pemasaran. 
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Jangan buat seolah-olah anda adalah sebuah perusahaan besar jika 
kenyataannya itu adalah bisnis pribadi anda. Itu kesalahan besar.

Tidak masalah jika anda berbicara mewakili perusahaan anda. Tapi jika 
informasi di website tersebut adalah milik anda secara pribadi, jangan gunakan 
kata “kami”!

Saya tidak peduli bagaimana penilaian anda, tetapi sangat mutlak, jika anda 
menjual sesuatu, anda juga harus menjual diri anda sendiri.

Website anda ditulis oleh seseorang, yaitu anda. Bahkan akan lebih bagus jika
anda memasukkan foto anda. Tandatangani website seakan-akan mirip dengan 
tanda tangan asli anda. Tapi jangan tampilkan tanda tangan anda yang 
sebenarnya agar tidak ditiru orang.

Katakan siapa anda, seperti yang saya lakukan di website. Bicaralah kepada 
para customer sebagai ANDA. Tulislah materi sales letter persis seperti anda 
menulis surat ke seorang teman saat menawarkan suatu produk.

Jadilah bersahabat. Jadilah mudah didekati. Website anda tidak muncul dari 
perusahaan anda. Dia muncul dan lahir dari anda. Anda yang berdiri di
belakang garansi produk anda. Anda yang berdiri di belakang janji-janji anda. 
Jadi selalulah tunjukkan siapa anda… dan mengapa mereka seharusnya 
mempercayai anda.

Kesalahan Direct Selling #4 – Tidak ada kata kepuasan konsumen

Setiap orang ingin tahu hasil seperti apa yang telah diperoleh para customer 
lama setelah mereka membeli produk atau servis anda. Jadi gunakan 
testimonial (kata kepuasan) dari para pelanggan anda.

Lebih banyak kata kepuasan yang anda miliki, maka akan lebih baik penjualan 
yang anda hasilkan.

Tampilkan kalimat kepuasan yang spesifik terhadap bagian tertentu produk
anda. Manfaat nyata untuk mereka. Tampilkan nama dan alamat orang 
tersebut. Jika anda di Internet, tampilkan alamat email atau websitenya. 
Bahkan akan lebih baik lagi, jika anda menampilkan foto para pelanggan yang 
puas dengan produk anda.

Kesalahan Direct Selling #5 – Tidak ada garansi

Membeli segala sesuatu itu mengandung resiko. Terlebih lagi jika kita membeli 
dari Internet. Anda membeli produk yang tidak kasat mata dan mungkin anda 
juga tidak begitu mengenal orang yang menjual produk tersebut. 

Ambillah resiko mereka (customer anda) sebanyak mungkin. Tawarkan garansi 
kepada mereka dalam jangka waktu selama mungkin… 90 hari, 180 hari, satu 
tahun dan sebagainya. Jika dengan alasan apapun mereka mencoba produk
anda dan tidak menyukainya, mereka berhak meminta uang kembali. 
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Kunci #4 : Bangun Mailing List dan Terbitkan Ezine

Membangun mailing list sangat vital untuk bisnis anda. Mailing list adalah daftar 
prospek anda. Tanyakan ke setiap webmaster sukses manapun, apakah aset mereka 
yang paling berharga. Jawaban mereka bukanlah produk. Bukan karena lokasi. Dan 
bukan juga komputer mereka. 

Aset yang paling bernilai buat mereka adalah daftar prospek, email list.

Daftar email prospek milik anda sama dengan bisnis anda. Jika anda tidak memiliki 
daftar email prospek, sama saja anda tidak memiliki bisnis di Internet. 

Mailing list harus menjadi tujuan utama anda selain menghasilkan penjualan. Jika 
website anda fokus pada menjual produk, maka jangan pernah lupa menangkap data 
kontak setiap pengunjung yang belum memutuskan untuk membeli produk anda. Ini 
bisa dilakukan dengan cara menawarkan informasi atau produk gratis tertentu. 
Sebagai timbal baliknya, mereka meninggalkan data kontak untuk anda.

Jika anda punya info baru, hubungi mereka. Jika anda memiliki penawaran khusus, 
hubungi mereka. Jika ada update terbaru mengenai produk anda, hubungi mereka. 
Sekali anda memiliki daftar prospek, maka selanjutnya anda tidak akan kesulitan 
melakukan usaha pemasaran kepada mereka.

Satu cara yang sangat dianjurkan adalah dengan menerbitkan ezine secara berkala. 
Ezine adalah informasi tertentu tentang materi produk anda, dengan tujuan untuk 
mendidik dan menjaga hubungan dengan para prospek. 

Dengan menerbitkan ezine, anda bukan saja menjaga hubungan tetapi juga akan 
membangun kepercayaan pada diri prospek. Sekali anda mendapatkan kepercayaan 
mereka, maka sangat mudah bagi anda untuk menghasilkan penjualan.

Kunci #5 : Kembangkan Keunikan Website Anda

Apa yang membuat website anda unik?

Mengapa mereka harus membeli dari anda? kenapa tidak dari kompetitor anda?

Jika anda tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka saya garansi para 
pengunjung pun tidak akan mengetahui jawabannya. Dan jika tidak terdapat alasan 
yang cukup kuat bagi mereka untuk melakukan bisnis dengan anda dibandingkan 
dengan yang lain, maka anda akan kehilangan mereka.

Apa yang membuat anda lebih baik daripada yang lain?

Manfaat tambahan apa yang HANYA mereka dapatkan dari anda?
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Berikut ini adalah beberapa contoh yang bisa membentuk keunikan anda. Ini tidak 
mutlak dan anda tidak diharuskan memenuhi seluruhnya. Cukup ambil beberapa yang 
paling memungkinkan untuk bisnis anda.

Keunikan #1 – Harga yang lebih rendah

Memiliki harga yang lebih rendah akan merampingkan profit satuan anda, 
namun akan meningkatkan volume penjualan. 

Jika anda memiliki toko kelontong, dan di samping anda baru dibangun 
supermarket kelontong dengan harga yang lebih murah, maka bisa dipastikan 
bisnis anda akan bangkrut. 

Keunikan #2 – Kualitas yang lebih baik

Anda bisa berfokus dalam mengembangkan produk yang berkualitas tinggi dan 
memasarkannya pada target yang sesuai. 

Sebagai contoh, mercedes memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada 
toyota. Tapi dia tetap menghasilkan tingkat penjualan yang tinggi karena 
mercedes sangat berfokus pada kualitas produksinya.

Anda bisa meniru model ini untuk produk anda. Daripada berkompetisi dengan 
harga yang lebih murah, jadilah lebih mahal. Berfokuslah pada pemberian 
kualitas produk yang di atas rata-rata pesaing anda. Berpikirlah nilai, bukan 
harga untuk model produk seperti ini. Nilai dan harga adalah dua hal yang 
sangat berbeda.

Keunikan #3 – Garansi dan masa jaminan yang lebih panjang

Lupakan garansi 30 hari, dan mulailah tunjukkan masa garansi yang 
membuktikan bagusnya produk anda. Garansi produk anda selama 90 hari, 
180 hari, 365 hari, tiga tahun, atau bahkan untuk selamanya. Jika pesaing lain 
hanya berani memberi garansi 30 hari, maka garansi satu tahun anda akan 
memenangkan persaingan.

Anda bisa mengembangkan dominasi pasar dengan memberikan garansi dan 
jaminan yang lebih baik daripada orang lain. Tunjukkan kepada para customer
anda bahwa anda berani dan siap berdiri di balik produk anda. Lakukan itu di 
saat kompetisi lain tidak berani melakukannya.

Keunikan #4 – Nilai pendidikan yang lebih baik

Yang saya maksud disini bukanlah gelar kesarjanaan anda. Saya secara pribadi 
tidak pernah menghargai gelar secara berlebih. Kadang dalam berbisnis, saya 
tidak memasukkan gelar ST saya di dalamnya. Dan saya tidak menghormati 
orang berdasarkan gelarnya, tapi pada kemampuannya memberikan nilai 
pendidikan nyata pada lingkungan sekitarnya.



SISTEM MESIN UANG OTOMATIS!

27
JOKO SUSILO •  HTTP://WWW.FORMULABISNIS.COM © 2001-2008

Dan inilah yang saya maksud. Berilah nilai pendidikan yang terbaik dari produk 
untuk prospek anda. Lalu, lanjutkan proses pendidikan tersebut untuk 
customer anda dan tunjukkan kepada mereka bagaimana cara mendapatkan 
nilai tertinggi dari produk ataupun servis anda.

Saya menjual informasi cara membangun bisnis di Internet. Anda menemukan 
apa saja faktor yang menunjung keberhasilan bisnis di area ini. Tapi selain itu, 
saya juga menunjukkan detailnya, caranya, langkah-langkah terbaik yang 
perlu dilakukan sampai anda bisa menghasilkan uang darinya.

Keunikan #5 – Bonus yang lebih bernilai

Jika anda bisa memberikan nilai yang lebih tinggi dari setiap rupiah yang 
dikeluarkan para customer, maka mereka akan lebih memilih membeli dari
anda daripada para pesaing anda.

Sertakan bonus gratis di setiap produk utama yang anda jual. Tidak harus 
berupa produk ciptaan anda sendiri. Anda bisa gunakan produk orang lain 
sebagai bonus, dengan catatan anda memiliki ijin melakukannya.

Keunikan #6 – Pelayanan pelanggan

Banyak perusahaan yang berupaya mati-matian menarik hati sang prospek. 
Namun setelah prospek menjadi pembeli, mereka tidak melayani pelanggan 
dengan baik. 

Gunakan peluang meraih hati prospek! Ini bisa anda lakukan dengan cara 
serius melayani mereka, sebaik-baiknya. Tempatkan para prospek dan 
customer dalam posisi teratas. Pekerjakan satu orang khusus untuk melayani 
pelanggan dengan baik dan cepat.

Keunikan #7 – Pilihan yang lebih banyak

Inilah ciri khas Amazon. Dia adalah toko buku terbesar di dunia. Di mana, 
biasanya toko buku besar lainnya hanya mampu menyediakan maksimal 
60.000 judul buku. Tetapi Amazon, menyediakan seluruh jenis buku yang 
pernah diterbitkan di dunia. Jumlahnya… jutaan!!

Jika perusahaan lain hanya sanggup menampilkan 3-4 warna dengan 3 model 
berbeda, maka perusahaan anda bisa menampilkan 27 warna dan 15 model 
berbeda. Keuntungan konsep seperti ini bisa anda manfaatkan di web. 

Keunikan #8 – Market yang spesifik

Ketimbang menjalankan website untuk semua bisnis, anda bisa fokus dengan 
menjalankan bisnis hanya untuk konsultan, pecinta otomotif, agen real estate 
atau yang lain. Dengan kata lain, konsentrasikan pasar anda dan lakukan 
spesialisasi pada bidang tertentu. 
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Hal ini bukan hanya akan membuat bisnis anda memiliki ciri khas, tetapi juga 
membuatnya lebih bernilai untuk audiens. Anda akan lebih mengerti masalah 
mereka daripada kompetitor lain.

Keunikan #9 – Servis yang lebih cepat

Kita hidup di jaman yang serba instan. Setiap orang menginginkan pelayanan 
yang cepat. Jika saat ini customer anda melakukan pemesanan, lakukan 
pengiriman hari ini juga. Anda jangan sekali-kali bilang, bahwa produk anda 
akan sampai ke tangan konsumen minggu depan. Anda pasti akan ditinggal 
oleh mereka.

Jika anda bisa memberikan servis yang lebih cepat daripada kompetitor lain, 
maka bisnis anda akan lebih disukai. Mereka akan lebih mempercayai anda dan 
ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis anda.

Kunci #6 : Rancang Reseller Program Untuk Bisnis 
Anda

Pernahkah anda membayangkan memiliki tenaga penjual yang akan mempromosikan 
servis ataupun produk anda tanpa henti? Yang lebih hebat lagi, seluruh tenaga penjual
anda bergabung secara sukarela dan setiap orang dari mereka dengan antusias 
memperkenalkan produk anda ke orang lain.

Mungkinkah hal seperti ini bisa dialami oleh bisnis anda? 

Jika anda menjalankan bisnis secara konvensional, hal ini sangat sulit terjadi. Kecuali 
jika anda memiliki dana besar untuk merekrut para armada penjual. Melakukan 
training terhadap mereka dan kemudian memantau hasil penjualan mereka. Repot!

Bagaimana dengan bisnis online? Mungkinkah? 

Jika saya menjawab pertanyaan tersebut dengan “mungkin”, kelihatannya kurang pas. 
Saya lebih suka menjawab “HARUS!”. Saya sangat menganjurkan setelah anda siap 
dengan bisnis anda, rekrutlah sebanyak mungkin tenaga penjual untuk produk anda. 
Rancanglah program reseller. Atau dikenal dengan program affiliasi. 

Yang dimaksud dengan program reseller adalah suatu bentuk kerjasama di mana kita
sebagai pemilik usaha merekrut tenaga penjual. Mereka tidak perlu mempersiapkan 
website, melayani pembelian dan sebagainya, karena semua sudah anda siapkan. 
Tugas mereka hanyalah mendatangkan sebanyak mungkin pengunjung ke website 
anda. Dan setiap penjualan yang dihasilkan atas rekomendasi mereka, maka mereka 
berhak mendapatkan komisi dari anda.

Saat pertama kali saya menjual produk di Internet, saya adalah single fighter. Saya 
hanya mengandalkan tenaga, waktu dan pikiran saya sendiri untuk berpromosi. Jika 
suatu hari saya rajin berpromosi, mungkin hari itu saya akan mendapatkan 
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pemasukan yang cukup lumayan. Tapi jika sekali saya berhenti berpromosi, maka 
penghasilan pun juga akan ikut terhenti.

Sejak saya menerapkan program reseller pada FormulaBisnis.com, secara ajaib 
penghasilan seakan datang dengan sendirinya. Tidak peduli apakah saya juga turut 
aktif berpromosi atau tidak, selalu ada saja uang yang masuk kerekening saya. 
Konstan, sampai bulan dan tahun berikutnya. Saat saya menulis buku ini, saya 
memiliki 3000 lebih tenaga penjual yang dengan senang hati memperkenalkan produk 
ini ke sebanyak mungkin orang.

Di FormulaBisnis.com, saya memberi komisi 50% untuk setiap reseller yang berhasil 
merekomendasikan produk ini ke konsumen baru. Cukup adil bukan?

Sebagai contoh, silakan anda akses http://www.google.com, dan ketikkan “formula 
bisnis” atau “FormulaBisnis”. Anda akan menemukan hasil pencarian yang hampir 
seluruhnya adalah daftar para tenaga penjual program reseller FormulaBisnis.com. 
dan itu baru sebagian!

Bisa anda bayangkan, tidak peduli apakah saya sedang tidur, makan, atau berlibur 
sekalipun, ribuan tenaga penjual saya akan bekerja secara sukarela. Menurut anda, 
terlalu berlebihankah jika saya mengeluarkan pernyataan, “Saya memperoleh 
setengah juta rupiah per hari tanpa perlu banyak kerja!”…?

Kunci ini sangat penting untuk anda terapkan. Jika anda tidak ingin kesulitan 
menghasilkan uang dari Internet, jika anda ingin melipatgandakan jumlah pengunjung 
dalam waktu singkat… atau jika anda ingin meledakkan bisnis anda jauh lebih cepat 
dari bisnis konvensional apapun… ada satu anjuran saya, ciptakan program reseller 
untuk bisnis anda. Tidak ada cara yang lebih ampuh untuk menghasilkan uang selain 
menjalankan program reseller.

Tidak bisa tidak!

Karena pentingnya materi ini, penjelasan detail mengenai reseller program, 
khususnya tentang bagaimana menata script reseller anda akan ditemukan pada bab 
selanjutnya.

Kunci #7 : Jalankan Proyek Kerjasama Dengan 
Webmaster Lain

Percaya atau tidak, tidak satupun webmaster yang sukses saat ini bisa berhasil hanya 
dari usaha mereka sendiri. Mereka juga mencari bantuan untuk membangun 
bisnisnya. 

Salah satu kunci sukses bisnis di Internet adalah secara berkala berpartisipasi dalam 
proyek kerjasama dengan webmaster lain. Istilah asingnya: joint venture. Maksudnya, 
suatu proyek di mana anda mengkombinasikan aset-aset anda (customer, periklanan, 
produk, servis, pengetahuan, keahlian, traffic, dsb) dengan para webmaster lain yang 
memiliki prospek serupa namun tidak bersaingan. 

http://www.google.com/
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Sebagai contoh: mungkin kekuatan anda adalah mampu memproduksi e-book
berkualitas tinggi untuk dijual secara online. Tetapi anda hanya memiliki prospek yang 
sedikit. Di lain sisi, anda kenal dengan seseorang yang telah mengelola mailing list 
untuk ezine mingguan dia. Anggota mailing listnya banyak sekali. Dia membutuhkan 
produk untuk dijual, tapi tidak memiliki waktu untuk merancangnya. Di sini proyek 
kerjasama terjadi. Anda kombinasikan aset anda (produk) dengan aset dia (prospek) 
sehingga bisa mendatangkan keuntungan bersama. Anda yang sediakan produk, dia 
yang menjualnya, dan anda berdua menghasilkan masing-masing 50% dari profit. Ini 
tidak akan terjadi jika anda bekerja sendiri-sendiri.

Di dunia bisnis Internet, terdapat ribuan ide proyek kerjasama, jadi mustahil 
membahas seluruh ide tersebut di e-book ini. Namun yang perlu anda ingat adalah, 
lakukan proyek kerjasama dengan orang lain. Anda akan meraih lebih banyak manfaat 
dari model kerjasama pemasaran seperti ini.

Kunci #8 : Otomatiskan Bisnis Anda

Jika anda sudah memahami kunci 1 sampai 7, sekarang saatnya menjalankan seluruh 
kunci tersebut secara otomatis. Tapi jangan salah, walaupun seluruh sistem akan 
dijalankan otomatis, anda masih akan tetap membutuhkan kerja. Sistem otomatisasi 
hanya untuk membantu pekerjaan utama anda, yaitu membangun bisnis.

Bisakah anda bayangkan betapa sulitnya melakukan follow up ke ribuan prospek 
setiap hari jika seandainya itu semua anda lakukan secara manual seorang diri? Pasti
anda tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.

Bagaimana jika setiap proses pembelian di tengah malam gagal terjadi hanya karena
anda tertidur? Bagaimana cara anda memantau hasil penjualan reseller dan memberi 
mereka komisi jika anda melakukannya secara manual? Kantor anda pasti akan penuh 
dengan kertas kerja, dan berantakan!

Setiap bisnis online yang sukses menggunakan sistem otomatis di dalamnya. Sistem 
otomatis untuk menghasilkan prospek baru, sistem otomatis untuk melakukan follow 
up tanpa henti, sistem otomatis untuk melayani pemesanan, pengiriman, dan 
sebagainya. Anda juga perlu mengotomatiskan pemantauan kegiatan reseller, 
memantau trafficnya, hasil penjualannya dan membagikan komisinya. Semua harus 
otomatis. Yang paling menyenangkan dari bisnis di Internet adalah: anda bisa 
jalankan sebagian besar aspek bisnis anda secara otomatis!

Otomatiskan bisnis anda! Dan untuk itulah e-book ini ada! Anda akan temukan 
lebih detail lagi bagaimana anda bisa membangun dan mengotomatiskan bisnis anda. 
Bagaimana anda bisa memiliki mesin uang otomatis sendiri. Tidak peduli apakah saat 
ini anda sedang makan, tidur atau liburan sekalipun, sistem otomatis ini akan 
menjalankan sebagian besar tugas anda. 

Dari mendapatkan prospek, sampai uang mengalir ke rekening anda, sebagian besar 
bekerja otomatis untuk anda. Temukan pada sisa pembahasan selanjutnya.

Menarik sekali bukan?
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Di pembahasan selanjutnya kita akan membahas 3 langkah praktis membangun 
bisnis di Internet berdasarkan 8 kunci yang sudah saya jabarkan di sini. 
Berkonsentrasilah, karena proses belajar anda akan semakin seru! 
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Bisnis Informasi dan Sistem 
Mesin Uang Otomatis (SMUO)

Hubungan Bisnis Informasi dan SMUO

Pada bagian di atas saya sudah memberikan gambaran dasar mengenai keunggulan 
bisnis menjual informasi melalui Internet. Saya harap anda sudah semakin paham dan 
serius mempelajarinya.

Lalu apa hubungan bisnis model ini dengan Sistem Mesin Uang Otomatis? 

Menjual informasi melalui Internet hanyalah sekedar sebuah profesi baru yang masih 
mentah konsepnya. Anda masih belum jelas bagaimana cara memulai dan 
menjalankannya. Untuk itulah anda membutuhkan SMUO. Jika anda memutuskan 
untuk menjalankan bisnis di Internet, anda perlu tahu bagaimana langkah yang harus 
ditempuh. Bagaimana caranya membuat profesi baru itu bisa memberikan 
penghasilan harian yang tanpa batas untuk anda! 

Tanpa konsep dan sistem yang benar, rencana mulia anda untuk menjalankan bisnis 
baru ini akan sia-sia. Anda hanya akan berakhir secara tragis disertai dengan rasa 
depresi dan keputusasaan. 

Untuk itu… anda memerlukan sebuah sistem, atau sekumpulan sistem yang telah 
teruji, yang akan bekerja untuk anda, berjalan secara otomatis untuk menghasilkan 
uang, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan 52 minggu dalam setahun. Dengan 
ataupun tanpa campur tangan anda, Sistem Mesin Uang Otomatis akan menggantikan 
hampir seluruh tugas pekerjaan anda.

Sistem inilah yang memungkinkan anda seolah-olah memiliki sebuah mesin pencetak 
uang pribadi. Apapun yang sedang anda lakukan: tidur, belanja, atau berlibur 
sekalipun, mesin uang ini tetap akan bekerja untuk anda. Menghasilkan uang 
melimpah, tanpa anda menyadarinya. 

Kelihatannya seperti omong kosong bukan? Tapi sayangnya tidak!

Konsep Dasar Sistem Mesin Uang Otomatis

SMUO - Sistem Mesin Uang Otomatis - bukanlah sebuah mesin dalam arti secara 
harfiah. Bukan sekumpulan besi yang tersusun sedemikan rupa untuk menghasilkan 
produk fisik. SMUO sebenarnya adalah sebuah sistem, atau sekumpulan sistem yang 
bekerja secara bersama-sama untuk membantu anda menghasilkan uang dari 
Internet secara otomatis. Sistem inilah yang akan mengotomatiskan dan 
menduplikasikan bisnis anda. 
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Fungsi sistem ini adalah untuk menjual produk digital – dalam hal ini produk 
informasi. Dia akan membantu anda dari langkah awal menjalankan bisnis sampai
siap menerima aliran uang ke rekening anda… secara otomatis! 

Saya tidak bercanda saat mengatakan OTOMATIS... karena memang begitulah yang 
akan terjadi. Fokuskan seluruh waktu anda di e-book ini, dan sebentar lagi anda akan 
temukan jawabannya. 

3 Langkah Dasar Sistem Mesin Uang Otomatis

Di dalam konsep Sistem Mesin Uang Otomatis, anda hanya membutuhkan tiga  
langkah dasar untuk meraih penghasilan melimpah dari Internet, antara lain:

 Langkah 1 - Menciptakan produk sumber penghasilan anda 
 Langkah 2 - Membangun website otomatis yang menjual
 Langkah 3 - Menarik sebanyak mungkin pengunjung ke website 

anda!

Sebelum menjalankan bisnis di Internet, pertama anda harus memiliki sebuah produk 
untuk dijual. Tanpa produk, anda tidak akan bisa berbisnis di Internet. Lebih penting 
lagi, produk tersebut harus ditujukan pada market yang tepat. 

Setelah anda memiliki produk, selanjutnya kedua, anda membutuhkan ‘toko’ untuk 
menjual produk anda. Istilah Internetnya adalah website. Di website ini sistem 
otomatis sangat berperan dalam keberhasilan bisnis anda. 

Ketiga, setelah memiliki produk dan website yang menjual produk anda, hal terakhir 
yang sangat penting adalah mendatangkan sebanyak mungkin pengunjung ke website 
anda. Sebagus apapun produk atau website anda, mereka tidak akan berguna jika 
tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya. Ada banyak cara untuk 
mendatangkan pengujung ke website anda, misalnya search engine, iklan mini, dsb.
Ada bab tersendiri yang akan membahasnya secara detail.

Cukup sederhana bukan? Tapi ingat, bukan berarti yang sederhana itu mudah. 
Walaupun tipe bisnis ini jauh lebih mudah dan praktis pengoperasiannya dari pada 
model bisnis konvensional manapun, namun anda tidak akan bisa berhasil jika tidak 
melakukan apapun. Seperti yang saya berikan di atas, untuk berhasil, anda harus 
menjalankan 3 langkah: menciptakan produk, membangun website, dan menarik 
pengunjung. Tidak bisa tidak!

Selanjutnya, anda tidak akan gagal!
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Skema 3 Langkah Dasar SMUO

Anda akan mempelajari semua hal di atas melalui panduan ini. Semua informasi dan 
tool yang anda butuhkan akan ditemukan di sini, di e-book kami. 

Mari kita bahas satu per satu, kita mulai dari PRODUK…

Langkah #1
Menciptakan produk
sumber penghasilan

Langkah #2
Membangun website

otomatis

Langkah #3
Menarik sebanyak mungkin 

pengunjung

Mesin Uang 
Otomatis
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Merancang Produk Informasi

Tema yang akan kita bicarakan pertama kali adalah PRODUK. Mengapa? Karena 
semua bisnis bermula dari produk. Bisnis apapun itu, anda memerlukan produk untuk 
dijual ke konsumen. 

Bisnis Internet anda membutuhkan produk. Jika anda tidak memiliki produk untuk 
dijual, maka otomatis anda tidak bisa menjalankan bisnis, termasuk bisnis di Internet,
dan apapun alasannya… memang begitulah kenyataannya. 

Terdapat beberapa persyaratan dasar yang harus di miliki oleh suatu produk untuk 
bisa laku di pasaran Internet:

1. Produk tersebut tidak tersedia secara offline. Dan jika memang ada, akan 
lebih baik jika produk itu dijual dengan harga yang lebih rendah.

2. Produk tersebut harus bisa diterapkan di dunia web. Apakah mereka
yang ada di Jakarta, Semarang, Bali dan kota-kota lainnya akan merasa 
tertarik dengan produk tersebut? Dan bisakah produk ini cepat didistribusikan 
dimanapun mereka berada?

3. Dan tentu saja, sama seperti semua produk yang lain, produk tersebut harus 
bisa memecahkan masalah tertentu atau mampu memenuhi kebutuhan
pemakai.

Jika ketiga kriteria di atas bisa dipenuhi, maka anda sudah memiliki awal bisnis yang 
baik. Jika pemilihan produk anda tidak sesuai dengan beberapa kriteria di atas, jangan 
buang waktu, uang, atau energi anda dengan mencoba memasarkannya secara 
online. Percayalah, hasilnya akan sia-sia!

Lalu jenis produk seperti apa yang paling ideal untuk dijual di Internet? Jenis 
produk apa yang memenuhi tiga kriteria di atas?

Jenis Produk Yang Paling Ideal Untuk Dijual Di Internet

Jenis produk itu adalah PRODUK INFORMASI! 

Berdasarkan pengalaman, INFORMASI merupakan satu-satunya jenis produk yang 
paling ideal untuk dijual di Internet. Mengapa demikian?

 Setiap saat jutaan orang menjelajahi Internet, dan yang mereka cari adalah
informasi.

 Informasi mudah diproduksi. Jika anda bisa membaca dan menulis, dan anda 
tahu tentang suatu hal, anda bisa memproduksi informasinya dalam waktu 
yang relatif singkat. Tidak memungut biaya apapun kecuali dari pikiran dan 
waktu anda.
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 Informasi dapat diberikan dalam jangkauan seluas-luasnya. Tidak peduli 
apakah anda menulis artikel sepanjang tiga halaman ataupun 300 halaman 
mengenai subyek tertentu, anda tetap bisa memasarkannya sampai ke mana 
saja.

 Hal terbaik dari produk informasi adalah setiap orang menginginkannya! 
Mungkin tidak semua orang menginginkan informasi yang sama, tapi setiap 
orang menginginkan informasi mengenai hal tertentu.

E-book yang anda beli dari FormulaBisnis.com juga termasuk salah satu produk 
informasi. Produk seperti inilah yang saya gunakan untuk menghasilkan uang dari 
Internet. Uang yang melimpah!

Ruang Lingkup Produk Informasi

Produk informasi adalah sumber pengetahuan, mirip konsepnya dengan buku yang 
biasanya anda temukan. Namun saya membatasi pembahasan kita hanya untuk jenis 
produk informasi yang mendukung konsep SMUO, yaitu PRODUK INFORMASI yang 
bisa diaplikasikan pada sistem otomatisasi Internet, atau dengan kata lain
produk informasi yang berbentuk digital. 

Produk informasi jenis ini bisa dikirim secara digital melalui media Internet. Misalnya 
melalui media email atau download langsung dari website. 

Mungkin anda berpikir produk macam ini sangat terbatas, tapi sebenarnya tidak. 
Produk jenis ini sangat luas dan bermacam-macam. Sebagai contoh, berikut ini adalah
beberapa bentuk produk informasi: 

 e-book
 website membership
 software
 audio video
 servis periklanan
 servis hosting web
 servis pemasaran
 dan produk digital lainnya yang bisa dijual dan dikirim melalui Internet.

Bentuk produk yang ingin saya fokuskan di sini adalah yang serupa dengan bentuk 
produk FormulaBisnis.com, yaitu e-book melalui website membership 
(keanggotaan). Para customer akan memperoleh username dan password khusus 
untuk membuka halaman web khusus sehingga bisa mendownload produk utama.

Mengapa Harus Produk Informasi?

Banyak sekali keuntungan yang bisa anda peroleh dengan menjual produk jenis ini. 
Namun, alasan yang saya rasakan paling utama adalah dengan menjual produk 
informasi/digital anda bisa mengotomatiskan jalannya sebagian besar aspek 
bisnis di Internet. Inilah yang menjadi motivasi terbesar kenapa e-book ini saya 
buat. 
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Catatan: Setiap saya menulis kata produk, yang saya maksudkan adalah produk 
digital/informasi dan bukan berupa produk fisik. 

Berikut ini beberapa alasan lain kenapa menjual produk informasi lebih 
menguntungkan daripada jenis produk lain: 

 Anda tidak akan pernah membutuhkan gudang penyimpanan produk dengan 
berbagai inventarisnya.

 Pengiriman produk melalui web, sehingga anda tidak pernah berurusan dengan 
biro jasa pengiriman barang.

 Tidak ada biaya tambahan untuk membuat salinan (copy) produk anda.
 Profit 100% artinya anda bisa memberikan 50% bagian untuk reseller dan 

sisanya menjadi keuntungan melimpah.
 Pengiriman instant, artinya pembelian mereka jauh lebih cepat terlayani.
 Berjualan secara online membuat kegiatan follow up dan penjualan produk-

produk berikutnya menjadi jauh lebih mudah.
 Seperti yang saya katakan sebelumnya, bisnis menjual informasi bisa 

dijalankan secara otomatis.

Menentukan Target Market

Sebelum menciptakan suatu produk untuk ditawarkan, langkah yang lebih dulu perlu
anda lakukan adalah menemukan siapa sasaran anda dan apa yang mereka 
butuhkan. Merekalah target market anda, tersusun dari orang-orang yang 
menginginkan dan membutuhkan produk anda.

Menentukan topik produk merupakan hal kedua setelah menentukan market. Cari 
market yang ideal, temukan kesulitan mereka, cari apa yang mereka butuhkan dan 
inginkan, lalu ciptakan suatu produk sebagai jawabannya. Dengan cara ini anda akan 
lebih mudah menghasilkan uang. 

Menentukan target market terlebih dahulu akan memudahkan bisnis anda. Cobalah! 
Ini lebih mudah daripada menciptakan produk terlebih dahulu lalu menentukan siapa 
yang mau membeli produk anda.

Menentukan Target Market Yang Ideal

Mengapa begitu penting mengetahui siapakah target market anda? Alasannya adalah
karena tidak semua orang di planet ini membutuhkan produk anda. Kita harus tahu 
siapa nanti yang menginginkan dan memerlukan produk kita dan yang akan 
membelinya.

Sebagai contoh:

Jika anda tinggal di komunitas yang hanya mengkonsumsi makanan cina,
cobalah anda buat nasi gudeg. Bahkan nasi gudeg ternikmat yang pernah ada. 
Dijamin, senikmat apapun nasi gudeg di mulut anda, makanan itu tidak akan 
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laku. Mengapa? Karena tidak ada satupun orang di komunitas itu 
menginginkan nasi gudeg.

Jika anda memiliki es krim yang paling nikmat dan termurah di dunia, cobalah 
menjualnya di negeri kutub utara. Akan laku? Tentu tidak! Karena tidak ada 
satupun yang menginginkan es krim anda.

Dalam menentukan produk, anda perlu ingat hal ini: Tidak peduli sebagus
apapun produk anda, jika tidak ada satupun orang yang menginginkan atau 
membutuhkannya, maka tidak akan ada satupun penjualan yang bisa anda hasilkan.

Jadi, sebelum anda sibuk menentukan produk apa yang ideal untuk dijual, sebaiknya 
lebih dulu ditentukan market ideal anda. Cari sekelompok besar orang yang mencari-
cari topik informasi tertentu. Merekalah market ideal anda.

Setelah anda menemukan market yang ideal, cari tahu apa yang mereka inginkan dan 
butuhkan. Lalu berikan kepadanya sebuah jawaban. Sangat sederhana, dan seperti 
itulah formulanya.

Cara Menemukan Market Yang Ideal

Sekarang kita cari, sebenarnya seperti apakah market yang ideal itu? Apakah 
karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu market yang ideal? 

Jika anda ingin mencari sekelompok orang untuk menjadi target market, anda harus 
menemukan tiga karakteristik berikut pada mereka, antara lain:

1. Mereka harus memiliki minat dan hasrat yang sangat besar terhadap 
suatu hobi, problem, atau topik tertentu. Orang-orang macam ini akan 
membeli produk anda untuk memenuhi minat dan hasrat mereka. Contoh: Para 
wanita cantik akan banyak menghabiskan waktunya di salon, membeli berbagai 
alat kecantikan untuk menjaga dan menambah kecantikan mereka. Itu 
dilakukan supaya mereka tidak kehilangan pesona dan daya tarik terhadap 
lawan jenisnya. Mereka adalah market yang sangat ideal untuk usaha salon.

2. Mereka harus memiliki uang untuk membeli. Mereka yang tidak punya 
uang bukanlah pasar anda. Kejam memang, tapi begitulah kenyataannya. 
Seorang sopir taksi tidak akan bisa membeli mobil ferarri walaupun dia sangat-
sangat menyukai mobil mewah itu. 

3. Mereka harus berjumlah banyak dan mudah diraih. Jika anda hanya 
memiliki pasar yang sangat sedikit dan terbatas, atau anda sulit meraih 
mereka, maka bisnis anda akan cepat mengering.

Jika anda menemukan sekelompok orang dengan tiga karakteristik seperti di atas 
kemudian menawarkan kepada mereka sesuatu yang memang sudah menjadi hasrat 
besarnya, maka akan jauh lebih mudah bagi anda untuk menghasilkan penjualan.

Walaupun website anda kurang sempurna, walaupun sales letter kurang menarik, 
walaupun banyak kesalahan ketik di sana sini, anda masih tetap bisa menghasilkan 
penjualan… karena anda sudah menawarkan produk ke market yang tepat.
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Contohnya seperti ini, jika anda kehausan sampai hampir mati, anda pasti mau 
membeli air dari siapa saja, karena yang anda butuhkan saat itu adalah air. Tidak 
peduli jika yang menjual itu giginya tonggos, badannya gempal, pelayanannya buruk, 
harganya mahal… anda pasti akan tetap membelinya! Mengapa? Karena mereka 
menyediakan produk yang sangat anda butuhkan! Karena anda adalah jenis market 
yang pas untuk mereka. 

Itulah arti Marketing yang sebenarnya.

Mencari Market Yang Cukup Besar Dan Mudah Diraih

Pada salah satu karakteristik market yang ideal, anda menemukan bahwa market 
tersebut harus cukup besar dan mudah diraih. Karena yang kita bicarakan di sini 
adalah tentang bisnis di Internet, maka market yang saya maksud di sini adalah
market yang mengakses Internet. 

Jika market Internet anda sedikit, maka akan sulit untuk menghasilkan 
penjualan. Jika market Internet anda sulit diraih, hasilnya juga akan sama… 
not good!

Bagaimana cara menemukan market yang cukup besar dan sekaligus mudah diraih 
melalui Internet? Ada caranya! Anda bisa menemukan mereka hanya dalam hitungan 
menit. Satu lagi, cara ini juga bisa membantu menemukan ide apapun yang mungkin 
luput dari pemikiran anda.

Berikut metode favorit saya:

Good Keywords www.goodkeywords.com
Download di http://goodkeywords.com/products/gkw/

Good Keywords adalah sebuah software yang memungkinkan anda 
mengetahui secara pasti seberapa banyak informasi tertentu di Internet
yang dicari orang setiap bulannya di search engine Overture.com, dalam 
hitungan detik.

Good Keywords sangat bermanfaat untuk menemukan seberapa besar 
target market anda. Alat ini juga bisa menemukan dalam data konkrit 
informasi macam apa yang paling sering dicari. Setelah anda menemukan 
jawabannya, selanjutnya anda tinggal menciptakan suatu produk untuk 
memenuhi kebutuhan mereka.

Sebagai contoh, katakanlah bidang yang anda kuasai adalah Automotive. 
Anda berpikir bahwa ‘automotive’ adalah salah satu market yang banyak 
diminati di Internet. Yang perlu anda lakukan adalah tanyakan ke Good 
Keywords, masukkan kata ‘automotive’ dan klik. Dalam beberapa detik 
akan muncul daftar minat yang berkaitan dengan otomotif. Anda akan 
menemukan puluhan daftar yang lebih spesifik yang mengacu pada market 
automotive. Selain itu anda juga bisa melihat berapa jumlah detail orang 

http://www.goodkeywords.com/
http://goodkeywords.com/products/gkw/
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yang telah mencari informasi tersebut di Internet di bulan ini.

Mari kita lakukan percobaan:

 Download GKW dan install di komputer anda.
 Aktifkan aplikasinya.
 Masukkan kata kunci ‘automotive’ dan klik search
 Muncul daftar susunan kata yang berkaitan dengan automotive 

termasuk data konkrit jumlah pencari informasi ini.

Anda temukan, kata ‘automotive’ pada bulan ini telah di cari oleh 87897
orang. Lalu anda beralih ke daftar di bawahnya, anda menemukan kata 
‘automotive part’ telah dicari oleh 21296 orang. Anda lihat ke bawah lagi, 
kata ‘automotive supplier’ hanya dicari oleh 800 orang bulan ini.

Apa artinya?

Dari data di atas anda akan tahu, bahwa automotive merupakan market 
yang sangat besar. Bahkan terlalu besar. Anda perlu membuat target 
market yang lebih spesifik. Anda menemukan ‘automotive part’ dan 
‘automotive supplier’ juga memiliki peminat. ‘Automotive part’ dengan 
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jumlah pencari informasi sebanyak 21296 orang mengindikasikan bahwa 
informasi mengenai ‘automotive part’ cukup diminati oleh banyak orang. 
Berarti ini bisa menjadi target market anda. Mereka adalah market yang 
besar dan mudah anda raih.

‘Automotive supplier’? Hanya 800 orang dari seluruh dunia mencari 
informasi ini dalam sebulan… artinya? Ini bukan market yang bagus untuk
anda karena jumlahnya terlalu kecil dan otomatis akan sulit anda raih.

Dengan menggunakan Good Keywords anda seakan-akan memiliki asisten 
pribadi yang akan membantu mencarikan data market secara benar 
kemudian menganalisanya. Anda bisa melakukannya dalam 5 menit. Anda 
bisa menemukan adakah orang yang akan mau mengeluarkan uang untuk 
produk anda.

Cobalah anda lakukan dengan menggunakan ide market yang lain. Misalnya 
business, computer, car, dan sebagainya. Kaitkan dengan informasi yang 
telah anda kuasai. Jika anda menguasai computer, rencanakanlah untuk 
membuat produk informasi yang berkaitan dengan computer. Namun anda 
perlu lebih spesifik, bidang computer seperti apa yang perlu anda buat, 
adakah orang yang akan membutuhkan produk informasi anda dan 
sebagainya.

Merancang Satu Produk Informasi Untuk Dijual

Banyak sekali orang yang mencoba menghasilkan uang di Internet melakukan satu 
kekeliruan mendasar – mereka justru menginvestasikan uang mereka untuk 
pembuatan website, penyewaan web host, software, programmer dan sebagainya 
sebelum mereka memiliki produk atau jasa yang nyata untuk di jual.

Sekarangnya Saatnya Menulis. Apa Yang Saya Tulis?

Semua orang menyukai informasi yang bisa menjawab kebutuhannya... mereka mau 
mengeluarkan uang seberapapun jika menemukan informasi yang bisa menjawab 
kesulitan mereka. Seperti anda misalnya. Anda ingin tahu bagaimana cara 
menghasilkan uang Internet… akhirnya di sinilah anda berada.

Yang menarik dari bisnis ini adalah, informasi “bagaimana cara...” – (“how to”) 
menyedot perhatian yang sangat besar dari orang lain. Mereka akan siap menerima 
ide apapun yang mungkin keluar dari kepala anda. Jika anda mau mencoba mencari 
ide-ide baru, setiap hari mungkin akan muncul berbagai ide “bagaimana cara...” 
melampaui kreativitas yang bisa anda bayangkan.

Lingkup pengetahuan anda terbatas? Tidak yakin memiliki informasi yang mungkin 
akan menarik minat orang? “Tapi saya tidak ahli dalam soal ini!” mungkin begitu pikir 
anda.
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Silakan pikirkan sekali lagi, apakah anda:

- Tahu cara memancing yang akan menghasilkan banyak ikan?
- Tahu cara memperbaiki mesin sepeda motor dengan cepat?
- Baru saja membangun rumah dengan desain sendiri?
- Pernah menghasilkan uang dengan menggunakan komputer?
- Tahu cara memikat hati lawan jenis dengan modal pas-pasan?
- atau apa saja...

Anda pikir semua itu bukan informasi menarik?

Semua pengalaman yang pernah anda punya silakan ditulis ke dalam kertas atau 
ketikkan di keyboard komputer anda. Informasi apapun yang bisa menunjukkan 
kepada orang “bagaimana cara begini, bagaimana cara begitu...” dan memberikan 
solusi untuk mereka pasti akan menarik dan berharga.

Jika anda ingin menulis bagaimana cara menghasilkan uang dari ikan louhan, anda 
tidak perlu mencari market yang jumlahnya jutaan. Cukup ribuan orang yang setiap 
hari mencari informasi itu melalui Internet akan menjadi sumber profit anda. 

Tulisan setelah ini akan membahas beberapa prinsip lanjutan dalam memilih dan 
menulis produk informasi. Cobalah ikuti prinsipnya dan anda akan meraih kesuksesan.

Aturan Dasar Dalam Menentukan Subyek Informasi

Bagaimana cara menentukan subyek informasi untuk dijual? 

Di bawah ini terdapat SATU aturan yang bisa anda jadikan panduan dalam memilih 
jenis subyek informasi. Jika anda ingin mengawali bisnis dengan baik, anda harus 
menerapkan aturan berikut:

Pilih konsep informasi anda berdasarkan pada apa yang orang lain 
inginkan atau butuhkan, bukan karena kesukaan anda secara pribadi. Jika
anda menjual sesuatu yang ternyata memang dibutuhkan atau memecahkan 
masalah orang tersebut, anda sudah berada di jalan yang benar untuk 
menghasilkan uang!

Jika anda memiliki informasi yang dibutuhkan orang, usaha penjualan akan 
jauh lebih mudah. Dalam arti kata, perancangan website anda jadi lebih 
mudah, promosi anda juga akan jadi mudah. Mendatangkan pengunjung ke 
website anda pun tidak akan terlalu sulit. Selalu sesuaikan produk informasi ke 
dalam pasar; jangan sekali-kali mencoba untuk menciptakan pasar untuk 
sebuah produk.

Sekali lagi, sebelum anda menciptakan suatu produk informasi, temukan tipe 
orang yang membutuhkannya. Lalu rancang suatu informasi untuk menjawab 
kebutuhannya. Tentu saja, produk informasi anda harus memenuhi kriteria 
yang nanti dijelaskan dalam bab ini.
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Sebisa mungkin pilihlah sebuah produk atau jasa yang telah anda kenal dengan baik. 
Anda tidak perlu menjadi seorang ahli, tapi jika anda bisa mengetahui produk atau 
jasa anda dengan baik, bisnis informasi anda akan berjalan lebih lancar. 

Jika anda menerapkan aturan tersebut ketika menentukan suatu produk atau jasa,
anda sudah berada di jalan menuju sukses di Internet.

Bagaimana Menemukan Subyek Informasi Yang Menarik

Kesuksesan anda dalam memilih subyek informasi tergantung pada kebutuhan 
mendasar manusia. Anda perlu menanyakan kepada mereka:

1. Apa yang benar-benar orang inginkan?
2. Pengetahuan apa yang anda punyai sehingga bisa membantu mereka?
3. Problem seperti apa yang biasanya dihadapi orang?
4. Bagaimana anda bisa memberi jalan keluar atas problem tersebut?

Semakin anda bisa memberikan jawaban kepada mereka, akan semakin senanglah 
mereka. Lalu bagaimana cara menemukan subyek informasi yang menarik? Yaitu 
dengan cara mengetahui:

1. Seperti apa permintaan orang? 

 Apa yang sudah mereka beli yang cocok dengan kecakapan anda?
 Apa yang sudah banyak di jual di Internet?
 Apakah informasi tersebut cocok dengan kecakapan anda?

2. Apakah ada market yang lebih besar?

Subyek informasi yang spesifik untuk market kecil memang bagus, tapi itu 
tidak akan cukup untuk menghidupi anda. Anda membutuhkan subyek 
informasi spesifik untuk market yang lebih luas. Percayalah, semakin spesifik 
subyek anda namun dengan market yang luas, akan semakin panjang usia 
bisnis anda.

Produk informasi FormulaBisnis.com sangat spesifik namun memiliki market 
yang sangat luas. Walaupun informasi ini saya iklankan pada masa 5 tahun ke
depan – dibarengi dengan update informasi sebagai penyesuaian – dia tetap 
akan memberi saya penghasilan menerus tanpa terlalu banyak kerja. 

Ingat, subyeknya spesifik, namun marketnya luas.

3. Apakah informasi tersebut akan tetap langgeng sepanjang masa?

Lupakan menulis informasi yang dalam kurun waktu tertentu akan kadaluarsa. 
Informasi seperti itu tidak akan mendatangkan profit secara permanen.
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Anda ingat kasus Millenium Bug? Mungkin anda tahu cara mengatasi Y2K –
millenium bug. Jika anda menjual informasinya pada akhir tahun 1999, 
mungkin produk itu akan laris terjual... hanya dalam beberapa bulan saja. 

Namun begitu tahun 2000 datang, apa yang terjadi? Produk tersebut 
mengalami penurunan penjualan secara drastis, bahkan hilang sama sekali.

Hindari Subyek Yang Sudah Diketahui Oleh Banyak Orang

Jika anda ingin menentukan sebuah subjek, sebisa mungkin hindari subjek yang 
sudah diketahui banyak orang. Hindari subjek yang mudah dicari sumber informasinya 
dari mana saja. Misalnya:

- Bagaimana cara menjalankan komputer.
- Bagaimana cara mengendarai mobil.
- dan sebagainya...

Tetapi, jika anda lebih cerdik, berikan subjek yang menjanjikan manfaat dari informasi 
yang sudah mereka ketahui sebelumnya, misal:

- Bagaimana cara menghasilkan uang dari komputer anda
- Bagaimana cara mendapatkan gadis cantik dengan mobil anda
- dan sebagainya

Didukung oleh pengalaman anda, subjek di atas akan jauh lebih menarik daripada 
sebelumnya.

Rahasianya Terletak Di Subyek Informasi Anda

Terknologi Internet merupakan barang baru. Dia hanya menjadi awal dari berbagai 
kemungkinan peluang yang akan datang kemudian. Oleh karena itu, informasi yang 
ada saat ini akan datang dan pergi begitu saja. Ada yang saat ini masih banyak 
diinginkan orang, tapi beberapa bulan kemudian dia sudah tidak dibutuhkan lagi.

Lalu bagaimana cara mencari topik informasi yang tidak akan hilang oleh waktu? Yang 
selalu dicari dan diinginkan oleh setiap orang dari jaman manapun juga? 

Coba anda perhatikan kolom-kolom iklan di suatu situs iklan yang menjadi minat 
anda, perhatikan topik-topik iklan yang tertulis di dalamnya. Lalu lihatlah pemasangan 
iklan di bulan-bulan sebelumnya sampai ke tahun-tahun sebelumnya. Anda akan 
melihat, iklan yang dulu ada dan mendominasi kolom iklan, ternyata saat ini sudah 
tidak ada lagi. Namun bukan itu yang anda cari. Silakan perhatikan, topik iklan apa 
yang tetap konsisten terdapat pada kolom tersebut. Dari tahun kemarin sampai hari 
ini.

Jika anda menemukannya, maka itulah topik informasi yang tidak mudah hilang oleh 
waktu. Sang pemilik iklan pasti telah menikmati profitnya karena kelanggengan 
subyek produk tersebut. Secara konsisten, terus-menerus dialiri profit karena subyek 
iklan atas produk yang dia miliki tidak akan hilang dimakan waktu.
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Lalu topik seperti apa yang tidak akan usang oleh waktu? Sederhana, gunakan topik-
topik penghasil uang maka peluang keberhasilan anda akan jauh lebih besar. Sudah 
bukan rahasia lagi, topik-topik semacam itu sungguh sangat dicari dan diinginkan 
orang, dijaman apapun juga.

Adakah jenis topik lain yang juga sangat diminati pasar? Ada... yaitu jenis topik 
informasi yang secara praktis menunjukkan:

- Bagaimana cara menghasilkan uang
- Bagaimana cara menyelesaikan suatu proyek
- Bagaimana cara meningkatkan gaya hidup 
- Bagaimana cara tampil lebih cantik
- Bagaimana informasi tersebut bisa mengubah hidup mereka
- dan sebagainya.

... adalah topik yang pada jaman apapun, dengan teknologi apapun, dengan 
perubahan apapun, tidak akan pernah hilang dimakan waktu. 

Produk semacam itu mudah sekali diaplikasikan pada dunia Internet. Dan ingat, 
“bagaimana cara...” merupakan kalimat yang paling keramat untuk setiap orang.

Formula Rahasia Meningkatkan Nilai Produk Informasi

Bagaimana cara meningkatkan nilai suatu produk informasi? Anda harus memiliki 
formula rahasia ini dalam menjual produk informasi tipe “bagaimana cara...”. 

Konsep informasi “bagaimana cara...” seperti apa yang paling sukses di pasaran? 
Jawabannya hanya ada satu, di mana jika anda menerapkan formula ini pada produk 
informasi anda, akan membuat produk tersebut segera menjadi best seller. 
Jawabannya sangat sederhana, apapun topik produk anda, tambahkanlah konsep: 
UANG, dan bagaimana cara menghasilkannya!

Padukan konsep di atas dengan subyek anda, apapun itu, maka anda tidak akan 
kesulitan menciptakan produk yang secara konsisten akan memberi anda penghasilan 
tanpa henti.

- Bagaimana cara menghasilkan uang dengan menggunakan Internet.
- Bagaimana menghemat uang anda dalam berumah tangga.
- Bagaimana memulai bisnis pengecatan rumah yang menguntungkan
- Bagaimana menghasilkan uang dengan MLM.
- Buatlah televisi anda menjadi mesin uang abadi.
- Penghasilan dari mail order, penghasilan tanpa batas.
- Dan sebagainya...

Bagaimana jika saya tidak ingin menulis informasi yang berkaitan dengan subyek 
“menghasilkan uang”? Bagaimana jika saya ingin menulis tentang cara merawat 
bunga, cara memperbaiki komputer, cara mengumpulkan perangko... atau yang 
lainnya?



SISTEM MESIN UANG OTOMATIS!

46
JOKO SUSILO •  HTTP://WWW.FORMULABISNIS.COM © 2001-2008

Sekali lagi saya katakan kepada anda, konsep uang seperti tadi memang tidaklah 
mutlak. Namun, nilai informasi anda akan lebih meningkat dan berharga jika anda 
menyentuh hati market anda dengan menambahkan nilai “uang” pada setiap subyek
informasi apapun yang anda tulis.

Berikut contoh subyek original yang sudah ditambahi nilai “uang”:

Subyek original: Menanam bunga
Subyek baru: Bagaimana menanam bunga bisa memberikan profit melimpah 
untuk anda?

Walaupun semua pembahasan yang berkaitan dengan cara menanam bunga 
bersifat mekanis, namun hasilnya akan lebih baik jika anda bisa menunjukkan 
cara menghasilkan uang dari subyek tersebut. 

Subyek original: Membuat sarung bantal
Subyek baru: Bagaimana membuat sarung bantal unik yang diminati dan bisa 
laku keras dipasaran?

Subyek original: Tips komputer
Subyek baru: Bagaimana 10 software kami akan mempercepat kesuksesan 
bisnis Internet anda?

Tidak peduli apapun subyek informasi anda, sebisa mungkin masukkan nilai “uang” ke 
dalamnya. Ini akan melipatgandakan minat beli dari market anda.

Ada satu alasan yang belum saya berikan, kenapa penting sekali kita memasukkan 
nilai uang pada subyek anda. Kenapa? Karena cara ini akan memperluas target 
market anda.

Sebagai contoh begini:

Jika anda memiliki pengetahuan tentang cara membuat sarung bantal, menurut anda 
berapakah orang yang akan tertarik dengan informasi ini? Tidak semua orang akan 
berminat dengan dunia bantal, kecuali untuk tidur. Bahkan, mungkin jumlah peminat 
‘cara membuat sarung bantal’ hanya sebatas pada ibu-ibu rumahan saja. 

Tapi bagaimana jika ide sarung bantal yang original itu dimasuki dengan nilai 
uang. Misalnya “Bagaimana membuat sarung bantal unik yang laku keras di 
pasaran?”. 

Menurut anda, siapa lagi yang akan tertarik dengan informasi ini? Tentu saja bukan 
hanya ibu-ibu rumahan, tetapi suami mereka yang suka bisnis, para pengangguran, 
mahasiswa bisa jadi. Dengan perubahan konsep yang sedikit saja, justru akan 
melipatgandakan market yang akhirnya akan lebih banyak memberi anda keuntungan.

Anda paham maksud saya ‘kan?
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Tips Memilih Informasi Yang Bernilai Tinggi

Berikut beberapa tip lain untuk mengubah subyek biasa menjadi best seller

- Informasi yang telah membuat pemilik info meraih sekian ratus juta rupiah 
dalam jangka waktu tertentu (contoh: FormulaBisnis.com)

- Informasi yang spesifik ke industri tertentu, tertuju ke sektor yang memiliki 
sejarah pemakaian uang yang cukup besar untuk biaya promosi dan 
periklanan. Jika informasi anda mirip seperti itu, misalnya restoran, anda akan 
memiliki peluang penghasilan yang sangat bagus. Walaupun market seperti ini 
tidak seluas bisnis umum lainnya.

- Informasi yang bisa diselesaikan dalam X hari (3,7,14,30, 120 dst). Orang 
kebanyakan mencari informasi yang bisa memberikan manfaat dalam batas 
jangka waktu tertentu. Sudah sifat umum manusia, mereka ingin cepat kaya.

- Informasi yang bisa diselesaikan setiap hari dalam 30 hari masa suplai 
informasinya, misalnya kursus bahasa.

Internet Akan Membantu Anda Menemukan Subyek

Gunakan Internet! Anda sudah tahu ‘kan Internet adalah gudangnya informasi? 
Bagaimana cara memanfaatkan Internet untuk membantu menemukan subyek produk 
informasi?

Pertama, pergilah ke http://www.amazon.com dan pilih kategori book. 

Anda akan melihat daftar buku yang sudah dipisah dalam banyak sekali kategori. 
Jelajahilah, dan perhatikan judul-judulnya. Banyak sekali ide produk yang bisa muncul 
di kepala anda hanya dengan membaca judul-judul buku lain. 

Jangan biarkan kreativitas anda kering. Gunakan ide orang lain untuk memunculkan 
ide anda sendiri. Jika anda menemukan sederetan judul, berpikirlah apakah judul 
tersebut bisa digunakan sebagai subyek anda? Apakah ini cukup menarik untuk 
market anda? 

Anda tidak selalu harus menggunakan Internet untuk memunculkan ide. Silakan lihat 
di sekitar anda, temukan koran atau majalah, pergilah ke perpustakaan. Anda bisa 
menemukan ide di mana saja, dengan catatan anda mau berusaha mencarinya.

Contoh-Contoh Ide Subyek Yang Bisa Anda Pakai

BUSINESS

Success On The Job
Make Big Money With Your Own Personal Shopping Service
How To Write A Job Winning Resume That Puts Yours On Top
How To Make Executive-Level Earnings With Giftbaskets
Start Your Own Successful Business Consulting Service
Make Big Money With Your Own Business Financing Service
How And Where To Get Money For A Franchise
How To Start And Operate Your Own Bartering Service

http://www.amazon.com/
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How To Set Up And Operate Your Own Videotaping Service
How To Start And Operate Your Own Firewood Supply Service
How To Start Your Own Auto Tune-Up Shop
How To Start Your Own Day Care Center
How To Start Your Own Paper Recycling Business
How To Start Your Own Carpet Cleaning Business
How To Start Your Own House And Apartment Cleaning Service
How To Start Your Own Credit And Debt Counseling Service
How To Raise Money For Starting A Business
Survival Tips For Small Businesses
How To Get Free Radio Advertising
The Lazy Person Secrets To Overnight Wealth
How To Achieve Excellence In Sales
Secrets Of Getting Free Advertising
How To Set Up A Tax-Saving Bookkeeping System
Questions To Answer Before You Buy A Franchise
How To Start A Money Brokerage Business
Paper Recycling An Easy Source Of Extra Income
Party Plan Sales
Sports Scorecards
How To Start A Roommate Finding Service
How To Start A Dating And Escort Service
How To Make Your Fortune With Self-Improvement Seminars
Secrets To Successfully Starting Your Own Business
How To Prepare A Business Plan That Guarantees Success
The Inside Secrets Of Free Publicity For Your Business
How To Make It Big With A Used Book Store
How To Start Your Own Highly Profitable Catering Service
How To Start Your Own Successful Window Washing Service
How To Start A Telephone Answering Service
Start Your Own Highly Profitable Shopping Center Papers
How To Achieve Success With Your Own Money Making Newsletter
How To Start & Successfully Operate A Correspondence Club
Have 5000 People Market Your Product In 30 Days
Make Big Money In Real Estate
How To Make $20.00 For Every $1.00 Invested
The $500.00 A Month Plan
How To Make Money With Your Camera
Dial 1-900 For Profits
Firms That Pay You To Work At Home
How To Make Money With Your Answering Machine
Steps To Success In Direct Sales
Making The Grant Process Simple
The Truth About Electronic Marketing
The Business -- Residence
Temple Rubbings -- The Unusual Opportunity
Instant Moneymaking Part-Time Businesses
Ways For An Artist To Make Money
Brainstorming Your Way To Riches
How To Develop Money Making Ideas
Making The Most Money At Flea Markets
How To Profit In Flea Marketing
How To Make Cheap Artificial Ice Without Machinery
Ways For A Photographer To Make Money
Riches Through Creative Thinking
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Financial Management: How To Make A Go Of Your Business
Avoiding Patent, Trademark And Copyright Problems                
Basic Uses Of Computer Bulletin Boards     
What Makes An Entrepreneur Tick?            
A Venture Capital Primer For Small Business
The ABC's of Borrowing
Incorporating a Small Business
An Insider's Guide To Grant Money
How To Use The Internet
How To Get A Job Fast
How To Start Up Any Business
How To Buy Anything From The Government Dirt Cheap
Your Money Guide To Free Government Grants
Make $600 A Day - Every Day - As A Videographer
Money For Your Business - Up To $750,000 Guaranteed
If Somebody Owes You Money                
Selecting The Right Business Name         
How To Make Money Making Magnetic Signs
Big Profits In The Sign Fabrication Business
Starting A Silk Screening Business Inexpensively
House Numbers - The "Instant Profits" Business
How To Start A Profitable House Painting Business
How To Start Your Own Janitorial Business
Starting A Driving Service For Pleasure And Profit
How To Make Extra Money With A Delivery Service
Getting Into The Hauling Business - Fast
Year Round Income From Your Firewood Business
Making Money And Friends In The Handyman Business
All About Getting Into Rubber Stamp Business
Hot Profits From Your Own Hot Stamping Business
You Can Be A Professional Engraver In Six Weeks
Starting Your Own Glass Etching Business
How to Profit from Distributing Public Domain
How To Start An Advertising Specialty Business
How To Start Your Own Sign Distribution Business
Opportunities In Wagon Jobbing And Rack Merchandising
Building An Animal Registration Business
How To Start Your Own Telephone Canvassing Service
Your Own Recession-Proof Collection Service
Part Time Profits With Your Own Rental Agency
Selling Products On Floppy Disks
How To Get Rich Without Working
The Modern Simple $100 Per Day Plan 
How To Sell Your Ideas For Huge Royalties
Tax Tips For Investors & Entrepreneurs
Two Fantastic Ways To Make Extra Sales
Directory Of Computer-Related Business Opportunities
Directory Of Advertising-Related Business Opportunities
Directory Of Jewelry And Apparel Accessories Opportunities
Directory Of Automotive-Related Business Opportunities
Directory Of Beauty And Health-Related Business Opportunities
Directory Of Building And Roofing Business Opportunities
Directory Of Business Services Opportunities
Directory Of Children's Products Business Opportunities
Directory Of Home Improvement Business Opportunities
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Directory Of Photo/Video Business Opportunties
Directory Of Retail Business Opportunities
Directory Of Service Business Opportunities
Small Business Handbook
Bookkeeping Techniques For "Morons"
How To Make Money With Your Junk Mail

HEALTH

Growing Old Gracefully
Safeguarding Your Food
Your Personal Safety
The Radon Problem
Sensible Diet Tips
Conquering The Smoking Habit
Hay Fever, Allergy And Asthma
Fueling Up On Water
New Therapy For Heart Attacks
Getting A Second Opinion
The Dangers Of Household Garbage
The Positive Weight Loss Approach
Lead Can Be Dangerous
Facts About Alzheimer's Disease
Social Security Information
Walking And Weight Loss
Alcohol And Society Today
Live A Longer And Healthier Life
You Can Have Healthy Skin
Coronary Heart Disease
Aids And Drug Abuse
Ulcers Are No Laughing Matter
Exercise Melts Body Fat
Where Diets Go Wrong
Handy First Aid Tips
How To Beat Depression
Eating for Life
Aerobics -- Dancing For Profit             
A Consumer's Guide to Fats
Helping Your Child Be Healthy and Fit
Read It Before You Eat It
Measuring Your Stress Level
Solving Your Problems Can Be Challenging And Fun
Understanding And Dealing With Everyday Stress

HOBBIES

Ways You Can Make Money Collecting Things 
Ways To Make Money Breeding Animals
Thirty Gas Saving Tips
How To Make Money With Your Hobby
Easy Work For Auto Buffs
Auto Cream Puff Service
Profits From Toys And Wooden Novelties 
Seven Tips For Carefree Boat Trailering
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How You Can Bronze Baby Shoes
Ways To Make Money With Handicrafts
Car Problems
Cash In A Flash - Gas Engine Repair
Buying A Used Car
A Simple Formula For Recognizing American Coins
How You Can Change The Coloring Of Cut Flowers  
Crafts For Tots
How You Can Preserve Cut Flowers
How You Can Dry Flowers/How You Can Wax Fresh Flowers
Troubleshooting One-Cylinder Engines 
Ways Of Finding Silver Coins
The Professional Bass Fisherman's Secret Treatment
Using Scrap Foil
How To Grow Fishbait At Home With No Effort
Sell Hobby Items By Mail
Make Your Hobby Pay
How You Can Preserve Leaves 
Stop Losing Those Fish
Money-Making Formulas Of Chemical Magic
Ad Circular: Money-Making Formulas of Chemical Magic
Mechanic's Ways To Make Your Car Last Longer  
How To Catch More And Bigger Fish
How To Preserve Old And Brittle Newspaper Clippings
A Simple Method Of Selecting The Right Octane For Your Car
Oil Burning:  Ad Copy For 3" x 5" Ad  
How To Stop Oil Burning In Your Car, Truck Or Boat 
Start A Pet-Sitting Service
Use Your Talent In Your Own Calligraphy Business
Turning Your Sewing Into Marketable Merchandise
The Business Of Candle (And Soap) Making
Setting Up Your Own Craft Consignment Shop
Building Doll Houses And Doll Furniture
Building Scientific Bird Houses For Fun And Profit
How To Make Money In The Clock Mounting Business
Raising And Marketing Exotic Animals For Profit
How To Successfully Market Your Hobby Products
How To Sell Pine Cones
Dos And Don'ts Of Home Plumbing
Sachets
How To Make Money With A Sewing Machine
The Art Of Success:  Stained Glass
Smart Stamp And Coin Investment
A Business In Stitches
Jewelry From "Ordinary" Treasures
How To Make Money Buying And Selling Used Cars  
How To Make Lamps And Vases From Bottles
How To Get Paid For Watching TV
How To Make Photography Into Dollars For You 

HOME-BASED BUSINESS

How To Make $5000 A Month Or More With Garage Sales
How To Reorganize Your Time To Accommodate A Business
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Legalities & Tax Advantages Of A Home Business
How To Start A Profitable Home-Based Business
Garage Sale Promoting:  For Quick, Easy Money
Bed And Breakfast - The Easiest Home-Based Business
How To Obtain A Merchant's Credit Card Account
Turn Your PC Into A Profit Center
The Sure Fire Way To Make Money With A Personal Computer
Steps To Home Business Success
$100 An Hour Making Exclusive 3-D Foto-Figures
How To Earn Hundreds OF Extra Dollars Weekly
Setting Up A Word Processing Business In Your Home
A Furniture Refinishing Business In Your Home
Starting A Co-Op Coupon Business From Your Home
Operating A Cosmetics Business From Home
Make Big Money In Your Own Bumper Sticker Business
Home Business Guide To Easy Money
Desktop Publisher
Computer Consultant
Ways To Earn Money With Your Computer
How To Manufacture And Sell Embossing Kits
How To Start A Picture Framing Business
Ways For A Handy Person To Make Money
Make Money Clipping Newspaper Articles
How You Can Silver-Plate Or Nickel-Plate Without Electricity
How To Transfer Photos To Other Objects
Woodworking Profits
How To Make Money Producing Cable TV Advertising
Professionally Clean Your VCR Yourself
How To Win Over Your Fears
Start Your Own Clip Art Business          
Starting and Managing a Business From Your Home
The Business Plan For Home-Based Businesses
The Two Hottest "Used" Products To Sell
Utility Auditing Business
Home-Based Business For Fun And Profit
How To Make Money Without Leaving Your House
How To Make Big Money With An Inventory Taping Service  
How To Start & Operate Your Own Import/Export Business  
What You Need To Know When Buying A Personal Computer
Starting an At-Home Big Money Business
$1000/A Day Repairing Nintendo Video Systems
Advertising Maps
Simply Use One Magic Word With Everyone You Meet
$5000/Week Passing Out Special Presents
How To Get Rich Giving Away Something Free
Up To $4000/Day Watching TV Shows
The Original Kitchen Table Money Machine
$100/Hour With Your Pick-Up Or Van
$100,000/Year Recession-Proof Businesses
Where To Call For Free Printing Advertising 
Get Free Mailing Lists From Federal And State Governments
$1200/Week "Handing Out" A Sheet Of Paper To Overweight People
Make Up To $3000 A Day With Your VCR
How To Make Up To $5000 A Week Just Talking
Special Companies That Will Pay You Up To $100,000 A Month



SISTEM MESIN UANG OTOMATIS!

53
JOKO SUSILO •  HTTP://WWW.FORMULABISNIS.COM © 2001-2008

Get $10,736 For Something Collecting Dust In Your Home
$100 An Hour Simply Duplicating Special Cassette Tapes
Make Up To $700 A Day Reading The Classifieds
How To Get Free Food, Clothing, Computers 
A Furniture Refinishing Business In Your Home
Starting A Small Printing Business From Your Home
How You Can Start A Bookkeeping Business At Home
Setting Up A Word Processing Business In Your Home
Starting An Importing Business From Home
How To Make Money With Special Event Videos
Your VCR Can Make You $30 An Hour
Other Ideas For Money-Making Videocamera Services
Video Self-Publishing
How To Make Money Videotaping Weddings

HOUSEHOLD

How To Drive Any New Car With No Money Down
Your Home Fire Safety Checklist
Auto Dealer's Tips For Choosing The Best Used Car
Proven Ways To Economize At Home Every Day
Tested Secrets To Help Save On Vacations
Legal Methods To Cut High Postage Costs
Ways To Reduce Housing & Home Expenses
Butcher's Suggestions For Cutting Meat Bills  
Mechanic's Ways To Minimize Auto Repairs
Safe & Legal Deductions To Save On Taxes
Useful Tips To Reduce Big Telephone Bills
Rules For Cutting Home Heating Bills
Easy Ways To Slash High Electricity Bills
Proven Methods To Reduce Medical & Dental Costs
Secrets To Save On Family Clothing Purchases  
Professional Tips To Cut Big Gasoline Bills
Practical Ways To Fight High Grocery Prices
Ten Teas From Plants Around You And Their Benefits
Ways To Make Money For Those Interested In Cooking And Baking
How To Make Your Own Baby Food
Homemade Kentucky Beer
Root Beer - Spruce Beer - Ginger Soda
Prize Winning Recipes
Two Coffee Substitutes From Plants Around Us  
Treat Your Friends With A Medieval Feast
How To Get Free Meals In Restaurants
Grandma's Moonshine Grape Wine Recipe
42 Of My Favorite Italian Recipes
Make Your Own Liquers
Magic Pie Recipe
Mexican Meals
How You Can Make Your Own Pet Food
How To Make Money Selling Recipes
Unique Sewing And Craft Secrets
Fifty Old Folk-Home Remedies To Relieve Arthritis
Family Guide To Drugs And Drug Abuse - Advertisement
The Family Guide To Drugs And Drug Abuse
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Age Old And New Age Folk Remedies For Common Ailments
How To Receive Free Publications
Garage Sale -- How You Can Make It A Success  
How To Operate A Successful Garage Sale
Tweaking Every Last Penny Out Of Your Garage Sale
Grandma's Remedies And Grandpa's Formulas
How To Make And Use Herb Preparations
The Secrets Of Mental Rejuvenation In 20 Minutes
Eighty Uses For Old Newspaper
Simple Directions For Using Herbs To Make Infusions
Ye Olde And New Collection Of Hints For Homemakers 
How To Get A Good Night's Sleep
Sixty Uses Of Salt
Fifty Useful Tips For Better Sleep
Sixty Uses Of Baking Soda
Sixty Uses Of Vinegar
How To Get Free Rent
"Good Ideas" Profit Program
How To Cash In With Simple Formulas
Waterproofing Canvas
How You Can Make Glow-In-The-Dark Ink
How You Can Color Fireplace Flames
One-Way Window Glass
Mirrors - Silvering And Re-Silvering
Acid Test For Gold
Egg Writing
Fishing Bait - 10 Oil-Based Formulas
Making Your Own Plastic Molded Objects
Our Multipage Plastics Report
Flexible Mold Compound
Six Simple Plastics Formulas
Big Money In Plastics
Windshield Ice Melter For Cars, Planes And Boats
Lenz-Brite Liquid Eyeglass Cleaner 
Five Formulas You Can Make
How To Make Your Own Home Brew
Wills Or Trusts

MULTI-LEVEL MARKETING

Insider's Secrets To Your Own Million Dollar Empire
How To Parlay Any Multi-Level Program Into A Million Dollars
Ways To Make More Money In Network Marketing
The Bare-Bones Basics Of Multi-Level Marketing  
What Is Multi-Level And How Should It Be Worked
Advertisements For 4 Powerful Reports
An Idea For Multi-Level People To Consider
Do You Give Your Customers Enough Information
Judging The Entrants In The MLM Parade 
What You Should Know About Multi-Level Marketing
The Home Operated Wealth Builder's Program
"Choice" MLM Programs That Can Be Promoted Free
The Best 50 Cash Making Mail Order Dealerships
The Truth About Multi-Level Marketing Programs
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How To Parlay Any Multilevel Program Into Real Riches
How To Choose A Winning Multi-Level Program
Direct Sales And Network Marketing Opportunities
How To Make Money With Postcards
How To Build A Massive Moneymaking MLM Machine
How to Sell MLM by Mail
How To Make Up Front Cash Generating MLM Leads
How To Build Your Downline Deep By Selling Leads 
Ways To Keep Your Downline Alive, Happy And Active
Use Amazing Cross Pollination Method To Earn Up Front Cash
MLM Survival Guide
What You Need To Know About Network Marketing
What You Should Know About Multi-Level Marketing 
Mail Order Dealers Can Learn From MLM'ers
How To Analyze A Rip-Off Scheme
How To Pick The "Winners" In Multi-Level Marketing

MAIL ORDER

How To Start Your Own Million Dollar Temporary Service
The Mail Order Beginner's Business Guide
The Easiest Most Profitable Mail Order Business
How To Get Big Dollars In Your Mailbox - Every Day
Super Profitable New Techniques For Selling
Big Money With Folios
How To Start & Operate A Successful Co-Op Business
How To Write Money-Making "How-To" Reports
An Easy Start To Mail Order
Money-Maker's Secrets To Renting Profitable Mailing Lists
How To Develop A Worldwide Distributor Network
How To Write Profitable Classified Ads
The Dos And Don'ts of Profitable Mail Order
How To Make Big Money Fast Renting Mailing Lists
Money-Maker's Guide To Easy Mail Order Riches
How To Recruit Dealer/Distributors To Sell For You
How To Succeed With Your Own Money-Making Ad Sheet
Secrets Of Success With Chain Letters
How To Start A Pen Pal Club
The Selling Secrets Of Million Dollar Sales Letters
How To Make Big Profits In Mail Order Starting From Scratch
How And Where To Advertise
Big Dollars-How To Get Them From Your Mail Order Ad Sheets
Success As A Circular Mailer
How To Write A Folio
How To Start A Big Mail Service
How To Write "Order Pulling" Ads
Mail Order Reports
Insider's Secrets Of The Mail Order Wholesale Book Business
The Complete Streamlined Guide To Selling By Mail
How To Get 6000 Circulars Printed And Mailed Free
The Art Of Writing Classified Ads
The Only Sure Way To Make Your Mail Order Fortune
Mail Orders Best Kept Secrets
Ways To Increase Your Mail Order Catalog Sales
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Principles Of Direct Marketing
Ways To Improve Your Direct Mail Response
How To Code Your Ads Without Adding Words 
Co-Op Printing -- Is It Worth It?
My Best Pulling Ad
Adsheet & Printer Ripoff Report
How To Make Money With Circulars And Adsheets
Big Money In Big Mail
Dos And Don'ts When Writing Classified Ads
Twenty-One Envelope Tricks
How To Write Irresistible Ad Copy
Advertisements -- Red Hot Lists
Advertisements That Make You Money
Million Dollar Sales Letters
How To Write A Power Packed Sales Letter
A Dozen And One Ways To Reduce Postage
Free Printing And Mailing
When, Why And How To Use Mailing Lists
How To Compile, Maintain & Sell "Red Hot" Lists
How To Make Profits With A Commission Mailing
Super Profitable Techniques For Selling By Mail
Mail Order Supply Directory
Starting A Mail Order Book Sales Business
Mail Order Publishers Directory
Copy Success
Selling by Mail Order
New Money-Making Mail Order Ideas 
How To Make Up To $750 Next Weekend
Start & Operate Your Own Profitable Mail Order Business
How To Make A Fortune With Classified Ads
How To Sell Information By Mail
A Short Course In Mail Order Fraud
How To Set Up Your Own Mail Order Distributorship
Secrets And Top-Tips Of Mailorder Advertising
Dictionary Of Mail Order Terms 
Post Card Profits
How To Write And Sell Information By Mail Order
How To Set Up An In-House Advertising Agency 
How To Select Mail Order Products That Sell
How To Sell Mail Order Specialties  
Mailing Lists Can Be Profitable
Success Secrets Profit Program
Ways To Get Free Postage And Envelopes
How To Set Up A Simple Low-Cost Record Keeping System
How To Pick The Best Publications In Which To Advertise
Dos & Don'ts For Writing Powerful Mail Order Ads
How To Design Winning Ads With Your Own "CR" Copy
Ways To Make The Biggest Earnings As The "Prime Source"
How To Rake In Profits As A "Circular Mailer"
Suggestions For Reducing Printing Costs
Over 2 Dozen Suppliers Of Free Commission Circulars
Over 2 Dozen Dealers That Offer Free Mailing Lists
Secrets For Making Money Selling "Big Mails"
How To Have Your Circulars Printed & Mailed Free
Methods For Getting Free Advertising



SISTEM MESIN UANG OTOMATIS!

57
JOKO SUSILO •  HTTP://WWW.FORMULABISNIS.COM © 2001-2008

How To Start Your Own Mailing List Business
Become The Publisher Of The Mail Order Business Reports
How To Set Up An In-House Advertising Agency
How To Write Classified Ads That Get Results
Mail Order Laws And Regulations
The Beginner's Mail Order Business Guide
Postal Savings Guide
Getting Started In The Mail Order Business 
Controlling Mail Order's Key Expenses
Mail Order Bookkeeping Basics
Mail Order Advertising Directory
State Sales Tax Guide
Mail Order - Most Common Mistakes
How To Create Circulars, Small Brochures And Sales Letters
Mail Order Questions To Help You Succeed
Directory Of 300 Mailorder Services And Suppliers
Items Anyone Can Easily Sell By Mail
Steps For Building A Successful Mail Order Business
What Really Sells In The Mail Order Magazines
Mail Order Money Making Plans And Ideas
How To Receive Orders In Your Mailbox 365 Days A Year
Unexplored Mail Order Products
Ways To Make Money In Mail Order
Examples Of Mail Order Scams
How To Double Your Earnings In Mail Order
Envelope Stuffing Scams
Four Mail Order Publications That Pull In The Most Orders
How To Start Your Own Mailbox Book Club
How To Set Up And Organize Your Customer Mailing List
How To Prepare Camera Ready Copy For Offset Printing
Ten Crucial Steps To Mail Order Success
Pointers For The Mail Order Beginner
Mailorder Success Secrets
Basic Steps To Mail Order Success
Why 95% Fail In Mail Order
Getting Dollars In Your Mailbox Through Mail Order
How To Pick The Perfect Product For Mail Order
The Biggest Mistake In Mail Order
How To Have Fun With Mail Order
Things You Should Know When Ordering By Mail
Major Causes Why Your Mail Order Business Could Fail
Acquire, Create And Market Self-Publishing Articles
Super Sales Boosters You Can Start For Next To Nothing
Mail Order Plans You Can Sell
The Answers To All 134 Mailorder Success Secrets
Ways To Make Money In Mail Order
Ways To Increase Mail Order Profits
Selling Recipes By Mail
Sell Hobby Items By Mail
Make Your Fortune From "Free" Government Publications
The Mail Order Trap
Create Your Own Mailorder Products
Mail Order Money Making Plans And Ideas
Advertising Mistakes: How To Avoid Them



SISTEM MESIN UANG OTOMATIS!

58
JOKO SUSILO •  HTTP://WWW.FORMULABISNIS.COM © 2001-2008

PUBLISHING

How To Get Paid Writing Simple Greeting Cards
Making Money With Home-Made Booklets
How To Write "General" Articles
Ad - Here's How To Become A Publisher Instantly
How To Sell Books By Mail
Writing For Dollars -- A Freelancer's Guide
Acquire, Create And Market Self-Publishing Articles
Avoid High Typesetting Costs And Mistakes
How To Co-Publish For Profits
Publish Your Own Best Sellers:  Cookbooks
Secrets Of Successful Authors
How To Copyright Any Publication Without Cost
How To Price Your Book
How To Publish A Contest Bulletin
Ways For A Writer To Make Money
How To Publish Your Own Mail Order Catalog
Facts About Copyrights
How To Compile A Directory For The Mail Order Market
Funny Lines For Cash
Writing For Greeting Card Companies
How To Publish Your Own Newsletter
Pocket $75,000 A Year Or More As A Newsletter Publisher
How To Build A $1000 A Week Mail Order Book Business
How To Self-Publish Your Own Books, Manuals And Reports
How To Publish Your Own Money-Making Adsheets
Publishing Your Own Ad Sheet
How To Co-Publish For Profits
How To Write A Newsletter
How To Start Your Own Mail Order Publication
How to Start a Computerized Information Self-Publishing Business
How to Publish Your Disk-Based (Virtual) Book
How To Produce & Profit From Self-Published Booklets And Guides
Secrets Of Successful Authors
Getting In On The Lucrative Coupon Business
How To Break Into The Directory Publishing Business
How To Break Into Freelance Writing
Publish A Home Business Index For Fast Profits
A Year In "Editorial Services"
Government Markets For Writers
Achieve Fame And Fortune As A Publisher Of A Trade Magazine
How To Write A Press Release
Letter Writing For Profit

List yang anda baca di atas adalah headline dari artikel yang terdiri dari 3-10 halaman. 
Dulu artikel-artikel tersebut pernah dijual melalui bisnis Mail Order dengan harga $2 -
$10 per judul. Dan laku keras!

Lalu bagaimana jika anda tidak memiliki pengetahuan apapun terhadap suatu 
produk tertentu? Jangan khawatir, di pembahasan berikutnya anda akan 
menemukan bagaimana menciptakan produk tanpa menuntut pengetahuan yang 
dibutuhkan.
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Menciptakan Produk Informasi Tanpa Perlu Menulis

Cara pertama,

Jika anda tidak ingin menulis, tetapi ingin memiliki produk informasi, cara alternatif 
yang bisa anda lakukan adalah dengan menggunakan otak orang lain. Bagaimana
maksudnya?

Carilah orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Siapkan beberapa daftar pertanyaan 
yang bisa mereka jawab secara tertulis yang berkaitan dengan keahliannya di bidang 
pengetahuan tertentu. Katakan kepada mereka, bahwa anda sedang mengumpulkan 
artikel yang berkaitan dengan subyek tertentu. Katakan juga, kesediaan mereka 
untuk memberikan informasi akan memberi mereka publisitas dalam karirnya.

Jika sang ahli itu cukup pandai, mereka akan menghargai permintaan anda dengan 
pertimbangan mereka akan mendapatkan publisitas gratis. Di dunia bisnis yang 
pernuh persaingan seperti ini, publisitas gratis sulit didapat, dan inilah kesempatan 
emas mereka.

Tugas anda hanyalah mengumpulkan datanya dan menyusunnya dalam tatanan yang 
lebih enak dibaca. Mudah bukan?

Cara kedua,

Kumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan subyek pilihan anda, misalnya 
light bulbs. Anda bisa menggunakan software Good Keywords yang saya berikan 
pada pembahasan terdahulu. Software ini sangat cocok untuk tugas seperti ini.

Setelah anda ketikkan kata ‘light bulbs’ dan klik search, anda akan temukan daftar 
seperti ini:

- Power requirements
- Manufacturers
- Types of fittings
- Novelty bulbs
- Industrial bulbs
- Lighting for stadiums
- Christmas lighting
- Stage lighting
- High intensity
- Low intensity
- Dan sebagainya

Lalu, kumpulkan seluruh direktori tersebut menjadi satu kesatuan produk.

Caranya:

 Pergi ke search engine, misalnya http://www.google.com
 Masukkan kata kunci “light bulbs”
 Seluruh informasi yang berkaitan dengan light bulbs akan muncul. 

http://www.google.com/
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 Kumpulkan seluruh link informasi yang berkaitan dengan topik tersebut
 Atur susunannya sedemikian rupa dalam kategori dan sub kategori
 Cari terus informasi terbaru mengenai light bulbs dan tambahkan datanya 

begitu anda menemukannya.

Dalam waktu singkat anda telah menghasilkan sebuah paket informasi yang paling 
lengkap mengenai light bulbs. Semua hal di atas hanya membutuhkan sedikit kerja 
dan kesabaran. Anda tidak perlu menulis kan?

Melakukan Tes Terhadap Ide Anda

Mungkin setelah anda menemukan sebuah ide yang dianggap bagus, anda bertanya-
tanya, ‘Akankah konsep produk informasi ini benar-benar akan menarik minat orang 
lain?’ atau ‘Akankah informasi ini akan laris terjual?’

Ironisnya lagi, di saat anda masih dalam pertanyaan seperti itu, anda tetap 
menggunakan waktu untuk menyusun produk informasi, mungkin selama beberapa 
bulan. Anda berharap, semoga produk anda terjual, semoga diterima pasar dan 
sebagainya. Semua waktu dan tenaga anda dalam taruhan, karena anda belum tahu 
apakah hasil karya tersebut akan laku atau tidak.

Saya anjurkan jangan mengambil resiko seperti itu. Hal yang sebaiknya anda lakukan 
adalah melakukan tes minat pasar terhadap produk informasi anda. 

Bagaimana cara praktis melakukan tes pasar?

Dalam dunia bisnis dikenal dengan istilah Floating Concept. Orang-orang ini 
mengiklankan produk mereka seakan-akan produk tersebut memang sudah jadi dalam 
bentuk sempurna, di mana pada kenyataannya masih berupa konsep. Dalam tampilan 
iklan, produk mereka seakan-akan sudah siap dijual, namun sebenarnya produk 
tersebut barulah sebatas konsep belaka. 

Kemudian:

1. Mereka mengiklankan konsep tersebut dengan cara seperti beriklan produk 
yang sebenarnya, dengan gambar, harga, spesifikasi dan kondisi yang persis 
dengan produk “hantu” yang akan mereka produksi.

2. Mereka lalu menunggu respon. Jika ternyata banyak yang melakukan order, 
mereka langsung memberitahukan bahwa barang yang customer pesan telah 
habis. Customer bisa menunggu beberapa saat lagi untuk produk itu. Pada saat 
yang sama, mereka sudah bisa mulai merancang produk mereka dengan penuh 
keyakinan.

3. Jika respon dari pembaca iklan sangat sedikit, atau tidak positif, maka mereka 
akan tahu bahwa konsep produk yang rencananya akan mereka ciptakan 
ternyata nanti tidak cukup menarik untuk customer. Dengan begitu, bereka 
tidak perlu membuang-buang waktu percuma merancang produk yang tidak 
akan diterima di pasar.

Anda bisa menirunya. Dengan cara sederhana ini, anda bisa mengetahui bagaimana 
respon pasar nanti terhadap konsep produk informasi yang akan anda buat. Anda 
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punya konsep atau ide, kemudian iklankanlah seolah-olah produk informasi anda 
sudah jadi. Jika responnya positif dan banyak, anda bisa langsung merancang produk 
informasi dengan penuh percaya diri. 

Jika respon iklan ternyata sedikit atau tidak ada sama sekali, anda bisa tahu bahwa 
konsep produk informasi tersebut tidak akan berhasil. Ini dapat menyelamatkan 
waktu dan uang anda. Selanjutnya, carilah ide produk yang lain.

Bagaimana Cara Menulis Produk Informasi?

Sebenarnya menulis itu mudah. Anda tidak memerlukan keahlian menulis secara 
khusus apalagi kemampuan dalam berimaginasi cerita fiksi. Kebanyakan, kedua 
keahlian tersebut justru akan menyulitkan dan membuat seakan pekerjaan menulis 
adalah pekerjaan yang sangat sukar.

Gaya Menulis Seperti Bercakap-cakap

Internet dan email merupakan satu contoh gaya penulisan yang menyenangkan. Ini 
bagus karena gaya penulisannya tidak begitu mempedulikan kesempurnaan susunan 
kata, atau aturan lainnya. Bahkan seringkali, jika kita menulis dengan terlalu 
memperhatikan aturan penulisan yang benar (menurut ahli bahasa), justru akan 
mengaburkan maksud sebenarnya.

Mari kita jabarkan, sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh setiap pembaca?

1. Fakta
2. Detail
3. Informasi

Mereka sama sekali tidak peduli dengan kesempurnaan bahasa. Yang mereka inginkan 
hanyalah bagaimana informasi tersebut bisa mereka pahami. Mereka tidak 
membutuhkan kosa kata yang tinggi, grammar yang sempurna dan sebagainya. 
Mereka akan lebih menyukai gaya bahasa yang menyerupai percakapan biasa karena 
itu lebih mudah dipahami. Tugas anda hanyalah... ikuti kemauan mereka, berikan 
yang mereka inginkan, maka anda akan sukses!

Jadi lupakan semua pelajaran tata bahasa yang anda terima di sekolah dan mulailah 
menulis seiring dengan jalan pikiran dan hati anda. Menulislah sebagaimana layaknya
anda bercakap-cakap.

Jangan terlalu mengkhawatirkan kesempurnaan gaya tulisan anda, khawatirlah 
kepada kesempurnaan subyek informasi anda. Karena... itulah yang akan 
membedakan kesuksesan anda. Pembaca hanya menginginkan fakta. Jika subyek 
informasi anda sudah tepat, seperti apapun gaya presentasi yang diberikan, tidak 
akan banyak mempengaruhi keberhasilan bisnis anda selama mereka bisa 
memahaminya.
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Aturan Menulis Untuk Pemahaman

Kemampuan menulis yang anda butuhkan sebenarnya bisa diraih oleh siapa saja. 
Saya telah mengembangkan beberapa tips menulis yang akan memandu anda. Dalam 
pembahasan berikutnya, anda akan menemukan formula rahasia yang akan 
meningkatkan kemampuan menulis anda menjadi lebih mudah, cepat dan lebih 
menarik. 

6 PERATURAN DALAM MENULIS:

Aturan 1: Kata-kata rumit harus diubah menjadi kata-kata sederhana.

Tidak peduli seberapapun dalamnya pemahaman anda terhadap suatu subyek, selalu 
tulislah dalam bahasa yang sederhana. Hindarilah menggunakan istilah-istilah yang 
terlalu dalam. Ubah kata-kata seperti itu dengan kata atau frase yang lebih 
sederhana.

Berikut saya berikan beberapa contoh kata-kata rumit, dan penyederhanaannya.

 Ornamental ganti dengan indah
 Mengkonstruksi ganti dengan membangun
 Aplikasi ganti dengan penerapan
 Manajemen ganti dengan menata
 Dan sebagainya...

Perhatikan lagi kata-kata yang sudah anda tulis, dan ganti setiap kata rumit dengan 
istilah yang lebih sederhana. Ini akan lebih membuat pembaca lebih nyaman dan 
mudah mengerti tulisan anda.

Aturan 2: Kata yang membingungkan diganti dengan kata yang mudah 
dipahami.

Ketika anda menggunakan kata yang sulit dimengerti artinya, gantilah dengan kata 
atau penjelasan sederhana yang bisa dimengerti dengan mudah. Berikut contoh kata 
yang sulit dimengerti dan pengubahannya dalam kata atau frase tertentu:

 Kontinuitas diganti dengan menerus
 Proporsional diganti dengan tersebar merata
 Dan sebagainya

Aturan 3: Gunakan kalimat-kalimat singkat, lebih singkat lebih baik.

Pernah anda saksikan siaran Dunia 60 detik? Dalam kurun waktu 60 detik pembaca 
berita bisa menyampaikan beberapa berita pokok, dan para pemirsa bisa memahami 
materi yang disampaikan dengan baik.

Kita seringkali sulit mengerti maksud suatu kalimat jika dituangkan secara panjang. 
Dan ini seringkali terjadi. Anda harus berusaha memperingkas susunan kalimat anda, 
lebih ringkas lebih baik. 
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Aturan 4: Seringlah ubah tatanan tulisan anda

Pernahkah anda merasakan, betapa membosankan jika kita membaca susunan 
kalimat dalam satu paragraf yang memiliki panjang yang sama? Atau monoton antara 
paragraf ke paragraf berikutnya?

Buatlah variasi. 

Kadang berikan paragraf dengan paduan kalimat panjang ataupun pendek. Atau jika 
kalimat anda terlalu panjang, bagilah itu dalam beberapa kalimat kecil. Ubahlah koma 
menjadi titik. Pembaca akan lebih mudah memahami tulisan anda. Perhatikanlah 
variasi panjang paragraf di e-book ini.

Aturan 5: Gunakan interupsi sebagai variasi

Inilah bagian favorit saya... yaitu saat menggunakan ellips (tiga titik ditulis 
berurutan). Saya bermaksud menciptakan aliran dalam kalimat, atau menyambung 
penjelasan di kalimat sebelumnya.

Terserah... gunakan ellips di kalimat mana saja yang anda suka. Tidak ada aturan 
yang mengikat soal ini. Ellips memiliki fungsi lain yaitu untuk menaikkan perhatian 
pembaca. 

Di samping itu, ada beberapa insterupsi lain yang bisa anda gunakan:

- Garis strip (–) pemakaiannya serupa dengan ellips. Biasanya ditulis di tempat 
koma suatu kalimat.

- KAPITAL juga berfungsi meningkatkan perhatian pembaca.

- Bullet list:
o bukan hanya akan mengkayakan tulisan anda
o tetapi juga akan menyadarkan pembaca atas penekanan anda 
o penjelasan lebih sistematis dan mudah dipahami

- Paragraf singkat. 
Anda tidak akan melakukan kesalahan dengan menulis paragraf singkat. Satu 
kalimat dalam satu paragraf. Sekali lagi buatlah variasi. Ingat juga, sebisa 
mungkin anda hanya menyertakan maksimal 3 sampai 5 kalimat untuk setiap 
paragraf.

- Kata tebal. Dijamin, perhatian pembaca lebih besar karena interupsi macam 
ini.

Menurut anda, apakah interupsi akan mengacaukan tampilan tulisan yang seharusnya 
rapi? Akankah anda mendapat kritikan dari orang lain karena tatanan tulisan yang 
‘kacau’ seperti itu? 

Ya! Anda jelas akan mendapat kritikan tajam dari guru Bahasa Indonesia. Tapi tidak 
dari pembaca anda! Karena mereka tidak peduli apakah tulisan anda menganut kaidah 
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bahasa atau tidak... yang penting bagi mereka, tulisan anda jauh lebih mudah mereka 
pahami. 

Du u andersten?? 

Aturan 6: Gunakan kata penghubung untuk menciptakan aliran.

Jika setiap kalimat mewakili fakta yang berbeda-beda dan terpisah, maka pembaca 
akan kesulitan memahami hubungan antar kalimat. Karena itu, anda membutuhkan 
transisi – atau disebut kata penghubung – untuk menghubungkan masing-masing 
kalimat dalam satu paragraf.

‘Jadi’ adalah salah satu contohnya.

‘Dan’ adalah contoh yang lain.

Jangan khawatir menyalahi aturan grammar. Kata penghubung akan membuat tulisan
anda lebih enak dibaca dan dimengerti. 

Berikut beberapa kata dan frase penghubung yang bisa anda gunakan:

- Akhirnya
- Apalagi
- Sejak
- Dengan kata lain
- Lagipula
- Ternyata
- Bahkan
- Di sisi lain
- Sekarang
- Oleh karena itu
- Maka
- Bersamaan dengan itu
- Tentu saja
- Sebenarnya 
- Di sini
- Atau
- Lalu
- Bagaimanapun
- Sekali lagi
- Dan sebagainya...

Jika anda menemukan ada kalimat yang bisa menggunakan kata sambung, 
gunakanlah! Jangan biarkan aturan kaku tentang cara menulis menghalangi 
kreativitas anda.

Bagaimana Mengatasi Masalah Dalam Menulis

Penulis seringkali menghadapi masalah yang sama saat mereka akan memulai suatu 
tulisan. Mereka merasa buta, bingung, tidak tahu apa yang lebih dulu harus ditulis di 
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secarik kertas kosong atau layar putih komputer mereka. Perasaan mereka makin 
tertekan, apalagi detik-detik waktu berlalu dengan cepat.

Sebenarnya, masalah seperti ini bisa ditangani dengan mudah. Berikut dua cara 
praktis yang bisa anda gunakan:

1. Tulislah apa saja, tidak peduli bagaimana tidak berhubungannya kalimat-
kalimat tersebut dengan konsep awal anda, tetaplah menulis. Setelah anda 
melampaui beberapa kalimat atau paragraf, dengan sendirinya anda akan 
menemukan jalan yang serasi dengan konsep semula.

2. Buatlah sistem kerangka karangan. Bayangkan apa saja kerangka 
pembahasan yang akan anda tulis, dan tuangkan semuanya dalam bentuk 
daftar. Ini akan memandu anda dalam penulisan secara menyeluruh.

Langkah yang pertama sering digunakan oleh penulis pemula. Juga oleh para penulis 
cerita fiksi. Gunakan cara ini jika anda menyukainya.

Menulis Dengan Sistem Kerangka Karangan

Menulis produk informasi memerlukan struktur untuk membuat materi anda bisa 
dibahas secara sistematis. Anda tidak boleh menulis pada bagian tengah dulu sebelum 
menyelesaikan langkah sebelumnya. Prinsip ini harus diterapkan dalam penulisan 
produk infomasi anda.

5 langkah sukses menulis produk informasi:

1. Buatlah judul bab-babnya.
2. Ambil setiap bab dan bagilah menjadi beberapa sub pembahasan logis.
3. Ambil setiap sub pembahasan dan tulislah.
4. Kumpulkan setiap bagian di dalam sub pembahasan dan hubungkan setiap 

bagiannya secara detail
5. Periksa hasil pekerjaan anda dengan seluruh bagian tulisan disatukan.

Jika anda bisa menulis dengan cara sistem kerangka karangan, maka anda akan bisa 
menulis keseluruhan informasi dengan lebih mudah karena membuat pembahasan
anda bisa disajikan secara sistematis.

Konsep sistem kerangka karangan ini mirip dengan cara anda menulis daftar belanja. 
Dengan menuliskan daftar belanja dalam kelompok-kelompok tertentu, akan 
mengingatkan apa saja yang harus dibeli dan mempercepat kegiatan belanja anda. 

Sistem kerangka karangan dimulai dengan semua langkah utama yang anda perlukan 
dalam menulis produk informasi. Berikut akan saya jelaskan bagaimana menerapkan 
sistem kerangka karangan dalam menulis produk informasi dengan menggunakan 
komputer anda: 

LANGKAH 1. Membuat folder bab
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Langkah pertama adalah dengan membagi ide informasi anda ke dalam beberapa bab. 
Setiap bab disimpan dalam satu folder. Satu folder, selain mewakili satu bab, juga 
mewakili sekuens tertentu. 

1. Buatlah folder di komputer anda.
2. Namai setiap folder dengan nomor dan judul bab

Contohnya di gambar berikut ini:

Anda perhatikan bagaimana setiap folder mewakili satu bab rencana pembahasan dan 
satu sama lain tersusun dalam progres yang terurut. Ini juga bisa diaplikasikan ke 
proyek informasi anda. Dalam penulisan produk informasi, hampir seluruh subyek 
pembahasan menganut konsep di langkah utama ini.

LANGKAH 2. Ambil setiap bab dan bagilah menjadi beberapa sub pembahasan 
logis.

Tentu anda mengerti, setelah ada bab, tentu akan ada judul-judul sebagai sub 
pembahasan yang mendukung bab tersebut. Buatlah satu file kecil untuk setiap judul, 
dan masukkan ke dalam folder bab bersangkutan. Setiap file mewakili satu 
pembahasan. Anda bisa gunakan microsoft word atau word pad untuk file-file judul 
sub pembahasan.
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Pada screenshot di atas, anda bisa melihat bagaimana saya membuat beberapa file 
judul dan menyimpannya pada folder bab 5.

LANGKAH 3. Ambil setiap sub pembahasan dan tulislah.

Apakah sistem daftar isi ini membingungkan anda? Tidak bukan? Pada langkah ketiga 
ini pekerjaan anda mulai sedikit menyenangkan – ambil setiap sub bab pembahasan 
dan mulai tulislah.

Lalu simpanlah (save) file tersebut ke dalam folder anda.
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LANGKAH 4. Kumpulkan setiap bagian di dalam sub pembahasan dan 
hubungkan setiap bagiannya secara detail

Sekarang bagian yang paling menarik sudah datang. File-file yang terdapat di folder
anda mewakili satu sekuens. Tugas anda selanjutnya adalah menghubungkan sekuens 
tersebut dengan kalimat pembuka, penghubung dan penutup. 

Buat satu file kosong dari Microsoft Word, dan beri nama file sesuai judul bab. Itu 
adalah file utama bab anda. Lalu mulailah menulis bagian pendahuluan bab tersebut. 
Kemudian, begitu subyek-subyek informasi tertentu dibutuhkan, anda buka file-file di 
dalam folder tersebut yang memuat sekuens informasi yang berkaitan dengan 
pembahasan bab anda. 

Caranya:

1. Buka file yang berkaitan
2. Copy lah, jangan di cut – mungkin suatu saat anda akan membutuhkannya lagi
3. Di paste ke dalam file utama bab anda.

Dengan cara ini, anda bisa membangun satu bab penuh secara cepat.

LANGKAH 5. Periksa hasil pekerjaan anda dengan seluruh bagian tulisan 
disatukan
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Mengedit adalah langkah terakhir. Bagian ini bertujuan untuk memeriksa kebenaran 
ejaan, susunan kalimat, dan aliran materi dari satu bahasan ke bahasan berikutnya 
sehingga menjadi lebih enak dibaca. 

SELESAI!!

Pekerjaan menulis anda jadi jauh lebih mudah dengan menggunakan sistem kerangka 
karangan. Anda akan menyadari, dengan terlebih dahulu menyusun pembahasan inti, 
pembahasan selanjutnya akan lebih mudah anda tulis. Otomatis, tanpa anda sadari.

Jika anda lelah dalam menulis, beristirahatlah. Lakukan hal lain yang menyegarkan 
tubuh dan pikiran anda. Setelah itu, kembalilah. Dengan kebugaran baru, mungkin
anda bisa memeriksa ulang hasil tulisan anda dari mata yang berbeda. Mungkin anda 
akan menemukan kekurangan hasil tulisan dan kemudian memperbaikinya.

Kenapa bisa begitu? Cobalah dibuktikan! 

Baca ulang hasil tulisan anda setelah istirahat beberapa saat. Kekurangan yang 
sebelumnya tidak bisa anda lihat, secara ajaib akan muncul dan ditemukan. Kalimat 
yang terlalu panjang bisa anda pecah dalam kalimat-kalimat singkat. Gaya bahasa 
yang sukar dimengerti bisa diperbaiki. Kesalahan tulisan bisa dikoreksi, dan 
sebagainya.

Menulis Judul/Headline E-book Yang Menjual

Jangan sekali-kali menyepelekan pembahasan yang ada di sini. Judul dan headline 
sangat menentukan keberhasilan produk informasi anda.
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Tidak ada hal lain yang sanggup melipatgandakan penjualan, membuat daya tarik 
besar, seperti yang dihasilkan oleh sebuah judul atau headline yang menarik.

Salah satu alasan utama kenapa suatu produk informasi tidak laku adalah karena dia 
tidak memiliki judul yang sanggup menarik perhatian orang.

Jika anda merasa skeptis dan menganggap pemilihan judul buku tidak akan bisa 
mempengaruhi tingkat penjualan, silakan anda lihat data judul perusahaan-
perusahaan mail order di Amerika. 

Bandingkan beberapa judul berikut. Lalu silakan anda nilai sendiri, judul yang mana 
yang menurut anda lebih menarik untuk dibeli?

Baris pertama adalah judul originalnya. Dan baris kedua adalah judul yang sudah 
diperbaiki. Anda perhatikan, jumlah penjualan yang dihasilkan setelah dilakukan 
perbaikan judul, dengan isi materi yang sama. Berubah secara dramatis!

JUDUL JUMLAH PENJUALAN

Fleece of Gold 6,000
The Quest For a Blonde Mistress 50,000

Honey and Gall 0
Studies in Mystic Materialism 15,000

Cupbearers of Wine and Hellbore 0
A Book of Intellectual Rowdies 11,000

Art of Controversy 0
How To Argue Logically 30,000

Casanova and His Loves 8,000
Casanova, History’s Greatest Lover 28,000

Markheim 0
Markheim’s Murder 7,000

Produk informasi anda mungkin menakjubkan, tapi jika judul e-book anda tidak 
menarik perhatian mereka... produk informasi anda tidak akan pernah terbaca!

Saat saya merancang produk informasi ini, saya memiliki beberapa pilihan judul.  

 Cara menjalankan bisnis di Internet
 Panduan lengkap berbisnis di Internet
 Sistem Mesin Uang Otomatis –Tiga langkah teruji untuk menghasilkan uang 

lewat Internet!

Menurut anda, mana yang lebih menarik? Silakan diputuskan sendiri.
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Bagaimana Cara Menciptakan File E-book?

Sekali setelah produk informasi anda sempurna (kebanyakan masih dalam format 
Microsoft Word doc.) dan siap untuk dibaca, maka produk tersebut perlu diformat 
dalam bentuk yang bisa di download, yaitu e-book dalam format PDF. Dan selanjutnya 
bisa diakses oleh customer anda untuk diambil file e-booknya.

Untuk mengubahnya dalam format yang bisa didownload, maka anda membutuhkan 
software adobe acrobat writer (bukan reader). Hasil kerja software Adobe Acrobat 
adalah e-book yang anda baca saat ini. Ebook ini merupakan file PDF.

Harga software Adobe Acrobat Writer sangat mahal, sekitar $159. Namun anda jangan 
khawatir, sekarang banyak sekali software selain keluaran Adobe yang berfungsi 
untuk membuat file PDF. Silakan search saja di Google.co.id, dengan kata kunci “pdf 
creator” atau “pdf software”. Anda akan menemukan banyak sekali software-software 
yang bisa anda dapatkan secara gratis atau berbayar. 

OK… sekarang semua pembahasan tentang PRODUK telah anda pelajari. Saya 
berharap anda mulai serius mencari-cari ide yang bisa anda gunakan sebagai subyek 
utama produk anda. Jangan terlalu mengkhawatirkan kemampuan menulis anda. 
Selama anda menulis seperti layaknya anda bercakap-cakap, maka sebagian besar 
kesulitan dalam menulis akan sirna.

Selanjutnya, kita berbicara mengenai website. Bukan website biasa, tetapi website 
otomatis yang akan menjualkan produk ciptaan anda. Mari kita lanjutkan…
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Merancang Website Otomatis

Konsep Dasar Sistem Website Otomatis

Konsep dasar perancangan website otomatis adalah otomatisasi dan duplikasi.
Mesin ini akan membuat bisnis Internet anda berjalan dengan jauh lebih mudah, 
praktis, dan cepat. Seperti namanya, Website Otomatis akan menjalankan hampir 
seluruh aspek bisnis anda secara otomatis.

Konsep Website Otomatis #1 – mengotomatiskan bisnis anda, artinya, beban 
kerja yang seharusnya menjadi tanggung jawab anda dalam menjalankan bisnis 
Internet, akan diselesaikan oleh sistem ini. Dari awal pengunjung datang ke website 
sampai mereka memutuskan untuk membeli produk anda, hampir seluruhnya 
ditangani oleh sistem ini.

Konsep Website Otomatis #2 – menduplikasikan bisnis anda, artinya, dengan 
menerapkan sistem ini akan memungkinkan bisnis anda terduplikasi dengan 
sendirinya. Misalnya, jumlah armada penjualan anda akan semakin besar dan 
jangkauan pasarnya pun semakin luas karena semakin banyaknya reseller baru yang 
berlomba-lomba mempromosikan website anda. 

Apa Saja Sistem di Website Otomatis dan Mengapa?

Berdasarkan dua konsep di atas, saya merancang Website Otomatis dalam beberapa 
bagian. Setiap bagian memiliki alasan dan peran yang sangat penting. Jika salah satu 
bagian tersebut tidak terpenuhi, maka sistem Website Otomatis tidak akan bisa 
bekerja dengan baik.

Sistem Otomatis Sales Letter

Yaitu suatu sistem yang berfungsi untuk mempresentasikan produk anda. 
Letaknya di halaman website, biasanya website direct selling. Sistem ini yang 
berperan penting dalam mengubah setiap pengunjung menjadi pembeli. 

Kemampuan sales letter untuk bisa menarik hati pengunjung lalu membuatnya 
mau membeli produk anda harus benar-benar diperhatikan. Seberapa banyak 
pembeli dari setiap 100 pengunjung yang membeli produk anda, ditentukan 
oleh ampuhnya sales letter anda.

Mengapa perlu ada sistem sales letter? Sistem ini ibarat salesman anda yang 
sepanjang waktu melakukan presentasi produk untuk anda. Dia berjalan secara 
otomatis karena naskah sales letter terpasang di halaman web. Jika anda tidak 
memiliki sales letter, bagaimana mungkin pengunjung akan tahu seberapa 
besar manfaat produk anda untuk pengunjung? Ini ibarat anda punya produk 
tanpa salesman.
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Sistem Otomatis Follow Up dan Mailing List

Yaitu suatu sistem yang bertugas mendata sebanyak mungkin pengunjung 
yang pernah mengunjungi toko anda. Kita sebut prospek. Dengan sistem ini, 
memungkinkan anda untuk melakukan kontak berulang kali dengan mereka.

Mengapa perlu ada sistem follow up dan mailing list? Karena tanpa sistem ini 
anda akan kehilangan sebagian besar pengunjung yang pernah mendatangi 
anda. Sebagian besar dari mereka akan berkunjung, namun pergi lagi tanpa 
pernah kembali lagi.

Sistem Otomatis Pelayanan Customer

Yaitu suatu sistem yang akan mendata setiap pemesanan yang dilakukan oleh 
pengunjung pada saat mereka ingin membeli produk anda. Selain itu, sistem 
ini yang bertugas menata dan mengatur sedemikian rupa seluruh data 
pembelian.

Mengapa perlu ada sistem pelayanan pelanggan? Karena sistem inilah yang 
akan menata seluruh administrasi penjualan secara otomatis. Tanpa ini, anda 
akan membutuhkan banyak sekali kertas kerja… dan stress!

Sistem Otomatis Reseller

Yaitu suatu sistem yang memungkinkan anda memiliki armada penjualan 
sebanyak mungkin. Dengan sistem ini anda bisa menghasilkan penjualan dari 
usaha setiap reseller anda. Sistem ini mutlak anda miliki jika anda tidak ingin 
menghabiskan seluruh kehidupan pribadi anda untuk promosi.

Mengapa perlu ada sistem reseller? Karena sistem inilah yang akan 
melipatgandakan traffic anda dalam waktu yang relatif singkat. Yang 
memungkinkan anda menghasilkan uang tanpa perlu melakukan banyak 
promosi, karena tugas tersebut sudah dijalankan oleh ratusan bahkan ribuan 
reseller anda.

Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Sistem Website 
Otomatis?

Jika dipadukan, berikut daftar manfaat yang bisa anda temukan jika anda memiliki 
satu komponen lengkap dalam website otomatis:

 Membuat pengunjung mau membaca materi produk anda.
 Meyakinkan mereka untuk membeli produk anda.
 Menangkap dan mendata nama dan email mereka.
 Mendata pemesanan mereka dan mengirimkan produknya sesuai ijin anda.
 Mendata konfirmasi pembayaran mereka.
 Melakukan follow up terhadap mereka yang belum membeli produk anda.
 Melakukan follow up terhadap mereka yang telah membeli produk anda.
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 Membuat mereka mau kembali dan kembali mengunjungi website anda.
 Merekrut dan melipatgandakan jumlah armada penjualan baru untuk 

mempromosikan produk anda.
 Mencatat jumlah pengunjung yang mengakses website anda.
 Mencatat hasil iklan para reseller anda, jumlah traffic yang dihasilkan, 

penjualan, rata-rata penjualan dan komisinya. 
 Mencatat serta mengatur seluruh database anda, daftar prospek, dan seluruh 

catatan yang berkaitan dengan produk anda. 
 Melakukan pengiriman produk untuk anda dalam hitungan detik.

Website Otomatis akan melakukan itu semua, dan yang menarik adalah…. mesin ini 
akan mengotomatiskan hampir keseluruhan proses bisnis anda. Dari 
pengunjung pertama kali mengakses website sampai menerima pengiriman produk 
dari anda. Bukan itu saja, sistem ini juga akan menduplikasikan bisnis anda sehingga 
sanggup membesar secara otomatis.

Saudara, tolong katakan kepada saya… bisnis konvensional macam apa yang bisa 
berjalan secanggih ini? Dengan konsep yang sangat sederhana, dan modal yang relatif 
lebih kecil dari pada bisnis konvensional manapun.

Penerapan Website Otomatis Pada FormulaBisnis.com
– Sebuah Studi Kasus

Sekarang kita sudah paham apakah yang dimaksud dengan Website Otomatis. Supaya
anda lebih jelas, saya ingin memberikan contoh melalui studi kasus, lalu kita akan 
diskusikan bagaimana cara membangun website otomatis milik anda sendiri. Saya 
akan menggunakan FormulaBisnis.com sebagai studi kasus. Anda akan melihat 
bagaimana sistem otomatis bekerja setelah diterapkan di FormulaBisnis.com. 

Perlu anda ingat, memang saya akan membicarakan suatu sistem, seawam apapun
anda soal pemrograman di Internet, saya harap anda hilangkan dulu pertanyaan 
“Bagaimana saya bisa membuat script otomatisnya?”. 

Nanti ada bagian khusus yang membahas bagaimana anda juga bisa memiliki sistem 
otomatis tersebut secara lengkap tanpa mengalami kesulitan pemrograman script 
sama sekali. 

Setelah mempelajari studi kasus ini, anda akan bisa memahami dengan lebih baik 
bagaimana mesin uang otomatis bekerja. Selanjutnya, saya akan tunjukkan 
bagaimana cara membuat mesin otomatis untuk anda sendiri.

Anda perlu terkoneksi dengan Internet untuk mempelajari studi kasus ini. Buka web 
FormulaBisnis.com pada halaman baru. Silakan klik http://www.formulabisnis.com.

Studi Kasus FormulaBisnis.com

http://www.formulabisnis.com/
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Sebentar, saya ingin menetapkan beberapa asumsi agar pemahaman anda di topik ini 
jadi lebih baik. Kita asumsikan anda adalah pengunjung/prospek/ 
konsumen/reseller, dan saya adalah pengelola FormulaBisnis.com. 

Perlu anda ketahui, mesin otomatis yang terdapat di dalam sistem FormulaBisnis.com 
ada empat, yaitu:

1. Mesin Otomatis Sales Letter
2. Mesin Otomatis Mailing List, terdiri dari: 

- Mailing List Non Member (prospek)
- Mailing List Member (customer)

3. Mesin Otomatis Pelayanan Customer
4. Mesin Otomatis Reseller

Pembahasan saya asumsikan anda dalam urutan menjelajahi FormulaBisnis.com, dari 
mengunjungi web ini pertama kali sampai menerima produk. Oleh karena itu, saya 
membaginya dalam beberapa skenario berurutan untuk memudahkan penjelasan:

 Skenario 1: Saat anda mulai mengakses web FormulaBisnis.com
 Skenario 2: Saat anda berada di web FormulaBisnis.com
 Skenario 3: Saat anda memutuskan untuk membeli produk.
 Skenario 4: Saat anda memutuskan untuk tidak membeli produk.
 Skenario 5: Saat anda menjadi reseller FormulaBisnis.com

Mari kita mulai...

Skenario 1: Saat Anda Mulai Mengakses Web FormulaBisnis.com

Hal pertama yang akan anda temukan saat mengunjungi web FormulaBisnis.com 
adalah sebuah halaman pop up yang memberikan penawaran gratis. Sebagai timbal 
balik dari penawaran gratis tersebut, anda harus mendaftarkan nama dan email untuk 
menjadi anggota mailing list non member FormulaBisnis.com. 

Ide dasar dari pop up awal ini adalah seandainya anda (pengunjung) tidak membeli 
dari saya saat ini, saya akan memiliki kesempatan kedua dengan melakukan follow up 
terhadap anda di lain waktu. Biasanya penjualan dihasilkan setelah beberapa kali 
kontak, maka bagian ini sangat krusial untuk diperhatikan.

Agar bisa melihat cara kerjanya secara langsung, silakan lanjutkan dengan mengisi 
form pop up tersebut dengan nama serta email anda. Secara otomatis anda akan 
menerima rangkaian pesan email (autoresponder) dari FormulaBisnis.com, terkirim ke 
alamat email anda setiap beberapa hari sekali, selama beberapa minggu ke depan. 

Silakan buka account email anda, bisa dilihat, email anda sudah mulai menerima 
kiriman pesan dari FormulaBisnis.com. Itu adalah follow up kami pada hari pertama. 
Dua hari berikutnya anda akan menerima lagi, terus tiga hari berikutnya terkirim 
lagi... sampai beberapa kali, tergantung bagaimana saya men-settingnya di admin 
area.
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Catatan: Jika dulu anda pernah memasukkan data email anda ke form 
kami, kemungkinan kami akan menolak masukan data email anda saat ini. 
Ini karena email anda telah kami data. Silakan gunakan email lain untuk 
mencobanya.

Pesan-pesan email tersebut terkirim secara otomatis tanpa campur tangan sedikitpun 
dari saya. Itulah yang disebut dengan autoresponder.

Saat itu, mesin yang bekerja adalah Mesin Otomatis Mailing List non member
(prospek). 

Skenario 2: Saat Anda Berada di Web FormulaBisnis.com

Berikutnya, silakan perhatikan halaman web FormulaBisnis.com. Anda bisa melihat 
halaman tersebut ditata baik dengan penampilan yang sederhana namun cukup 
profesional. Sangat mudah mengetahui bagian link navigasinya. Tidak ada bagian 
yang akan mengaburkan anda sebagai pengunjung dari tujuan utama saya merancang 
sales letter – yaitu menjual SMUO. 

Tapi ada bagian yang jauh lebih penting di halaman website tersebut, yaitu Sales 
Letter. Pada saat anda berada di bagian ini, sebenarnya anda ditangani oleh salah 
satu mesin otomatis kami, yaitu Mesin Otomatis Sales Letter. Di sinilah senjata 
yang sangat menentukan apakah anda akan membeli atau meninggalkan website 
FormulaBisnis.com.

Kenapa saya sebut mesin otomatis? Karena sales letter tersebut bekerja secara terus 
menerus tanpa henti, tanpa campur tangan saya, secara otomatis berusaha 
meyakinkan anda bahwa produk informasi yang saya miliki adalah jawaban atas 
problem anda.
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Sales letter ditulis secara sistematis, mudah dipahami karena mengalir dari satu point 
ke point berikutnya secara jelas. Headline, detail produk, manfaat, kepuasan
(testimonial), bonus, garansi, sampai cara pembelian tercantum di sana. Saya yakin
anda bisa memahami sales letter tersebut dengan mudah sehingga anda mau 
membeli produk kami. Mau buktinya? Sekarang anda sudah membeli produk ini 
bukan?

Anda bisa lihat, tanpa saya harus melakukan presentasi berulang kali setiap ada 
pengunjung yang datang, tanpa harus meyakinkan mereka, sales letter tersebut telah 
menggantikan pekerjaan saya secara otomatis.

Sekarang, setelah beberapa aktivitas anda di web FormulaBisnis.com, anda 
dihadapkan pada dua pilihan: membeli atau tidak membeli! Anda bisa melihat 
setiap halaman selalu memiliki link menuju halaman order. 

Mari kita bahas apa yang akan terjadi jika anda memilih satu di antara dua skenario 
tersebut…

Skenario 3: Saat Anda Memutuskan Untuk Membeli Produk.

Pada pilihan ini, mesin yang bekerja adalah Mesin Otomatis Pelayanan Customer.

Anda mengklik salah satu link order yang sudah saya sediakan. Coba anda klik untuk 
melihat bagaimana cara kerjanya, tapi jangan sampai anda mengisi form pemesanan 
jika memang tidak berniat untuk membeli produk kami lagi. Anda sudah punya produk 
kami ‘kan?

Setelah anda memutuskan untuk membeli dan mengisi form pemesanan, lalu anda 
mengklik tombol ORDER. Seluruh data yang anda isi di form pendaftaran secara 
otomatis akan terkirim ke database kami. 
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Pada saat yang bersamaan, secara otomatis akan muncul halaman konfirmasi di 
hadapan anda yang memberitahukan langkah apa selanjutnya yang perlu dilakukan. 

Selain halaman konfirmasi tersebut, secara otomatis anda juga akan menerima email 
dari kami tentang konfirmasi pendaftaran anda. 

Anda masih ingat bagaimana langkah selanjutnya setelah selesai mengisi form 
pendaftaran?

Yup… anda melakukan transfer ke rekening BCA kami dengan menggunakan nilai unik 
yang telah kami berikan. Secara otomatis transaksi anda tercatat di account rekening 
BCA kami. Saya bisa memeriksa transfer anda secara langsung dengan mengakses 
data rekening http://www.klikbca.com secara online tanpa saya perlu pergi ke kantor 
BCA. Jika saya menemukan angka unik yang cocok dengan catatan order anda, maka 
selanjutnya saya hanya perlu mengklik satu link tertentu di admin area untuk 
mengaktifkan keanggotaan anda. 

Satu klik… dan secara otomatis data anda di database akan terupdate menjadi full 
member. Saat itu juga secara otomatis sebuah email akan terkirim ke alamat email
anda yang berisi pemberitahuan bahwa transaksi anda telah kami terima dan anda 
sudah mendapatkan keanggotaan penuh dari kami. Anda akan melihat username dan 
password pilihan anda sudah bisa digunakan. 

Begitulah yang anda alami saat itu dan inilah sistem otomatisasi yang saya maksud. 
Tapi bukan itu saja, ada beberapa bagian otomatisasi lain yang akan saya jelaskan. 

Catatan: Setiap hari saya memeriksa catatan transaksi di rekening dua kali, 
pagi dan sore. Dan di saat itu pulalah saya melakukan aktivasi keanggotaan 
untuk para customer yang telah menyelesaikan syarat pembayaran. Untuk 
melakukan kontrol seperti ini, saya hanya memerlukan waktu sekitar 15 – 30 
menit setiap sepuluh member baru.

http://www.klikbca.com/
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Mesin kedua yang akan berjalan setelah saya mengaktivasi keanggotaan
anda (member baru) adalah Mesin Otomatis Mailing List. 

Seperti yang sudah saya tulis di awal pembahasan, saat anda mengisi form yang ada 
di pop up entry, anda akan terdaftar ke mailing list non member (prospek) 
FormulaBisnis.com. Rangkaian email mailing list prospek (autoresponder) yang 
sebelumnya secara aktif melakukan follow up ke email anda akan terhenti tepat pada 
saat saya mengaktivasi keanggotaan anda. 

Berikutnya, secara otomatis anda akan terdaftar ke mailing list member. Mailing list 
ini selanjutnya akan mengirimkan serangkaian pesan email. Email yang pertama akan 
terkirim secara langsung yang berisi informasi akses ke produk yang telah anda beli 
dan ucapan terimakasih karena telah menjadi customer kami. Email selanjutnya akan 
berisi beberapa informasi tambahan yang penting untuk kelanjutan aktivitas anda 
mempelajari SMUO kami. Misalnya penawaran back end products dan sebagainya. 

Pesan-pesan email tersebut akan terkirim sesering dan selama yang saya mau, 
dengan interval pengiriman sesuai keinginan saya. Dan ingat, semua itu terjadi secara 
otomatis!

Itulah yang terjadi jika anda memutuskan untuk membeli produk kami. Selanjutnya, 
jika anda menentukan pilihan kedua, yaitu tidak membeli, berikut skenarionya…

Skenario 4: Saat Anda Memutuskan Untuk Tidak Membeli 
Produk.

Salah satu prinsip saya dalam membangun bisnis online adalah mengubah 
sebanyak mungkin pengunjung menjadi anggota mailing list. Inilah yang 
menjadi alasan utama kenapa sebisa mungkin saya berusaha ‘menangkap’ nama dan 
email anda. 

Jika saya memiliki data anda, maka salah satu mesin otomatis saya (autoresponder) 
bisa melakukan follow up pada hari-hari berikutnya. Selanjutnya, kemungkinan anda 
untuk membeli produk saya akan lebih besar. Selain itu, relasi prospek yang saya 
miliki akan bertambah besar dan ini adalah harta mailing list yang tidak ternilai 
harganya. Anda pasti mengerti maksud saya.

Jika anda memutuskan untuk tidak membeli, atau meninggalkan website 
FormulaBisnis.com tanpa melakukan pembelian, maka sesuatu yang berbeda akan 
terjadi: 

Silakan anda perhatikan, pada saat pertama kali anda mengakses 
FormulaBisnis.com sebuah pop up muncul. Di situ saya memberikan 
penawaran gratis, dan sebagai timbal baliknya anda harus masuk dalam daftar 
mailing list FormulaBisnis.com. Tidak tertarik? OK! Tidak masalah.

Hal kedua terjadi, yaitu pada saat anda membaca sales letter 
FormulaBisnis.com. Sekali lagi anda menemui satu penawaran untuk 
mendownload bukti catatan rekening saya. Sebagai timbal baliknya, anda 
memasukkan nama dan email anda. Tidak mau? OK!
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Dari kedua penawaran tersebut, sebenarnya 
semua akan bermuara ke satu hal, yaitu 
pendaftaran mailing list non member
(prospek). Ide dasarnya adalah mailing list ini 
akan memberi saya peluang yang lebih besar 
untuk bisa melakukan follow up pada hari-hari 
berikutnya dengan harapan anda akan 
melakukan pembelian produk pada saatnya 
nanti. 

Satu lagi, jika suatu saat saya ingin memberikan 
pengumuman tertentu kepada mereka (anggota 
mailing list), walaupun jumlah prospek yang 
terdapat di mailing list mencapai puluhan ribu 
orang, saya hanya memerlukan satu kali klik 
untuk mengirimkan pesan tersebut ke seluruh 
prospek. Otomatis! Yang menarik lagi adalah, 
setiap email yang mereka terima akan 
mencantumkan nama mereka secara pribadi. 

Wow.. mereka akan merasa email yang saya kirim adalah personal! Siapa yang tidak 
suka diperlakukan istimewa?

Sebagai tambahan, semua hal di atas terjadi secara otomatis. Munculnya pop up, 
pengisian form mailing list, sampai ke pengiriman serangkaian email follow up... 
semua terjadi secara otomatis. 

Sampai di sini anda sudah bisa mengerti maksud saya?

Saya khawatir, saya sudah bicara sejauh ini tapi anda masih belum mengerti juga. 
Makanya saya ajukan pertanyaan itu. Jika anda masih sulit memahami maksud 
penjelasan saya di atas, silakan anda ulangi membaca studi kasus ini dari awal. Jika
anda sudah mengerti, silakan lanjutkan. 

Sekarang anda sudah mengetahui tiga jenis mesin otomatis yang ada di 
FormulaBisnis.com, yaitu:

- Mesin Otomatis Mailing List. 
- Mesin Otomatis Sales Letter
- Mesin Otomatis Pelayanan Customer 

Masih ada satu mesin lagi yang ingin saya perkenalkan kepada anda, yaitu Mesin 
Otomatis Reseller. Sebuah mesin virtual yang saya rancang untuk mengubah para 
customer menjadi reseller FormulaBisnis.com. Mesin inilah yang menjadi kunci untuk 
menduplikasi bisnis FormulaBisnis.com.

Anda tahu apa itu reseller program? Yaitu suatu bentuk kerjasama, dimana 
seseorang akan turut mempromosikan produk saya dan sebagai kompensasinya, 
setiap penjualan yang dihasilkan melalui keanggotaaannya, maka dia berhak 
memperoleh komisi sekian persen dari penjualan. 
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Mesin inilah yang membuat website FormulaBisnis.com menyebar dan terdapat di 
mana-mana. Dikenal oleh banyak orang dan memiliki traffic harian yang cukup tinggi.

OK, sekarang mari kita pelajari Mesin Otomatis Reseller dalam studi kasus.

Skenario 5: Saat Anda Menjadi Reseller FormulaBisnis.com

Silakan masuk ke member area menggunakan username dan password anda. Lalu 
silakan klik link reseller. Di sana anda akan menemukan satu form update 
keanggotaan reseller. Jika anda belum melengkapi data yang ada silakan selesaikan 
sekarang. Isi semua ruang yang tersedia dan klik update. 

Sesaat setelah anda klik update, seluruh data yang baru saja anda masukkan akan 
tersimpan ke database kami. Selanjutnya anda sudah siap melakukan promosi 
menggunakan URL khusus yang sudah kami format untuk anda. URL untuk setiap 
reseller di FormulaBisnis.com adalah http://www.FormulaBisnis.com/?id=idanda. URL 
inilah yang akan selalu anda gunakan untuk mencari uang dari komisi penjualan 
FormulaBisnis.com yang dihasilkan.

Sekarang, silakan buka URL FormulaBisnis lengkap dengan kode id anda. Misal, jika 
user id anda aridarma, maka alamat URL yang perlu anda akses adalah
http://www.FormulaBisnis.com/?id=aridarma. Setelah halaman awal terbuka, anda 
akan melihat nama anda tertera di sebelah nama saya. 

Ini adalah salah satu pengenal, bahwa web FormulaBisnis.com tersebut dimiliki oleh 
anda, dan anda berhak memiliki komisi 50% atas setiap penjualan yang terjadi 
melalui halaman web tersebut.

Lalu bagaimana cara kerjanya sehingga secara otomatis anda bisa langsung 
memperoleh 50% komisi dari reseller ini?

Silakan anda ingat lagi proses pendaftaran anda yang dulu itu. Setelah mengklik 
tombol ORDER di form pendaftaran, anda akan diantar ke halaman konfirmasi yang 
memberitahukan langkah pemesanan selanjutnya. Anda menemukan, pembayaran 
biaya pendaftaran yang terbagi dua, yaitu ke rekening pengelola dan rekening 
sponsor. Begitu pulalah yang terjadi jika anda mempromosikan FormulaBisnis.com. 

http://www.formulabisnis.com/?id=idanda
http://www.formulabisnis.com/?id=aridarma
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Nama dan rekening anda akan tertera dan secara langsung anda akan menerima 
sebagian syarat pembayaran yang dibutuhkan.

Tanpa campur tangan apapun dari pengelola, komisi bisa langsung anda terima secara 
utuh. Dan tugas saya adalah memeriksa kebenaran transfer calon member melalui 
klikBCA.com. Jika benar, keanggotaan akan saya aktifkan dan proses aktivasi ini sama 
dengan yang dulu anda alami.

Lalu apakah anda di member area memiliki kontrol dan pemantauan terhadap 
perkembangan member baru di bawah anda? Tentu saja.... di member area anda bisa 
tahu jumlah traffic yang dihasilkan, jumlah komisi anda, data calon member yang 
mengisi pendaftaran, serta data mereka yang sudah benar-benar diaktivasi 
keanggotaannya. 

Silakan anda lihat data statistik anda di member area.

Jika anda menemukan salah satu member tersebut sudah diaktifkan oleh kami 
sebagai pengelola namun anda tidak merasa menerima transferan dari mereka, maka
anda berhak melakukan kontrol. Anda bisa mem-blokir keanggotaan dia dengan 
mengklik satu link tertentu yang saya sediakan di member area sehingga dia tidak 
bisa mengakses member area mereka. 

Sesaat setelah anda melakukan blokir, secara otomatis sebuah email tagihan akan 
terkirim ke member tersebut disertai dengan data rekening anda sebagai tujuan 
transfer. Jika nanti dia sudah mengirim uang yang menjadi hak reseller (anda), maka
saya bisa mengaktifkan lagi keanggotaannya. Jika dia tidak juga membayar, maka
saya tidak perlu mengaktifkan lagi keanggotaannya.
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Kelihatannya cukup rumit? Tidak juga. 

Silakan anda jelajahi member area di halaman reseller dan perhatikan setiap 
bagiannya secara cermat. Anda akan memahami maksud penjelasan saya di atas 
dengan mudah.

Untuk lebih memperjelas, berikut yang terjadi di mesin otomatis reseller:

1. Setiap pembeli produk SMUO secara otomatis menjadi reseller 
FormulaBisnis.com

2. Setelah data keanggotaan reseller di update, seluruh aktivitas penjualan yang 
terjadi akan mengacu pada data reseller yang telah dimasukkan.

3. Setiap email autoresponder yang diterima oleh prospek selalu menggunakan 
link reseller. Dengan kata lain, para reseller tidak akan kehilangan prospek 
yang sudah dengan susah payah mereka bangun.

4. Kapanpun pengunjung melakukan pembelian, dia akan tetap menjadi prospek 
reseller yang pertama kali memperkenalkan FormulaBisnis.com

Kesimpulan

Setelah anda mempelajari stusi kasus di atas, anda telah menemukan bahwa, dalam 
merancang website otomatis, anda akan membutuhkan:

 Mesin Otomatis Sales Letter
Mesin ini bertugas mempresentasikan produk anda. Mesin ini yang 
bertanggung jawab atas keputusan beli atau tidaknya prospek anda.

 Mesin Otomatis Mailing List, terdiri dari: 
- Mailing List Non Member (prospek)
- Mailing List Member (customer)
Mesin ini bertugas menangkap dan mengumpulkan data prospek beserta 
customer, sehingga anda bisa melakukan follow up terhadap mereka.

 Mesin Otomatis Pelayanan Customer
Mesin ini bertugas mendata, memantau, dan mengontrol kegiatan penjualan 
yang telah anda hasilkan.

 Mesin Otomatis Reseller
Mesin ini bertugas merekrut sebanyak mungkin reseller dan kemudian 
mendata, memantau, dan mengontrol aktivitas reseller.

Nah, anda sudah mengerti bagaimana FormulaBisnis.com bekerja. Bagaimana sistem 
otomatisasi dan duplikasi bisa berjalan dengan baik di dalamnya. Bagaimana mesin 
Pelayanan Customer berjalan sampai para pemesan menjadi member baru. 
Bagaimana mesin mailing list berjalan sehingga bisa menggantikan tugas saya 
mengirim serangkaian email dalam jangka waktu yang sebelumnya sudah saya 
tentukan. Dan terakhir, bagaimana mesin reseller membantu membuat bisnis online 
saya terduplikasi dan berkembang semakin pesat. 

Semua sistem otomatis sudah mulai jelas untuk anda.



SISTEM MESIN UANG OTOMATIS!

84
JOKO SUSILO •  HTTP://WWW.FORMULABISNIS.COM © 2001-2008

OK... sekarang kita beralih ke anda... Seperti janji saya, berikutnya akan anda 
temukan bagaimana cara membuat sistem mesin uang otomatis milik anda sendiri.
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Bagaimana Membangun 
Website Otomatis Milik anda 
Sendiri? 

Di pembahasan terdahulu anda sudah saya jelaskan bagaimana proses website 
otomatis bekerja. Sekarang, bagaimana cara menciptakan sistem website otomatis 
untuk bisnis Internet anda sendiri?

Sebenarnya apakah yang membuat semua sistem tersebut bisa berjalan? Terbuat dari 
apakah mesin yang digunakan untuk mengotomatiskan seluruh sistem di website anda 
nantinya?

Satu jawaban: SCRIPT PHP! Saya tidak akan berbicara tentang PHP dan cara 
merancang scriptnya di sini, karena itu terlalu rumit. Saya akan memberi jalan pintas 
untuk anda, nanti di bagian akhir bab ini.

Catatan: Sekali lagi, jangan pikirkan dulu tentang bagaimana cara membuat 
scriptnya. Pada bagian akhir bab ini anda akan menemukan cara paling 
praktis untuk memiliki script website otomatis, tanpa melakukan 
pemrograman sedikitpun.

Kita lewati saja pembicaraan tentang script PHP. 

Agar anda bisa mengikuti penjelasan di bab ini dengan mudah, saya ingin jelaskan 
terlebih dahulu RUANG/AREA apa saja yang anda butuhkan untuk menjalankan 
website otomatis :

1. Halaman web sales letter, untuk mempresentasikan produk anda.
2. Download Area, untuk mendownload produk digital anda.
3. Reseller Area, untuk kegiatan reseller member (dalam hal ini, Download Area 

dan Reseller Area dijadikan satu dalam ruang Member Area)
4. Admin Area, ruang pengelola untuk mengendalikan seluruh aktivitas bisnis.

Anda membutuhkan mesin virtual agar sistem otomatis bisa berjalan. Setiap ruang 
menampung beberapa mesin yang bekerja saling berkaitan. Jika salah satu ruang 
atau mesin tidak lengkap, maka keseluruhan sistem anda tidak akan bisa berjalan
dengan baik.

Mesin-mesin virtual yang dibutuhkan untuk membuat website anda bisa berjalan 
secara otomatis adalah sebagai berikut:
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Mesin Virtual Ruang/Area
1. Mesin Otomatis Sales Letter Halaman web

2. Mesin Otomatis Pelayanan Customer:
- Fasilitas pendaftaran online Halaman web, Admin 

area
- Fasilitas pengiriman instant akses ke produk Admin area
- Fasilitas pemantauan dan kontrol customer Admin area
- Fasilitas download produk dan bonus Member Area

3. Mesin Otomatis Mailing List dan Follow Up:
- Fasilitas mailing list dan follow up prospek Halaman web, Admin 

area
- Fasilitas mailing list dan follow up member Admin area
- Fasilitas mailing list dan follow up reseller Admin area

4. Mesin Otomatis Reseller
- Fasilitas pendaftaran reseller Member area
- Fasilitas pemantauan dan kontrol reseller utk admin Admin area
- Fasilitas pemantauan dan kontrol untuk 
reseller

Member area

Kelihatannya banyak ya? Iya, memang.

Rumit? Mmmm.... Sebenarnya tidak! Jika anda masih bingung, silakan baca sekali lagi 
studi kasus FormulaBisnis.com, lalu kembali ke sini untuk pembahasan yang lebih 
detail.

Saya akan menuntun bagaimana menatanya satu per satu sampai anda siap 
memiliki sebuah kerajaan bisnis milik anda sendiri. Percayalah, tidak sesulit yang anda 
kira. Yang anda perlukan hanyalah secara konsisten mengikuti arahan yang tertulis di 
buku ini. 

Nanti, setelah semua siap, pekerjaan anda akan jauh lebih ringan. Anda cuma perlu 
memikirkan bagaimana cara mendatangkan sebanyak mungkin pengunjung ke 
website anda, itupun anda sudah mendapatkan bantuan dari ratusan bahkan ribuan 
reseller yang berlomba-lomba mempromosikan website anda. Sisa tugas selanjutnya, 
biarkan sistem otomatis yang akan menyelesaikannya.

Dan anda ingat? Sistem inilah yang memungkinkan saya memiliki penghasilan 
mencapai 8 – 10 juta rupah/hari hanya dengan 1 jam kerja per hari. Satu lagi, modal 
yang saya butuhkan untuk merancang semuanya tidak lebih dari satu juta rupiah. 

Bayangkan, di mana anda bisa menemukan satu konsep bisnis yang begitu praktis, 
ringan biaya, dengan hasil yang begitu melimpah? Saya pikir, anda pasti gila jika 
melewatkan peluang ini begitu saja setelah saya berikan seluruh rahasia keberhasilan 
web FormulaBisnis.com kepada anda. 
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Anda bisa mencontoh konsep kami bung!! Tanpa trial tanpa error! 

Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana membuat sistem Website 
Otomatis, saya berikan satu asumi, bahwa: anda adalah pengelola (pemilik website) 
dan mereka adalah pengunjung.

Merancang Sistem Sales Letter Yang Menjual

Yang saya maksud dengan Sistem Otomatis Sales Letter adalah suatu sistem 
berbentuk serangkaian tulisan di website anda yang dirancang untuk mengantar 
setiap pengunjung ke dalam proses penjualan. Sejak pertama kali pengunjung 
datang ke web anda, sampai dia memutuskan untuk mengklik tombol ORDER, 
merupakan tugas sepenuhnya mesin sales letter.

Tugas utama mesin otomatis sales letter adalah: Menjual produk anda!

Pada bagian studi kasus telah saya jelaskan bagaimana anda sebagai pengunjung 
mengakses web kami. Kemudian anda membaca serangkaian tulisan yang pada 
akhirnya membuat anda tertarik untuk membeli e-book ini.

Hal yang sama juga akan terjadi setelah anda, sebagai pengelola, memiliki mesin 
sales letter. Para pengunjung anda akan diantar dari proses awal ketertarikan sampai 
pada keputusan untuk membeli produk anda. 

Teknik Menulis Sales Letter

Bagaimana cara merancang sales letter untuk produk anda?

Teknik berikut sangat ampuh untuk mempengaruhi minat pengunjung web. Maka dari 
itu, saya anjurkan produk yang anda jual memang benar-benar bermanfaat untuk 
mereka.... OK?

Sebelum kita mulai, ada satu point yang saya harap diingat baik-baik dalam pikiran 
anda: Selalulah berpikir dari kaca mata customer anda. Mengapa? Karena satu-
satunya hal yang ada di pikiran customer saat mereka membaca sales letter anda 
adalah: “Apa manfaat web ini buat aku?”. Simpan terus point ini dalam pikiran
anda dan mulailah merancang sales letter yang menonjolkan manfaat produk anda 
untuk mereka.

Catatan: Sambil mempelajari materi di bab ini, saya anjurkan anda mengamati 
materi sales letter FormulaBisnis.com sebagai perbandingan. Jika anda sampai 
pada pembahasan komponen tertentu dalam sales letter, bandingkanlah dengan 
sales letter kami agar pemahaman anda pada komponen tersebut bisa lebih 
baik. Silakan akses http://www.formulabisnis.com. 

Komponen Kunci Merancang Sales Letter

http://www.formulabisnis.com/
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Jika anda hanya ingin mempelajari satu hal saja dari bab ini, saya harap bagian ini 
yang perlu dipelajari: Rancang seluruh isi web site anda dengan proses 
penjualan di dalam ingatan Anda.

Anda paham? Saya katakan sekali lagi.

Rancang seluruh isi web site anda dengan PROSES PENJUALAN produk di 
dalam ingatan Anda. Sejak pengunjung datang, anda harus tetap memegang 
mereka dan menuntunnya mengalami proses menuju pembelian, lakukan sebelum 
mereka pergi dari halaman web anda!

Anda harus bisa mendapatkan PERHATIAN mereka, kemudian menciptakan MINAT
pada diri mereka, lalu membangun HASRAT mereka untuk memiliki produk anda, dan 
yang terakhir, membuat mereka melakukan TINDAKAN mengisi form pemesanan. Jika 
mereka belum juga melakukan tindakan, lakukan PENUTUPAN untuk membuatnya 
segera bertindak.

PROSES PENJUALAN:

PERHATIAN  MINAT  HASRAT  TINDAKAN  PENUTUPAN

Itulah komponen kunci sales letter yang akan kita bahas sesaat lagi. Camkan 
seluruh proses tersebut dalam pikiran anda!

OK, konsentrasikan pikiran anda…

Tujuan dirancangnya sebuah sales letter adalah untuk mendapatkan tindakan dari 
pengunjung anda. Tindakan yang dimaksud tentu saja keputusan untuk membeli 
produk anda. Untuk mewujudkan tujuan ini, gunakan rumus tua periklanan : 

AIDA+C.
1. ATTENTION (Perhatian)
2. INTEREST (Minat)
3. DESIRE (Hasrat)
4. ACTION (Tindakan)
5. CLOSE (Penutupan)

Anda tidak membutuhkan 200 halaman web site dengan berbagai link, animasi, video, 
dan suara untuk melakukan penjualan di Internet. Sebuah program pemasaran 
Internet yang cukup berhasil, FormulaBisnis.com, memiliki desain yang sederhana; 
namun yang membuatnya berhasil adalah kepatuhannya pada rumus AIDA+C. 

12 Point Formula Sales Letter
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Berikut 12 point formula terapan saya, yang menganut rumus AIDA+C untuk 
menghasilkan sales letter yang ampuh:

 ATTENTION (PERHATIAN)
1. Judul
2. Sub-Judul

 INTEREST (MINAT)
3. Pembukaan Atau Perkenalan

 DESIRE (HASRAT)
4. Daftar Manfaat
5. Unique Selling Position
6. Membangun Kredibilitas 
7. Membangun Hasrat – Lebih Banyak Manfaat
8. Harga Vs. Perbandingan Nilai

 ACTION (TINDAKAN)
9. Informasi Pemesanan

 CLOSING (PENUTUPAN)
10.Garansi
11.Bonus
12.NB

Untuk lebih memudahkan pemahaman anda, berikut saya gambarkan bagaimana 
proses penjualan di sebuah website bisa terjadi:
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Mari kita bahas seluruh bagian proses tersebut satu per satu…

ATTENTION (PERHATIAN)

1. Judul / headline

Setiap pengunjung anda adalah penjelajah. Ketika mereka tiba di website anda…. 
Maka anda HARUS memperoleh perhatian pengunjung. Anda hanya memiliki 
waktu sekitar 10 detik untuk menangkap perhatian mereka. 

Si X mendatangi website anda dari 
iklan-iklan di Internet

Perhatian Si X  tertuju pada 
headline website anda

- ATTENTION -

Minat Si X mulai muncul setelah 
membaca beberapa paragraf 

pertama sales letter anda
- INTEREST -

Si X memiliki hasrat untuk 
memiliki manfaat yang diberikan 

oleh produk anda
- DESIRE -

Si X melakukan tindakan dengan 
mengisi Form Pemesanan

- ACTION -

Proses Terjadinya Penjualan

Jika Si X belum bertindak, anda 
melakukan penutupan agar dia 

segera beraksi
- CLOSING -
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Ketika seseorang mengunjungi website, anda tidak tahu dari mana dia datang atau 
kenapa dia datang. 

.... tapi ada satu hal yang harus anda ketahui:

Saat mereka memasuki website anda - dan sebagian besar mengakses website
anda dengan iseng – lalu membaca headline di halaman tersebut, mereka harus
memiliki paling tidak sekilas perhatian dan ketertarikan tentang isi website 
selanjutnya.

Buatlah mereka bertanya, “Headlinenya menarik... apa sih isi website ini?”

Headline anda harus mampu membangkitkan perhatian mereka. Jika tidak, maka
anda gagal menahan mereka lebih lama. Anda hanya memiliki waktu beberapa 
detik untuk memperoleh perhatiannya sebelum mereka pergi dan mungkin tidak 
pernah kembali lagi. 

Poinnya adalah: Sales letter anda mungkin menakjubkan, tapi jika 
headline anda tidak menarik mereka... maka sales letter anda tidak akan 
pernah terbaca!

Anda harus mengerti betapa kuat dan pentingnya pengaruh headline (judul 
website/iklan Anda). 80% kekuatan dan keefektifan sales letter anda terletak 
pada kata-kata headline yang anda pilih. Headline yang baik bisa menghasilkan 
respon/keuntungan 1500% lebih banyak dari pada dengan headline biasa!

Headline yang manjur harus meneriakkan manfaat terbesar yang bisa diterima 
pembaca. Anda harus menunjukkannya kepada pembaca anda dan membuatnya 
mau membaca lebih jauh lagi.

Di sini terdapat beberapa tipe dan contoh headline …

 Headline Berita (the News Headlines)
"Anda Bahkan Dapat Mulai Meledakkan Kekuatan INTERNET Untuk 
Meningkatkan Secara Dramatis Taraf Hidup Anda!"

 Headline Pertanyaan 'Ya' (the 'Yes' Question Headlines)
"Maukah anda Menemukan Rahasia Bisnis Online Yang Bahkan Tidak Akan 
Diberikan Oleh Pesaing Anda?"

 Headline "Bagaimana Cara" (the 'How-To' Headlines)
"Bagaimana Merencanakan Bisnis anda di Internet Dengan Menghemat 
Pengeluaran dan Memaksimalkan Pendapatan Anda"

Banyak buku yang berubah menjadi best seller ketika penerbitnya dengan cerdik 
mengganti judul (headline) dan memperbaharuinya. Padahal, isi buku tersebut
sama persis dengan sebelumnya. Hanya judulnya saja yang berbeda.

Berikut beberapa headline yang membawa sukses besar bagi pengarangnya:
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 "Imagine Harry and Me Advertising Our Pears in Fortune!"
Setiap orang menyukai kisah nyata… siapa sebenarnya Harry and Me? 
Mengapa dia mengiklankannya di Fortune Magazine? Apa bisa jalan?…

 "The Secret of Making People Like You"
Mudah untuk mengetahui mengapa headline ini sukses. Anda akan 
memperoleh respon lebih besar dengan headline model ini. Dia secara 
langsung mengena pada setiap kebutuhan dasar banyak orang. Kata-kata 
ampuh seperti "secret" mengundang reaksi yang cukup besar.

 "How to Get Rid of an Inferiority Complex"
Headline how-to menimbulkan keinginan untuk membaca lebih jauh lagi. 
Manfaat "getting rid of their inferior complex" adalah sesuatu yang 
dibutuhkan oleh jutaan orang. Secara total headline ini memiliki respon 
secara langsung dan to the point.

 "The Crimes We Commit Against Our Stomachs"
"Crimes" sebuah kata bertenaga yang akan secara otomatis menggerakkan 
perhatian orang … karena kata tersebut dengan sendirinya memberikan arti 
yang mendalam bagi setiap orang. What Crimes am I commiting against 
my stomach?. Keinginan untuk mengetahui lebih banyak lagi membawanya 
masuk ke isi sales letter tersebut.

 "How I Made A Fortune With A "Fool Idea"
Tenaga paradoks - headline ini menciptakan image kecurigaan... How did 
you make a fortune with a fool idea?... bisakah saya melakukannya juga?

 "How To Win Friends And Influence People"
Headline ini berespon langsung menuju keinginan hati yang paling dalam 
pada jutaan orang. Keinginan tersebut akan menimbulkan kehendak untuk 
menemukan informasi lebih jauh lagi.

2. Sub-Heading

Ini tidak mutlak harus anda berikan. Anda bisa gunakan sub judul untuk 
memperdalam perhatian pembaca anda. Sekali lagi, kuncinya adalah untuk tetap 
membuat mereka membaca dan buatlah tulisan anda mengalir.

INTEREST (MINAT)

3. Pembukaan  

Sekali anda telah mendapatkan mereka untuk mengarahkan mousenya agak lama,
anda perlu membangun minat mereka. Ini adalah paragraf pertama sales letter 
anda. Di sinilah anda mulai membangun minat mereka. Salah satu cara yang bisa 
digunakan adalah mengawali kalimat sales letter dengan pernyataan “jika...., 
maka...”. Cara ini sangat efektif untuk menimbulkan minat. 

Hal tersebut membangun minat karena mereka akan berpikir, “Oh, informasi ini 
kelihatannya bisa memecahkan masalah saya. Mungkin inilah
jawabannya”.
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Cara lain yang bisa anda gunakan adalah dengan mengatakan kepada mereka 
problem utama yang bisa anda pecahkan atau kebutuhan mereka yang bisa 
ditemukan di website Anda; tapi jangan dulu anda tawarkan solusinya. 

Biarkan mereka tahu bahwa anda mengerti persoalan mereka atau kebutuhan
mereka dan bahwa anda pernah mengalaminya juga. Samakan dengan perasaan 
dan emosi mereka. Anda ingin mereka tahu bahwa anda sebenarnya peduli 
dengan hal-hal tersebut… karena anda sendiri juga pernah mengalami hal yang 
serupa. 

Hal itu membangun minat karena mereka berkata dalam hati,"Orang ini benar-
benar tahu di posisi mana saat ini saya sedang berada dan dia peduli. 
Mungkin dia bisa membantu saya".

Cara yang lain adalah dengan memberikan beberapa fakta sebagai bukti bahwa
anda telah berhasil mengatasi masalah anda sendiri, dan bisa membantu mereka 
menemukan jalan keluar atas masalah yang serupa. 

Contoh yang paling dekat adalah web FormulaBisnis.com. Pada paragraf pertama 
saya memberikan bukti catatan rekening sebagai hasil dari berbisnis di Internet. 
Saya yakin minat anda timbul setelah anda melihat catatan rekening tersebut. 

Anda berpikir,”Orang ini telah berhasil, catatan rekening itu buktinya... 
hmm mungkin dia bisa menunjukkan kepada saya bagaimana caranya.”

Jadi, pikirkanlah kalimat atau pernyataan apa saja yang bisa anda sampaikan 
kepada mereka pada 10 detik pertama yang membuatnya mau membaca 
keseluruhan isi sales letter anda.

DESIRE (HASRAT)

4. Daftar manfaat

Sekarang anda mendapatkan minat mereka untuk tinggal sejenak melihat website 
anda. Tugas anda selanjutnya adalah mengalihkan minat mereka menjadi
sebuah keinginan. Anda tahu bahwa mereka memiliki kebutuhan, keinginan dan 
masalah yang harus dipecahkan.

Lakukanlah dengan cara menunjukkan kepada mereka keuntungan dan manfaat 
dari tawaran Anda. Jangan katakan kepada mereka semua bagian menarik dari 
produk atau jasa anda; katakan kepada mereka bagaimana bagian-bagian menarik 
itu dapat meningkatkan taraf hidup mereka. 

Sebagai contoh, sebagian mobil memiliki anti-lock brakes sebagai sebuah 
keunggulan. Lalu, apakah anda mau membeli sebuah mobil hanya karena iklan 
yang mengatakan bahwa mobil mereka memiliki anti-lock brakes?

Tentu tidak!
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Sebaliknya, anda akan tertarik jika mereka mengatakan betapa amannya keluarga
anda saat melakukan perjalanan dengan mobil mereka yang memiliki anti-lock 
brakes. Mereka menjual keuntungannya, manfaatnya, bukan hanya sebatas bagian 
menarik dari produk atau jasa tersebut.

Cara terbaik untuk menyampaikan maksud ini adalah dengan menulisnya dalam 
bentuk daftar manfaat. Gunakan bullet list untuk membuatnya mudah dibaca. 
Buatlah seluruh point daftar anda terfokus kepada manfaat. 

Contoh point daftar manfaat:

 "Bagaimana cara" 
 "Mengurangi penderitaan" 
 "Rahasia" 
 "Pembangun impian" 
 "Temuan" 

Pastikan anda memasukkan beberapa manfaat terbaik dan terbesar di daftar 
pertama ini. 

5. Unique Selling Position 

Jawab pertanyaan ini: Mengapa mereka harus membeli dari anda? Mengapa tidak 
dari yang lain? Sekarang anda harus membedakan diri dan produk anda 
terhadap orang lain yang mungkin memasarkan produk informasi yang serupa. 

Pikirkanlah, dan jawablah pertanyaan tersebut. 

Buatlah diri dan website anda unik. Mungkin anda menciptakan produk informasi 
dengan cara baru, atau dari sudut pandang yang berbeda dengan yang lain. Anda 
harus meyakinkan mereka bahwa produk anda unik, berbeda dari yang lain dan 
mereka tidak akan menemukan keserupaan pada produk lain. 

Jika mereka tidak bisa mendapatkan produk seperti itu di tempat lain, maka 
mereka mau tidak mau akan membeli dari anda.

6. Membangun Kredibilitas 

Sekali anda berhasil membangkitkan minat mereka, menyampaikan manfaatnya, 
dan membedakan diri anda dari yang lain, selanjutnya anda harus membangun 
kredibilitas dan kepercayaan. Tidak seorangpun akan membeli sesuatu dari orang 
yang tidak mereka percayai. 

Berikut beberapa cara untuk membangun kredibilitas:

 Kualifikasi – jelaskan kenapa anda berkualifikasi untuk menjual informasi
itu. Apa yang membuat anda ahli di bidang itu?

 Kepuasan (testimonials)– Tidak ada yang lebih ampuh selain kata-kata 
kepuasan dari customer terdahulu anda. 
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 Kejujuran – Cara terbaik untuk membangun kepercayaan adalah dengan 
bersikap jujur. Jangan tutup-tutupi diri anda, terbukalah mengenai produk 
anda. 

 "Daftar yang jangan dibeli" – Satu cara ampuh untuk membangun 
kredibilitas adalah dengan mencantumkan peringatan kepada pembaca 
anda. Jelaskan 3-5 hal yang harus diperhatikan saat ingin membeli tipe 
produk tertentu. Selanjutnya katakan kepada mereka bagaimana produk
anda memenuhi beberapa kriteria tersebut.

7. Membangun Hasrat – Lebih Banyak Manfaat 

Sekarang anda perlu memberikan beberapa daftar manfaat tambahan. Setelah 
daftar manfaat yang pertama anda berikan di atas, lakukan lagi di sini dengan 
manfaat yang berbeda. Beginilah cara anda membangun hasrat mereka terhadap 
produk anda, dan menjaga aliran sales letter. 

8. Harga Vs. Perbandingan Nilai 

Di bagian ini anda harus menjelaskan harga dan membangun nilai produk anda. 
Buatlah produk informasi anda terlihat jauh lebih bernilai dari pada harga yang
anda berikan. Ciptakan image e-book untuk meningkatkan nilai produk anda. 
Semua orang menyukai perjanjian yang menguntungkan mereka, dan persepsi 
seperti itu berarti segalanya. 

Jika anda menciptakan produk yang terlihat seperti bernilai Rp 2 juta, maka 
mereka pasti akan dengan senang hati jika bisa membelinya dengan harga Rp 200 
ribu saja.

ACTION (TINDAKAN)

9. Informasi Pemesanan 

Inilah saat yang paling menentukan dalam proses penjualan. Tadi anda sudah
menangkap perhatian mereka, membangun minatnya dan kemudian ciptakan 
keinginan mereka atas produk Anda. Sekaranglah saatnya untuk mengambil 
tindakan. Jika anda telah mengikuti tiga rumus pertama di AIDA+C dan 
menerapkannya secara benar, pengunjung anda telah siap untuk menjadi seorang 
konsumen.

Katakan kepada mereka apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jangan pernah 
sekalipun menganggap mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan; katakan 
pada mereka! Tunjukkan dimana harus memesan dan bagaimana caranya!

Buatlah link perintah KLIK DI SINI UNTUK MEMESAN!. Tulislah bagaimana 
langkah-langkah pemesanan secara jelas dan ringkas. Tuntun pengunjung melalui 
proses penjualan yang secara mudah dimengerti, sampai uang anda terima dan 
selanjutnya melayani pemesanan mereka. 

CLOSING (PENUTUPAN)



SISTEM MESIN UANG OTOMATIS!

96
JOKO SUSILO •  HTTP://WWW.FORMULABISNIS.COM © 2001-2008

10. Garansi

Biasanya, jika orang dihadapkan pada suatu pengambilan keputusan, mereka akan 
bertanya, “bagaimana jika nanti begini....”, “bagaimana jika nanti begitu...”. Ini 
termasuk juga dalam menentukan apakah mereka mau membeli produk anda atau 
tidak. Keputusan mereka untuk menunda pembelian akan sangat merugikan. Anda 
perlu membuatnya BELI sekarang juga!

Untuk meningkatkan keyakinan mereka bahwa MEMBELI produk anda sekarang 
adalah keputusan terbaik, maka anda perlu memberi GARANSI. 

Ini disebut juga sebagai perlindungan resiko. Tujuan garansi adalah untuk 
melenyapkan resiko yang mungkin dialami oleh pembaca anda. Dengan 
melakukan ini, anda akan melenyapkan ketakutan mereka. Anda harus 
menawarkan garansi paling tidak dalam jangka waktu 60 hari dan saya 
rekomendasikan 90 hari. Lebih lama akan lebih baik. 

Jangan takut terhadap pengembalian produk. Jika anda memang memiliki produk 
yang berkualitas, mereka tidak akan minta uang kembali. Faktor psikologis yang 
terdapat dibalik ide ini adalah jika pembaca tahu bahwa mereka dapat 
memperoleh uang mereka kembali jika tidak puas, maka mereka tahu dua hal. 
Pertama, bahwa anda mempercayai mutu produk anda, dan dua, bahwa mereka 
tidak perlu khawatir akan kehilangan uang karena tertipu. 

Yang menarik adalah, semakin panjang masa garansi anda, akan semakin sedikit 
permintaan garansi yang mungkin anda terima. Coba anda pikir, jika anda hanya 
memberikan garansi 7 hari, mereka akan segera mencoba produk anda. Jika tidak 
puas, mereka akan cepat-cepat meminta pengembalian dari anda. 

Tetapi jika anda memberikan jangka waktu garansi yang lebih panjang, misalnya 
120 hari, para customer anda akan merasa nyaman mencoba produk anda karena 
mereka memiliki waktu yang cukup untuk menilainya. Bahkan jika ternyata 
mereka tidak puas dengan produk anda, mereka tidak akan terlalu terburu-buru 
untuk mengajukan garansi. Biasanya mereka menunda... dan akhirnya lupa. 

11. Bonus 

Memberikan bonus sebagai paket tambahan akan melipatgandakan nilai produk 
anda. Saya selalu memberikan bonus yang nilainya bahkan melebihi nilai produk 
utama untuk menciptakan nilai baru pada produk saya. Biasanya nilai produk dari 
persepsi mereka bertambah berkali-kali lipat. Hal ini tentu saja akan semakin 
memudahkan keputusan mereka untuk memesan produk anda.

Bonus juga bisa anda manfaatkan untuk menciptakan rasa keterburu-buruan. 
Membuat pembaca anda harus memutuskan segera membeli sebelum kehilangan 
bonus yang hanya disediakan dalam jangka waktu tertentu.

Misalnya begini: 
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Jika anda memesan sebelum hari selasa, 20 September 2003 (dua hari 
lagi), maka anda juga akan memperoleh 14 bonus berharga dari 
kami.... bla bla bla…

Anda masih ingat pengalaman anda saat memesan produk informasi kami? Anda 
melihat teknik bonus ini juga kan? Menurut anda, seberapa besar pengaruh 
BONUS kami terhadap keputusan anda untuk membeli produk kami?

Saya jamin... paling tidak, pasti ada pengaruhnya! Iya kan?

Lalu apa saja yang bisa anda masukkan sebagai bonus? Anda bisa gunakan e-book
yang memiliki hak jual ulang, e-book gratis, atau artikel tambahan lain yang 
mendukung produk utama anda. 

12. NB

NB berisi pengingat untuk pembaca, bahwa produk anda sangat bernilai. Dan 
penawaran yang anda berikan kepada mereka saat ini tidak selalu ada. Katakan 
pada mereka bahwa penawaran dengan bonus begini, garansi begitu, akan 
berakhir dalam beberapa hari. Ini akan membuat mereka berpikir lagi sebelum 
meninggalkan website anda sehingga akhirnya melakukan pemesanan.

Itu saja!

Jika anda menyertakan seluruh komponen di atas, maka anda akan memiliki sales 
letter yang paling ampuh yang pernah anda buat. Sales letter yang akan menghipnotis 
setiap pembaca untuk membeli produk informasi anda. 

Memang betul, anda akan membutuhkan beberapa waktu untuk menguasai 
perancangan sales letter ini, namun, sekali anda menyelesaikannya, mesin otomatis 
ini akan menghasilkan uang melimpah untuk anda! Inilah yang saya maksud dengan 
Mesin OTOMATIS Sales Letter!

Merancang Sistem Otomatis Berikutnya

Sekarang anda memiliki sales letter ampuh yang akan mempresentasikan produk dan 
membuat pengunjung tertarik untuk membeli. Selanjutnya anda memerlukan suatu 
sistem yang akan melayani pembelian mereka, mengubah pembeli menjadi reseller, 
dan melakukan follow up terhadap prospek, pembeli, maupun reseller. 

Dalam hal ini, sistem yang bekerja adalah: 

1. Mesin Otomatis Pelayanan Customer
2. Mesin otomatis Reseller 
3. Mesin otomatis Mailing List dan Follow Up 

Ketiga mesin tersebut terdapat di Ruang Admin Pengelola, yaitu ruang khusus yang 
digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas bisnis anda. Demi keamanan, untuk 



SISTEM MESIN UANG OTOMATIS!

98
JOKO SUSILO •  HTTP://WWW.FORMULABISNIS.COM © 2001-2008

mengakses ruang admin harus menggunakan satu username dan password khusus 
yang hanya diketahui oleh anda.

Mari kita bahas satu per satu... 

CATATAN

ASUMSI: Sebelum saya bahas lebih jauh, ada beberapa asumsi yang harus kita 
sepakati untuk memudahkan penjelasan:

1. Produk yang anda jual adalah produk informasi dalam bentuk e-book yang 
didapatkan dari website membership.

2. Anda menyediakan member area. Produk e-book disimpan dalam member 
area, di mana pembeli akan mendapatkan username dan password khusus 
untuk mengakses produk tersebut.

3. Cara kerja administrasi pengelolaan dan reseller saya samakan dengan cara 
kerja FormulaBisnis.com

4. Anda tidak kesulitan merancang script untuk sistem otomatisasi ini. Dengan 
bantuan kami, anda bisa memiliki script tersebut tanpa kesulitan 
pemrograman sama sekali. Pembahasan detail nanti di bab tersendiri.

Sistem Otomatis Pelayanan Customer

Tugas Mesin Otomatis Pelayanan Customer dalam proses, antara lain:

 Melayani pemesanan customer dari form pendaftaran, 24 jam sehari.
 Memasukkan data pendaftaran ke dalam database, 24 jam sehari.
 Mengaktifkan keanggotaan pendaftar yang sudah membayar (manual)
 Mengirim email pemberitahuan aktivasi keanggotaan, 24 jam sehari.

Yang dimaksud dengan Pelayanan Customer adalah kegiatan pengelola untuk 
melayani setiap pembelian yang dihasilkan. Pada mesin ini, sebagian besar tugas 
diselesaikan oleh mesin otomatis anda. 
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Namun ada satu tugas, yaitu keputusan pengiriman produk (aktivasi keanggotaan) 
yang harus dilakukan secara manual. Manual di sini artinya hanyalah sebatas meng-
klik satu link saja.

Berikut penjelasan detailnya...

Melayani Pemesanan Customer Dari Form Pendaftaran 

Seperti yang anda baca di studi kasus terdahulu, saat pengunjung ingin memesan 
produk, mereka harus mengisi form pendaftaran/pemesanan. 

Memasukkan Data Pendaftaran ke Dalam Database

Data pemesanan tersebut kemudian langsung terkirim ke database Admin 
Pengelola. Di ruang Admin Pengelola, akan muncul daftar pemesanan dalam 
bentuk list tabel dengan beberapa link kontrol. Misalnya, daftar pemesan disimpan 
dalam ‘Database Pemesan Produk’.

Berikut contoh database yang masuk dalam satu hari terakhir:

Si X memesan produk dengan 
mengisi Form Pendaftaran

Si X melakukan pembayaran 
(transfer uang melalui bank)

Keanggotaan Si X diaktifkan oleh 
pengelola di Admin Area

Si X menerima email berisi user 
name dan password khusus untuk 

mengakses Member Area

Si X mengakses Member Area dan 
mendownload produk yang dibeli

Proses Pelayanan Customer
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Ruang Admin Pengelola
Database Pemesan Produk

Jumlah pendaftar (belum diaktifkan): 407 orang

Date username Nama Email Kota
Nilai 

Transfer
Reseller Aktivasi

11/10/03 wahyu Wahyu Raharjo wahyu@yahoo.com Jakarta Rp 60.456 Rio69 aktifkan

11/10/03 Siswo75 Siswo Gentolet siss@hotmail.com Madura Rp 60.455 balita aktifkan

11/10/03 rani Rani Damara rani@hotmail.com Jakarta Rp 60.454 bisnis aktifkan

11/10/03 bejos Bejo Salarto bejo@yahoo.com Semarang Rp 60.453 Guguk80 aktifkan

11/10/03 dyan Dyan sastro w. dyans@yahoo.com Jakarta Rp 60.452 malaikat aktifkan

11/10/03 Ratna66 Ratna Anjali anjali@mail.com Bandung Rp 60.451 bisnis aktifkan

11/10/03 zatt Jatmono jat@mono.com Makassar Rp 60.450 bisnis aktifkan

11/10/03 Dewi20 Dewi Sulasti dewi@yahoo.com Surabaya Rp 60.449 Rio69 aktifkan

Dst....

Catatan: Tabel ini memiliki fasilitas search.

Mengaktifkan Keanggotaan Pendaftar Yang Sudah Membayar 
(Manual)

Selanjutnya, dengan panduan tabel di atas, tugas berikutnya adalah memeriksa 
pembayaran mereka. Anda harus memeriksa apakah pendaftar bersangkutan telah 
mentransfer pembayaran. 

Saya anjurkan anda menggunakan rekening BCA untuk menampung pembayaran 
dari mereka. Dengan menggunakan fasilitas klikBCA, anda bisa memantau 
aktivitas transaksi yang masuk ke rekening.

Jika anda menemukan beberapa nilai transaksi yang tercatat di rekening COCOK 
dengan data nilai transfer di database, selanjutnya aktifkan keanggotaan 
pendaftar bersangkutan dengan mengklik link aktifkan di kolom aktivasi. Misal, 
tercatat nilai 60.450, 60.451, 60.452, 60.454, 60.455 di rekening anda, maka 
selanjutnya aktifkan list yang memiliki nilai transfer tersebut (warna kuning).

Itulah satu-satunya aktivitas manual yang harus dilakukan oleh pengelola, 
karena mesin otomatis tidak bisa mendeteksi secara otomatis kecocokan antara 
pembayaran pendaftar di klikBCA dengan data di Admin Area. Selain tugas 
tersebut, seluruh tugas lainnya dijalankan secara otomatis oleh mesin anda.

Mengirim Email Pemberitahuan Aktivasi Keanggotaan

Ketika anda klik link aktivasi, maka secara otomatis sebuah email akan terkirim 
ke alamat email mereka. Email tersebut memberitahukan bahwa keanggotaan 
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mereka telah diaktifkan, dan produk bisa didownload melalui Member Area. Anda 
juga memberi mereka username dan password khusus untuk mengakses Member 
Area.

Setelah anda mengklik aktivasi, status pendaftar tersebut berubah menjadi 
member, datanya menghilang dari Database Pemesan Produk dan pindah ke 
Database Member. Yang tersisa di Database Pemesan Produk hanyalah data 
pendaftar/pemesan yang belum diaktifkan keanggotaannya.

Sekarang kita lihat, apa saja yang ada di Database Member dan bagaimana anda 
bisa menggunakannya untuk memantau seluruh aktivitas member anda.

Ruang Admin Pengelola 
Database Member

Jumlah total member (sudah diaktifkan): 4065 orang

Date username Nama Email Kota
Nilai 

Transfer Sponsor Blokir?

11/10/03 Siswo75 Siswo Gentolet siss@hotmail.com Madura Rp 60.455 balita blokir

11/10/03 rani Rani Damara rani@hotmail.com Jakarta Rp 60.454 bisnis blokir

11/10/03 dyan Dyan sastro w. dyans@yahoo.com Jakarta Rp 60.452 malaikat blokir

11/10/03 Ratna66 Ratna Anjali anjali@mail.com Bandung Rp 60.451 bisnis blokir

11/10/03 zatt Jatmono jat@mono.com Makassar Rp 60.450 bisnis blokir

10/10/03 gondes Gugun Guna guna@pabrik.com Denpasar Rp 60.447 malaikat blokir

10/10/03 great wahyuni wyn@yahoo.com Makassar Rp 60.445 balita blokir

10/10/03 comp Rahmat r. rahma@yahoo.com Jakarta Rp 60.444 boss blokir

Dst...

Catatan: Tabel ini memiliki fasilitas search.
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Format datanya masih sama dengan tabel sebelumnya, Cuma bedanya pada link 
kontrol. Jika tabel terdahulu link kontrolnya adalah AKTIVASI, di sini berupa 
BLOKIR. 

Maksud dari link kontrol ini adalah untuk mengendalikan keanggotaan member.
Misalnya, jika anda menemukan member yang ternyata belum melakukan 
pembayaran namun sudah diaktifkan, anda bisa melakukan pemblokiran.

Atau fungsi lainnya, jika dia meminta garansi, dan anda sudah mengembalikan 
uangnya, selanjutnya anda bisa lakukan pemblokiran ke member tersebut.

Sistem Otomatis Reseller

Tugas Mesin Otomatis Reseller dalam proses adalah:

 Mengubah para member menjadi tenaga penjual (reseller)
 Menciptakan website reseller secara otomatis
 Membimbing para reseller untuk menjual produk anda
 Mengatur sistem komisi hasil penjualan
 Memantau aktivitas reseller dan mengontrolnya
 Memberikan statistik lengkap tentang hasil penjualan

Seluruh tugas di atas dijalankan oleh mesin ini secara otomatis 24 jam sehari.

Yang dimaksud dengan program reseller adalah suatu bentuk kerja sama di mana 
member ikut mempromosikan produk anda, dan sebagai kompensasinya, setiap 
penjualan yang dihasilkan, mereka berhak menerima komisi sekian persen dari harga 
produk. 
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OK, sekarang saatnya saya jelaskan secara detail bagaimana Sistem Otomatis Reseller 
bekerja:

Setiap Member Adalah Reseller Anda

Setiap orang yang telah membeli produk anda, secara otomatis dia menjadi 
member. Dan setiap member berhak untuk ikut serta dalam program reseller. 
Anda bisa memberikan komisi atas penjualan yang mereka hasilkan.

Konsep ini akan SANGAT MEMBANTU untuk memperluas jaringan 
pemasaran, mempercepat perkembangan penjualan, dan meningkatkan 
jumlah traffic ke website anda. 

Pada saat saya memulai bisnis di Internet, saya menjual produk informasi tanpa 
menggunakan sistem reseller. Hasilnya, penghasilan per hari sangat tergantung 
dari aktivitas promosi yang saya lakukan saat itu. Jika sehari saya tidak beriklan, 
maka sehari itu juga tidak akan ada penghasilan yang masuk ke rekening saya. 
Cara bisnis sekuno itu tentu saja hanya membuat saya frustrasi dan kelelahan.

Si X membeli produk anda, 
otomatis menjadi anggota 

program reseller anda

Si X mengakses Member Area 
untuk meng-update data 

keanggotaannya

Si X mempromosikan website 
anda menggunakan URL khusus 

disertai dengan ID dia

Pengunjung rekomendasi Si X 
membeli produk anda, Si X 

mendapatkan komisi

Si X bisa memantau hasil 
promosinya melalui Reseller Area 

(di dalam Member Area) 

Proses Perekrutan Reseller
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Namun semua itu berubah! Setelah saya memiliki Sistem Otomatis Reseller
yang tertanam di website ini... penjualan langsung meningkat. Setiap hari 
rekening selalu dialiri uang, bahkan tanpa saya melakukan promosi lagi. 

Anda tahu kenapa?

Ya... karena saya memiliki ratusan tenaga penjual yang berlomba-lomba 
mempromosikan produk saya. Cukup adil... mereka tidak perlu susah payah 
membuat produk, merancang website, ataupun mengelolanya. Mereka bisa 
melakukan bisnis instant hari itu juga dan mendapatkan profit 50% dari harga 
produk.

Saya juga demikian, setelah saya bersusah payah membuat produk, merancang 
website dan membuatnya online, saya hanya perlu gunakan 1 jam per hari untuk 
mengelola bisnis ini. Tugas promosi yang merupakan tugas terberat dalam suatu 
bisnis, sudah dikerjakan oleh para tenaga penjual didukung oleh sistem 
otomatisasi yang tertanam di dalamnya. 

Ini bisnis yang cukup adil bukan?

Hal yang sama juga akan terjadi pada bisnis anda jika sistem otomatis ini 
diterapkan pada website anda. Jika anda mau repot sedikit merancang mesin 
otomatis reseller – termasuk mesin otomatis lainnya yang ada di e-book ini, saya 
jamin... jerih payah anda akan memberikan penghasilan tanpa henti. 

Jadi berjuanglah!

Menciptakan Website Reseller Secara Otomatis

Ingatkah anda, pada saat pengisian form pendaftaran anda harus memasukkan 
username dan password pilihan ke dalamnya? Username dan password itulah yang 
akan anda gunakan untuk mengakses Member Area. 

Sekarang andaikan anda sebagai pengelola dan pendaftar telah memperoleh 
aktivasi dari anda. Mereka mengakses Member Area dengan menggunakan 
username dan password khusus. 

Mereka yang menjadi member, secara otomatis adalah reseller anda. Jika mereka 
ingin menghasilkan uang tambahan, cukup promosikan URL tertentu diikuti 
dengan  username khusus, misalnya http://www.webanda.com/?id=formula. 
Tugas reseller cuma satu: mendatangkan sebanyak mungkin pengunjung ke 
web reseller mereka. Setiap penjualan yang dihasilkan melalui URL tersebut, 
maka mereka berhak komisi sekian persen.

Membimbing Reseller Untuk Berpromosi

Di Member Area, anda juga menyediakan beberapa strategi promosi, membimbing 
mereka agar proses promosi mudah dilakukan. Di halaman ini peran anda sebagai 
pengelola sekaligus pembimbing sangatlah penting. Jika strategi promosi yang

http://www.webanda.com/?id=formula
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anda anjurkan bagus, maka akan bagus pula penjualan yang bisa mereka 
hasilkan. Dan pada akhirnya, akan meledakkan bisnis anda. 

Jadi saran saya, cermatlah dalam memberikan bimbingan promosi. Berikan cara 
promosi yang sederhana namun efektif untuk menarik pengunjung ke web reseller 
mereka. 

Silakan pelajari materi pembinaan reseller di website ini: 
http://www.formulabisnis.com/reseller

Bagaimana Sistem Bagi Hasil Dilakukan?

Di FormulaBisnis.com, bagi hasil saya lakukan secara langsung, yaitu pada saat 
pendaftar mentransfer pembayarannya. Tentu anda ingat saat mendaftar menjadi 
member FormulaBisnis.com, anda harus melakukan transfer ke dua rekening 
tujuan. Satu ke rekening pengelola, dan satunya ke sponsor anda. Jumlah total 
transfer anda adalah sebesar harga produk yang saya kenakan.

Di sistem ini, saya menganjurkan anda menggunakan cara yang sama. Anda tidak 
perlu menampung seluruh uang yang masuk terlebih dahulu, lalu membagikan 
komisinya kepada yang bersangkutan setiap bulan. Itu hanya akan memperbanyak 
pekerjaan dan mengurangi kepercayaan reseller.

Jika sistem belanja Internet yang diterapkan di sini menggunakan kartu kredit, 
mungkin cara penampungan komisi bisa kita gunakan. Namun karena sistem 
pembayaran dan transfer antar bank belum bisa dikaitkan dengan sistem aktivasi 
secara otomatis, maka sistem bagi hasil secara langsung saya anjurkan anda 
terapkan.

Cara kerja sistem bagi hasil (pelajari sambil anda mengingat pengalaman anda 
saat memesan produk smuo ini):

1. Member X mengupdate data rekening di Member Area
2. Member X memperoleh URL khusus dan mempromosikannya
3. Pengunjung memesan produk dengan mengisi form pemesanan melalui 

URL member/reseller
4. Setelah pemesanan, muncul konfirmasi tujuan pembayaran, dibagi dua: 

ke pengelola dan ke sponsor (member X)
5. Pemesan melakukan pembayaran ke dua rekening
6. Sponsor (member X) langsung menerima komisi

http://www.formulabisnis.com/reseller
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7. Keanggotaan diaktifkan oleh pengelola setelah di cek kebenaran 
pembayarannya.

8. Data detail traffic, pendaftar, dan penjualan terpantau di Reseller Area 
member X dan Admin Pengelola.

Memantau Aktivitas Reseller dan Mengontrolnya

Anda sebagai pengelola bisa memantau dan mengontrol aktivitas para reseller 
melalui Admin Area. Dalam hal pemantauan, anda bisa melihat berapa jumlah 
pengunjung yang dihasilkan oleh setiap reseller ataupun jumlah penjualan mereka 
secara individu beserta jumlah komisi yang diperoleh. 

Anda bisa memblokir maupun mengaktifkan kembali reseller. Men-delete 
keanggotaan reseller yang telah melakukan palanggaran aturan main sebagai 
reseller, misalnya melakukan SPAM.

Berikut contoh tabel pantau dan kontrol reseller:

Ruang Admin Pengelola 
Database Reseller

Jumlah total Reseller : 4065 orang
Jumlah total Traffic : 1309950 pengunjung
Jumlah total Member : 4065 orang
Jumlah total Komisi : Rp 243.900.000,-

User 
name Nama Email

Jumlah 
traffic

Jumlah 
pendftar

Jumlah 
member Komisi

Blokir 
?

Delet
e ?

Siswo75 Siswo Golet siss@hotmail.com 12 3 2 Rp 120000,- blokir delete

rani Rani Damara rani@hotmail.com 323 55 39 Rp 2340000,- blokir delete

dyan Dyan sastro dyans@yahoo.com 240 34 30 Rp 1800000,- blokir delete

Ratna66 Ratna Anjali anjali@mail.com 15 3 2 Rp 120000,- blokir delete

zatt Jatmono jat@mono.com 4 0 0 Rp 0,- blokir delete

gondes Gugun Guna guna@pabrik.com 200 35 26 Rp 1560000,- blokir delete

great wahyuni wyn@yahoo.com 23 7 5 Rp 300000,- blokir delete

comp Rahmat r. rahma@yahoo.com 45 16 11 Rp 660000,- blokir delete

Dst...

Catatan: Tabel ini memiliki fasilitas search.

Memberikan Statistik Lengkap Tentang Hasil Penjualan

Reseller telah bersusah payah berpromosi untuk memakmurkan bisnis anda. 
Mereka membantu meningkatkan jumlah pengunjung anda dan pada akhirnya 
meningkatkan hasil penjualan. Namun, para reseller juga ingin tahu seberapa 
banyak kunjungan yang sudah dihasilkan, berapa jumlah komisi yang telah 
terkirim ke rekening mereka, dan berapa dan siapa saja pemesan/member baru 
yang mendaftar karena rekomendasi mereka.



SISTEM MESIN UANG OTOMATIS!

107
JOKO SUSILO •  HTTP://WWW.FORMULABISNIS.COM © 2001-2008

Untuk itu, anda sebagai pengelola perlu memberikan sebuah fasilitas khusus yang 
bisa mereka gunakan untuk memantau dan mengontrol pendaftar baru. Anda bisa 
merancang halaman khusus di dalam Member Area untuk para reseller, di mana 
mereka bisa mengetahui secara detail statistik seberapa banyak hasil yang telah 
mereka peroleh.

Mereka bisa melihat jumlah pengunjung, jumlah pendaftaran, pembelian, ataupun 
jumlah komisi secara jelas di Member Area. Mereka bisa tahu apakah kegiatan 
promosi yang mereka lakukan selama ini mendatangkan hasil atau tidak, sehingga 
selanjutnya mereka bisa melakukan evaluasi, tentunya dengan bimbingan anda.

Berikut contoh tabel statistik hasil kerja reseller yang terdapat di member area:

Ruang Member Area
Statistik Hasil Reseller

Jumlah total Traffic : 840 pengunjung
Jumlah total Pendaftar : 87 orang
Jumlah total Member : 62 orang
Jumlah total Komisi : Rp 3.660.000,-

Date username Nama Email Kota Nilai 
Transfer

Reseller Aktivasi

11/10/03 wahyu Wahyu Raharjo wahyu@yahoo.com Jakarta Rp 60.456 Rio69 aktifkan

11/10/03 Siswo75 Siswo Gentolet siss@hotmail.com Madura Rp 60.455 balita aktifkan

11/10/03 rani Rani Damara rani@hotmail.com Jakarta Rp 60.454 bisnis aktifkan

11/10/03 bejos Bejo Salarto bejo@yahoo.com Semarang Rp 60.453 Guguk80 aktifkan

11/10/03 dyan Dyan sastro w. dyans@yahoo.com Jakarta Rp 60.452 malaikat aktifkan

11/10/03 Ratna66 Ratna Anjali anjali@mail.com Bandung Rp 60.451 bisnis aktifkan

11/10/03 zatt Jatmono jat@mono.com Makassar Rp 60.450 bisnis aktifkan

11/10/03 Dewi20 Dewi Sulasti dewi@yahoo.com Surabaya Rp 60.449 Rio69 aktifkan

Dst....

Catatan: Tabel ini memiliki fasilitas search.

Jika anda memberikan yang terbaik untuk reseller, maka hasil yang terbaik secara 
otomatis juga akan anda peroleh.

Sistem Otomatis Mailing List/Follow Up

Tugas Mesin Otomatis Mailing List dan Follow Up:

1. Menangkap dan mengumpulkan nama dan email pengunjung sebagai daftar 
prospek dan tujuan follow up, 24 jam sehari.

2. Mengirim serangkaian email ke prospek sebagai follow up sampai terjadinya 
penjualan, 24 jam sehari.

3. Mengirim serangkaian email ke customer sebagai follow up sampai terjadinya 
penjualan kedua, 24 jam sehari.
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4. Mengirim serangkaian email ke reseller sebagai pembimbing kegiatan reseller, 
24 jam sehari.

5. Media kontak email ke seluruh database, baik itu database prospek, pembeli, 
ataupun reseller.

Follow up adalah salah satu aspek terpenting dalam bisnis Internet. Dan seringkali 
aspek ini juga menjadi inti dari bisnis anda. Ungkapan: “Follow up! atau tidak usah 
berbisnis sama sekali!”.... berlaku di model bisnis apapun juga termasuk di bisnis 
online. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya melakukan follow up terhadap 
prospek, customer, maupun para reseller. 

Jangan biarkan pengunjung anda datang lalu pergi begitu saja! Anda telah
bersusah payah berupaya dengan cara apapun agar ada orang yang mengunjungi web 
site anda. Jika sekali mereka berkunjung, dan kemudian mereka langsung membeli 
produk anda, itu sangat bagus. Tapi seringkali, mereka datang, dan sebagian besar 
pergi tanpa pernah meng-klik tombol order.  

Karena hal di atas, anda perlu memiliki sebuah sistem yang menjaga agar sebanyak 
mungkin pengunjung yang datang ke web anda tidak pergi begitu saja. Mereka harus 
meninggalkan sesuatu, yaitu nama dan email mereka sehingga selanjutnya anda bisa 
melakukan follow up sampai mereka membeli produk anda.

Seberapa Besar Pengaruh Follow Up Pada Bisnis Anda? 

Follow Up akan meningkatkan secara dramatis penjualan produk anda. Pada 
umumnya, anda membutuhkan 7 kali follow up dan kadang sampai 10 kali lebih untuk 
membuat orang lain mau membeli produk anda. Oleh karena itu, anda harus 
melakukan kontak terhadap mereka berkali-kali. 

Lihat statistik berikut, data dari National Sales Association:

 2% penjualan dihasilkan dari kontak ke-1.
 3% penjualan dihasilkan dari kontak ke-2.
 5% penjualan dihasilkan dari kontak ke-3.
 10% penjualan dihasilkan dari kontak ke-4.
 80% penjualan dihasilkan dari kontak ke-5 sampai 12.

Di Internet, proses ini bisa dilakukan secara otomatis dan terskedul sehingga bisa 
berjalan tanpa campur tangan anda. Cukup rancang sistemnya sekali saja, lalu 
biarkan sistem ini berjalan dengan sendrinya. Sistem itu diberi nama Autoresponder.

Apa Itu Autoresponder?

Autoresponder adalah suatu sistem yang memungkinkan anda melakukan 
pengiriman serangkaian email dalam interval waktu tertentu sebanyak yang anda 
mau. Dengan autoresponder, memungkinkan anda memiliki asisten pribadi yang akan 
mengurusi masalah follow up terhadap para prospek anda. 24 jam sehari!

Sistem follow up autoresponder menangkap dan mengumpulkan nama dan email 
pengunjung sebagai daftar prospek dan tujuan follow up.
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Inilah salah satu keunggulan bisnis di Internet yang tidak dimiliki oleh model bisnis 
lain. Dengan autoresponder, anda bisa melakukan follow up dengan 100% otomatis, 
tanpa campur tangan anda sama sekali. Anda tidak perlu mengirim email setiap hari 
ke setiap prospek yang telah anda dapatkan datanya. Bahkan menyentuhnya pun
anda tidak perlu. Yang perlu anda lakukan hanyalah merancang sistemnya, kemudian 
biarkan sistem itu bekerja secara otomatis untuk anda, 24 jam sehari, selama-
lamanya!

Cara Kerja Mesin Follow Up (Autoresponder)

Lalu bagaimana cara kerja autoresponder? Cukup sederhana:

1. Nama dan email pengunjung tertangkap melalui form khusus di website.
2. Data otomatis terkirim ke sistem autoresponser
3. Autoresponder langsung bekerja mengirim email berkala sejak menit pertama 

sampai hari atau bulan selanjutnya sesuai rencana follow up anda.

Masuk ke Mesin 
AUTORESPONDER

Email #1

Email #2

Email #3

Email #4

Email #5

Email #N

Follow Up Email Unlimited!
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Mesin Follow Up – Autoresponder

Bagaimana cara memiliki mesin autoresponder?

Pertama, dengan memiliki script/ softwarenya. Cara ini tidak saya anjurkan karena 
akan memerlukan waktu yang lebih lama bagi anda untuk men-settingnya. Selain itu, 
tidak semua servis hosting mau memberikan ijin pemasangan script autoresponder di 
server mereka.

Kedua, dengan menggunakan servis autoresponder. Cara inilah yang saya anjurkan 
anda gunakan. Di Internet terdapat banyak sekali fasilitas autoresponder, baik itu 
yang mengenakan biaya ataupun yang gratis. Jika anda menggunakan servis yang 
tidak gratis (mengenakan biaya), autoresponder anda tidak akan dijejali iklan. Ini 
akan menunjukkan profesionalisme bisnis anda. 

Contoh servis autoresponder dengan pengenaan biaya antara lain:

 Get Response – http://www.getresponse.com - servis ini memiliki sistem 
yang bagus dan fasilitas yang sangat lengkap. Dia memberikan account gratis 
namun nanti autoresponder anda akan terpasangi iklan. 

 Aweber – http://aweber.com - dulu, servis ini jadi satu-satunya pilihan. Tapi 
karena sekarang sudah banyak servis lain, anda tidak perlu begitu 
memperhitungkan servis ini. Anda hanya bisa merancang 7 pesan email dalam 
satu autoresponder dengan harga $20 per bulan. 

Sebenarnya semua servis autoresponder yang mengenakan biaya juga memberikan 
servis gratis, tapi biasanya mereka membatasi fasilitasnya, dan seringkali 
mencantumkan iklan ke dalam pesan-pesan email autoresponder anda.

Jika anda tidak ingin banyak menggunakan pengeluaran, saya sarankan anda 
menggunakan satu servis autoresponder gratis yang memiliki fasilitas cukup menarik, 
yaitu freeautobot.com - http://www.freeautobot.com. Dia menyediakan follow up 
sampai lebih dari 10 kali.

Yang paling saya sukai dari freeautobot.com adalah walaupun gratis, servis ini tidak 
akan memasang iklan di pesan email autoresponder anda. Jadi pesan email anda akan 
tetap tampak profesional. Dulu saya menggunakan servis ini untuk autoresponder di 
FormulaBisnis.com. Tapi karena saya merasa sudah saatnya lebih profesional, 
sekarang saya menggunakan GetResponse.com dengan biaya sekitar Rp 170 ribu per 
bulan.

Manapun servis yang akan anda pakai, anda membutuhkan sebuah cara untuk 
melakukan follow up terhadap prospek, customer, maupun reseller secara otomatis. 
Sekali bisnis anda sudah mulai berjalan dan berkembang, anda sudah tidak bisa lagi 
melakukan follow up ke mereka secara manual. Jadi anda harus merancang sistem 
follow up sejak dari permulaan. Keuntungan sistem otomatis ini adalah sekali anda 
sudah merancangnya, dia akan berjalan dengan sendirinya tanpa campur tangan 
anda.

http://www.getresponse.com/
http://aweber.com/
http://www.freeautobot.com/
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Sebelum sistem autoresponder/follow up siap dijalankan, anda perlu mengisinya 
dengan pesan-pesan email yang akan terkirim secara otomatis dalam jangka waktu 
tertentu. Pesan-pesan email yang langsung terkirim begitu ada data nama dan email 
yang masuk ke database prospek anda. Otomatis!

Di Sistem Mesin Uang Otomatis, terdapat tiga area utama follow up:

 Follow Up Prospek
 Follow Up Customer
 Follow Up Reseller

Berikut penjelasan detailnya…

Follow Up Prospek 

Yaitu para pengunjung yang tidak melakukan pembelian pada kontak pertama. 

Tentu anda masih ingat pada saat mengunjungi web FormulaBisnis.com anda
beberapa kali menemui upaya kami sebagai pemilik web menangkap email anda. 
Pertama, saat anda baru saja mengakses web tersebut. Kedua saat anda tengah 
membaca sales letter di dalamnya. Dan ketiga, saat anda hendak meninggalkan 
web FormulaBisnis.com.

Anda melihat sebuah form, berisi keterangan singkat dengan beberapa penawaran 
gratis, dan sebagai kompensasinya anda harus memasukkan nama serta email
anda sebagai alamat tujuan pengiriman. 

Menurut anda, apakah penawaran gratis tersebut tanpa didasari tujuan tertentu?

Tentu saja ada tujuannya!

Saya memerlukan nama dan email anda untuk melakukan follow up terhadap
anda sebagai prospek. Jika sekarang anda tidak memesan produk saya, it’s OK! 
Tidak masalah karena saya masih memiliki beberapa kesempatan untuk 
melakukan kontak lagi dalam waktu yang akan datang. Saya bisa melakukan 
follow up, melalui email, seberapa banyak, dan seberapa lama yang saya mau.... 
sampai anda mau membeli produk saya.

Jika hal ini tidak saya lakukan, maka saya akan kehilangan lebih dari 70% potensi 
pembelian yang mungkin anda lakukan di kemudian hari.

Anda sebagai pengelola web tidak perlu mengirim email setiap hari ke setiap 
prospek yang telah anda dapatkan datanya. Bahkan menyentuhnya pun tidak 
perlu. Yang harus anda lakukan hanyalah merancang sistem autorespondernya, 
kemudian biarkan sistem itu bekerja secara otomatis untuk anda, 24 jam sehari, 
selama-lamanya!

Follow Up Customer
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Yaitu mereka yang sudah membeli produk anda. 

Setelah mereka membeli produk anda, jangan tinggalkan mereka. Jagalah  
hubungan dengan customer, mereka akan merasa bahwa anda peduli dan ini akan 
membuat mereka senang dan puas terhadap servis anda.

Jika anda membuat customer puas, maka juga akan membuat mereka mau 
merekomendasikan produk anda ke orang lain, dan bahkan mereka akan 
melupakan garansi yang dulu pernah anda tawarkan karena hal tersebut tidak 
akan mereka gunakan. Satu hal lagi, customer yang puas berarti, mereka akan 
dengan senang hati membeli produk-produk anda berikutnya.

Dengan menjaga hubungan, anda memiliki kesempatan untuk menawarkan atau 
merekomendasikan produk-produk lainnya. Sekali mereka membeli produk dari
anda dan merasa puas, maka kemungkinan bagi mereka untuk membeli lagi dari
anda sangat besar.

Seorang customer yang telah mengeluarkan uang Rp 100.000,- untuk satu produk
pertama anda, dia dapat bernilai Rp 1.000.000,- untuk produk berikutnya! Jika
anda tidak melakukan follow up terhadap customer, maka anda akan membuang 
percuma Rp 900.000,- sisanya!

Follow Up Reseller

Yaitu orang yang membantu menjualkan produk anda.

Jika anda ingin memiliki reseller yang produktif, anda perlu tetap mengontak 
mereka. Berilah tips atau teknik promosi terbaru. Berilah dorongan moral, 
motivasi, berilah informasi alat bantu, software promosi dan sebagainya. 

Dengan demikian, anda akan membuat setiap reseller merasa diperhatikan, 
dipedulikan. Hubungan kerjasama yang baik antara anda sebagai pengelola 
dengan reseller akan saling menguntungkan, dan kemudian menghasilkan 
perkembangan bisnis yang luar biasa.

Ketiga area follow up di atas bisa dijalankan secara otomatis dengan menggunakan 
sistem autoresponder, 100% tanpa campur tangan anda.  

Contoh Follow Up Prospek

Berikut adalah contoh materi yang bisa anda masukkan dalam pesan email anda dan 
seberapa sering email tersebut terkirim ke mereka.

Contoh skedul follow up untuk prospek:

Pesan #1 – Pada pesan ini anda harus memasukkan informasi gratis yang 
sebelumnya telah anda janjikan, dengan tanpa menyinggung produk utama 
anda. Sertakan sebuah link menuju website anda pada bagian akhir pesan 
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email. (Pesan email ini akan terkirim secara otomatis setelah prospek 
mendaftarkan email mereka)

Pesan #2 – Masukkan informasi yang lebih menarik dan jelaskan bagaimana 
produk anda berkaitan dengan informasi tersebut. (Skedulkan pesan ini satu 
hari setelah pesan pertama)

Pesan #3 – Sekarang anda bisa mulai memasukkan informasi tentang produk 
utama dengan beberapa informasi gratis lainnya. (Skedulkan pesan ini dua hari 
setelah pesan kedua)

Pesan #4 –Pada point ini, anda bisa mulai menjual produk utama dan pada 
saat yang sama juga memberikan beberapa informasi gratis. (Skedulkan pesan 
ini dua hari setelah pesan ketiga)

Pesan #5 – Lebih banyak lagi informasi gratis dan daftar manfaat yang akan 
mereka terima jika membeli produk utama anda. (Skedulkan pesan ini dua hari 
setelah pesan keempat)

Pesan #6 – Teruskan dengan training gratis dan masukkan beberapa 
testimonial dari orang-orang yang telah lebih dulu membeli produk anda. 
(Skedulkan pesan ini dua hari setelah pesan kelima)

Pesan #7 –Simpulkan training anda dan tawarkan beberapa alasan untuk 
membeli produk anda sekarang, misal dengan bonus-bonus tambahan, diskon 
dan sebagainya. (Skedulkan pesan ini dua hari setelah pesan keenam)

Pesan #8 – Masukkan lebih banyak manfaat dengan membeli produk anda 
dan tanyakan kepada mereka, kenapa mereka belum juga membeli produk 
anda. (Skedulkan pesan ini empat hari setelah pesan ketujuh)

Pesan #9 – Di pesan ini berikan lebih banyak testimonial dan alasan lainnya 
mengapa harus membeli sekarang. (Skedulkan pesan ini empat hari setelah 
pesan kedelapan)

Pesan #10 – Cobalah menawarkan produk yang lain, berhubungan tapi 
berbeda. Mungkin produk yang pertama bukanlah produk yang tepat, tapi anda 
telah membangun relasi, jadi jangan membuangnya begitu saja. (Skedulkan 
pesan ini lima hari setelah pesan kesembilan)

Pesan #11 – Masukkan manfaat serta testimonial dari produk kedua dan 
alasannya mengapa mereka perlu membeli sekarang. (Skedulkan pesan ini dua 
hari setelah pesan kesepuluh)

Pesan #12 – Di pesan ini mungkin anda bisa memberikan penawaran produk 
ketiga. Atau anda juga bisa memadukan kedua produk tadi dalam satu 
penawaran. (Skedulkan pesan ini tujuh hari setelah pesan kesebelas)

Jika mereka belum juga membeli produk dari anda (setelah follow up selama 4 
minggu), tetaplah menjaga kontak untuk menawarkan produk-produk anda yang lain 
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di kemudian hari. Sangat dianjurkan, anda mengontak mereka setiap sebulan sekali. 
Sambil membangun database, anda akan memperoleh penjualan lebih banyak lagi.

Contoh Follow Up Customer

Sekali prospek membeli, maka mereka menjadi customer anda. Membutuhkan 
kepercayaan yang sangat tinggi untuk membeli produk dari seseorang secara online. 
Saat mereka membeli dari anda, itu artinya mereka benar-benar mempercayai anda. 
Sejak mereka mempercayai anda, mereka akan dengan senang hati untuk membeli 
lagi produk yang lain, terus menerus... selama anda tidak mematahkan kepercayaan 
mereka, dan menawarkan produk yang memang berkualitas.

Contoh skedul follow up ke customer:

Pesan #1 – Sampaikan rasa terima kasih anda kepada mereka dan beritahu 
bahwa mereka bisa mengontak anda jika mereka membutuhkan apapun yang 
berkaitan dengan produk tersebut. Masukkan informasi kontak anda. 
(Skedulkan pesan ini langsung setelah mereka melakukan pemesanan)

Pesan #2 – Ucapkan terima kasih sekali lagi dan beri mereka bonus gratis 
yang belum pernah anda bicarakan sebelumnya. Ini sebagai perwujudan rasa 
terimakasih dari anda. (Skedulkan pesan ini dua atau tiga hari setelah order 
yang lalu)

Pesan #3 – Tunjukkan kepada mereka bahwa anda hanya melakukan follow 
up untuk memastikan kepuasan customer. Mintalah testimonial (kata 
kepuasan) atau masukan dari mereka dan sebagai timbal baliknya berilah 
mereka lebih banyak bonus lagi. Langkah ini akan memberi masukan yang 
akan berguna bagi perkembangan bisnis anda. (Skedulkan pesan ini lima hari 
setelah pesan kedua) 

Pesan #4 – Lakukan follow up lainnya. Biarkan mereka tahu bahwa anda 
sangat berharap para customer menyukai produk anda. Lalu sampaikan bahwa 
mungkin mereka tertarik untuk membeli produk anda selanjutnya. Berikan 
diskon atau bonus tambahan jika mereka menjadi pelanggan produk anda.

Lakukanlah follow up dengan tambahan pesan-pesan email dalam jangka waktu 
tertentu. Pastikan kepuasan mereka dan mulailah tawarkan lagi produk yang lain.

Perlu anda ingat, jika produk pertama anda bisa memuaskan mereka, kemungkinan 
bagi anda untuk menghasilkan penjualan lagi dari orang yang sama akan semakin 
besar. Mereka telah mempercayai anda, maka jangan runtuhkan kepercayaan hanya
dengan memberi produk yang akan mengecewakan mereka.

Contoh Follow Up Reseller

Sebagian besar bisnis anda dibangun dengan bantuan para reseller yang telah
direkrut. Keberhasilan bisnis anda, juga tergantung kepada keberhasilan para reseller. 
Jika mereka tidak mendapatkan pengarahan dalam berpromosi dengan baik, maka 
mereka pun tidak akan bisa menduplikasi anda.
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Oleh karena itu anda perlu membimbing mereka. Selain dengan menyediakan website 
khusus berisi bimbingan reseller, anda juga memerlukan media email untuk 
membimbing mereka.

Berikut contoh follow up untuk reseller:

Pesan #1 – Ucapkan selamat dan terima kasih kepada mereka atas 
bergabungnya mereka di program reseller anda. Berikan bonus gratis yang 
berkaitan dengan strategi promosi.

Pesan #2 – Ingatkan kepada mereka untuk mengikuti bimbingan dari anda 
agar mereka bisa menghasilkan uang dari program reseller ini. Berikan 
beberapa tips dan strategi promosi.

Pesan #3 – Mulai berikan rincian strategi. Dari strategi promosi pertama 
sampai berikutnya di pesan-pesan selanjutnya. Berikan interval waktu 3 s/d 7 
hari per pesan email.

Pesan #4 – lanjutan tips dan strategi promosi

Pesan #5 – lanjutan tips dan strategi promosi

Pesan #6 – lanjutan tips dan strategi promosi… dst.

Fasilitas Mailing List

Selain autoresponder, anda juga memerlukan fasilitas pengiriman email (mailing list) 
yang sewaktu-waktu anda gunakan untuk mengontak seluruh member. Dengan 
fasilitas ini anda bisa mengirim pesan email ke seluruh database prospek, customer 
atau reseller dengan sekali klik.

Berikut contoh form mailing list yang terdapat di member area:
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Yang menarik dari fasilitas ini adalah, seberapapun banyaknya mailing list yang anda 
miliki... 1000, 5000, atau bahkan 100.000 orang sekalipun, anda dapat mengontak 
mereka semua hanya dalam hitungan detik.

Cukup masukkan tujuan kontak, subyek, dan pesan anda, lalu klik kirim. Dalam waktu 
singkat, seluruh tujuan email tersebut akan menerima pesan anda secara personal. 
Misal, jika salah satu prospek anda bernama JONI, maka dalam email anda juga akan 
tertulis: “Saudara Joni... Bla bla bla...”.

Demikian juga di email ribuan prospek lain. Mereka akan merasa bahwa anda 
mengirim email hanya untuk mereka... secara personal. 

PENTING!

Bagaimana Menciptakan Keseluruhan Sistem Mesin 
Uang Otomatis Dalam Sekejap?

Di pembahasan terdahulu anda sudah mempelajari bagaimana sistem website 
otomatis bekerja. Saya telah menjelaskan kepada anda berbagai sistem yang 
dibutuhkan, dan bagaimana sistem tersebut bisa bekerja sama satu sama lain. Saya 
yakin, sekarang anda mengerti bagaimana otomatisasi di sini bisa membantu 
meledakkan bisnis online anda.
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Namun saat ini yang menjadi pertanyaan paling besar di benak anda adalah,
”Bagaimana cara membuat script untuk sistem seperti itu? Saya sama sekali 
buta dengan pemrograman!”.

Saat anda membaca materi terdahulu di e-book ini, mungkin muncul keraguan dan 
rasa pesimis karena minimnya pengetahuan anda tentang programming di Internet.

Anda pasti tidak berani membayangkan, bagaimana jadinya otak anda jika harus 
merancang:

- Script untuk pendaftaran online
- Script untuk memindahkan data submisi ke database
- Script untuk pengiriman instant akses ke produk
- Script untuk pemantauan dan kontrol customer
- Script untuk download produk dan bonus
- Script untuk mailing list dan follow up prospek
- Script untuk mailing list dan follow up member
- Script untuk mailing list dan follow up reseller
- Script untuk pendaftaran reseller
- Script untuk pemantauan dan kontrol reseller untuk admin
- Script untuk pemantauan dan kontrol untuk reseller
- Dan lain sebagainya…

Saya yakin… 95% dari anda akan menyerah sebelum memulai rencana mulia 
menjalankan bisnis di Internet. 

Sejujurnya saya katakan, kemampuan programming memang bukan merupakan hal 
mudah. Banyak sekali yang harus dipelajari, dan anda membutuhkan banyak waktu 
dan pikiran untuk bisa menguasainya. Saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi bisa jadi, 
mungkin anda tidak akan pernah bisa memulai bisnis di Internet jika anda harus 
membuat script website otomatis tersebut sendiri.

Lalu anda harus bagaimana? Menyewa programmer untuk menyelesaikan proyek 
bisnis anda? Berapa biaya yang harus anda keluarkan untuk itu? 

Biaya rata-rata untuk pekerjaan programming seperti ini paling sedikit adalah Rp 3-7 
juta. Itu pun anda harus menunggu waktu beberapa lama untuk menunggu 
sempurnanya program tersebut. Belum lagi, anda akan mengalami trial error uji coba 
script, penyesuaian di sana-sini dan sebagainya.

Hmm… Jangan khawatir, saya memiliki dua kabar gembira untuk anda. Kabar gembira 
yang pertama sebenarnya kabar buruk buat saya, tapi tetap kabar bagus untuk anda. 

Maaf, cuma bercanda… 

Kabar gembira pertama, saya sendiri, Joko Susilo, sampai detik inipun tidak 
tahu bagaimana cara membuat script website otomatis. Bagaimana susunan 
scriptnya, bagaimana sistem interaktifnya? Saya tidak tahu bagaimana bisa sebuah 
form di halaman website, jika di klik, datanya bisa terkumpul di database. Bagaimana 
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membuat script reseller di mana kita bisa merekrut tenaga penjual sebanyak-
banyaknya… dan sebagainya.

Entah… dan saya jujur, jika saya mengamati susunan script PHP di FormulaBisnis.com, 
saya malah menjadi semakin bingung. Yang tertulis hanyalah bahasa-bahasa kode 
tertentu yang saya tidak tahu apa artinya. Tapi satu hal yang saya tahu adalah, script 
tersebut bisa bekerja sekarang… titik! 

Selanjutnya, konsentrasi saya hanya ke produk, sales letter, dan cara mendatangkan 
pengunjung ke web.

Lalu bagaimana semua itu bisa bekerja? 

Kabar gembira kedua, sistem di FormulaBisnis.com bisa berjalan karena saya 
menggunakan keahlian seorang partner kerja. Seluruh script di sistem 
FormulaBisnis.com di rancang oleh http://www.gempar.com yang dikelola oleh rekan 
saya, Ir Agus Dwi Haryanto. Dia sebenarnya lulusan Teknik Sipil, tapi dia telah 
mempelajari programming dengan baik. Otodidak. 

Kesulitan bisnis di Internet yang berkaitan dengan programming sempat saya 
diskusikan dengan pihak gempar.com. Ya, kami tahu, bahwa pemrograman dengan 
sistem script seperti FormulaBisnis.com itu cukup rumit. Biasanya, inilah yang menjadi 
penyebab utama kenapa para pemula tidak jadi meneruskan usahanya merintis bisnis 
di Internet.

Untuk itu, kami telah sepakat untuk bekerja sama. www.Gempar.com merancang 
suatu paket script sistem otomatis khusus untuk member FormulaBisnis.com. Ini 
akan membuat para member (anda) FormulaBisnis.com memiliki website otomatis 
secara mudah. Anda tidak perlu memusingkan rumitnya pemrograman, sehingga bisa 
berkonsentrasi ke aspek bisnis yang lebih penting: produk, sales letter, dan traffic.

Saya sebagai pengelola FormulaBisnis.com, sangat merekomendasikan anda untuk 
menggunakan servis khusus dari Gempar.com. Untuk keterangan lebih detail, anda 
bisa baca di http://www.gempar.com.

Anda akan temukan penjelasan detail paket script sistem otomatis, rincian detail 
berbagai fasilitasnya, dan juga demo script yang bisa anda uji coba untuk lebih 
memahami cara kerjanya.

Jika anda sudah mengerti, silakan kembali ke sini lagi untuk melanjutkan proses 
panduan ke bab selanjutnya. 

http://www.gempar.com/
http://www.gempar.com/
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Bagaimana Merancang Website 
dan Membuatnya Terakses 
Lewat Internet

Setelah memiliki produk, selanjutnya anda memerlukan TOKO untuk menjual produk. 
Pada pembahasan terdahulu saya sudah jelaskan bagaimana merancang sales letter 
untuk menjualkan produk anda. Pada bagian ini, saya akan jelaskan bagaimana 
membuat produk dan toko anda ONLINE serta bisa diakses oleh siapa saja dari 
belahan bumi manapun.

Berikut adalah beberapa hal teknis yang harus anda kuasai untuk menjalankan bisnis 
di Internet. Tapi di sini, saya ingin menyederhanakan pembahasan untuk kemudahan 
pemahaman anda. 

Saya andaikan, bisnis Internet anda itu mirip dengan membuka toko. Untuk memiliki 
sebuah website (toko), anda membutuhkan beberapa hal, antara lain:

1. Nama domain, sebagai alamat toko.
2. Account web hosting, sebagai ruang sewa toko.
3. Software HTML editing, sebagai alat menciptakan perlengkapan bisnis. 
4. Software FTP, sebagai alat kirim perlengkapan bisnis ke toko.

Pertama, anda memiliki produk untuk di jual. Selanjutnya anda harus menamai 
toko (domain) dan mencari ruang sewa (web hosting) tempat toko itu berada. 
Setelah anda memiliki produk, nama toko, dan ruang sewanya... selanjutnya anda 
butuh mempersiapkan berbagai barang perlengkapannya (file-file HTML dan file 
produk). Dalam hal ini anda membutuhkan software HTML editing untuk membuat 
barang-barang pengisi toko. 

Setelah barang-barang virtual inventaris toko anda jadi, anda harus mengirim 
barang tersebut ke toko sehingga bisa dikunjungi dan dilihat orang. Di sini anda 
membutuhkan  software FTP. Selanjutnya toko anda sudah bisa dilihat dan 
dikunjungi orang.

Apakah penjelasan saya terkesan terlalu rumit? Silakan teruskan membaca, berikut 
penjelasan sederhana dengan cara lain:

Untuk membuat website anda terpasang di Internet, anda membutuhkan empat hal:

1. Nama domain
2. Account web hosting
3. Software HTML editing
4. Software FTP
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Setelah anda memiliki keempat hal di atas, kita akan gunakan software HTML 
editing untuk merancang lay out website anda. 

Contoh file-file html yang sudah jadi:

Lalu kita membutuhkan software FTP untuk meng-upload file-file HTML website 
tersebut ke account web hosting. 

Gambar software FTP untuk mengupload file HTML:

Setelah file html anda ter-upload, kita akses alamat toko dengan mengetik nama 
domain. Misal http://www.FormulaBisnis.com, selanjutnya kita akan melihat website
anda sudah terpasang di Internet.

Ketikkan alamat domain di Internet eksplorer.

http://www.tokoanda.com/
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Gambar tampilan website setelah terakses:

Rumit? Keterlaluan jika anda masih juga tidak mengerti. 

OK, berikut penjelasan detailnya, sangat sederhana…

Menentukan Nama Domain

Secara sederhana, nama domain adalah alamat toko anda. Jika pengunjung ingin 
mengakses website anda, maka nama domain lah yang akan mereka ketikkan. 
FormulaBisnis.com, detik.com, astaga.com, bisnisindonesia.com dan sebagainya 
adalah beberapa contoh nama domain.

Berikut beberapa point yang berkaitan dengan pemilihan domain:

 Jika anda memilih nama domain baru, pastikan dia belum terpilih oleh orang 
lain. Satu nama domain hanya bisa dimiliki oleh satu orang atau perusahaan 
saja. Anda bisa memeriksa apakah domain tersebut sudah jadi milik orang atau 
belum dengan menggunakan servis di website http://www.truewhois.com. 

 Selain itu, sebisa mungkin anda memilih nama domain yang berkaitan dengan 
produk anda. Contohnya, saya menjual produk informasi tentang metode 
menjalankan bisnis di Internet. Karena tema produk yang seperti itu, saya 
putuskan untuk memilih nama FormulaBisnis.com sebagai nama domain 
saya. Domain ini mudah diingat, dan dari frase katanya sudah mencerminkan 

http://www.truewhois.com/
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materi utama website.

 Gunakan domain yang berakhiran .com. Mungkin saat ini anda banyak 
mendengar akhiran domain yang bervariasi, antara lain: .net, .biz, .tv, .info 
dan sebagainya. Saya anjurkan anda kesampingkan semua variasi tersebut 
dan mulailah konsentrasi pada pemilihan domain berakhiran .com.

Kenapa? Coba tanyakan kepada diri anda sendiri. Jika anda ingin mengakses 
suatu alamat website, akhiran apa yang paling melekat dalam benak anda? 
.COM? Tentu saja! Begitu juga dengan para pengunjung anda.

Domain akhiran .com memiliki brand 80% lebih baik daripada domain akhiran 
lainnya. Jadi, jangan pertaruhkan bisnis dengan memilih akhiran domain yang 
lain.

Dengan beberapa point di atas, sekarang saatnya anda memilih sebuah nama domain 
dan membelinya. Anda hanya bisa membeli (menyewa) nama domain dalam jangka 
waktu tertentu. Biasanya sekitar $10 - $15 per tahun. Dan setiap tahun anda perlu 
memperbaharuinya.

Berikut beberapa pilihan tempat untuk membeli nama domain secara murah. Dengan 
kartu  kredit maupun transfer antar rekening bank. Jika anda tidak memiliki kartu 
kredit, saya anjurkan membeli nama domain di website indonesia saja.

Pembelian domain dengan kartu kredit:

 http://www.domainsite.com
 http://www.godaddy.com
 http://www.iweb.com
 http://www.nameseek.com

Pembelian domain dengan transfer bank:

 http://www.techscape.co.id
 http://www.apenta.com/
 http://www.namadomain.com

Jika anda memiliki pilihan perusahaan lain untuk membeli domain, silakan ke
http://www.google.co.id lalu ketik “buy domain” atau “beli domain”. Selanjutnya anda 
akan melihat ratusan halaman berbagai perusahaan yang menawarkan domain 
dengan berbagai fitur dan harga yang berbeda.

Account Web Hosting

Internet pada dasarnya adalah suatu kumpulan jaringan komputer yang terhubung 
satu sama lain. Supaya data di dalam komputer tersebut bisa diakses oleh komputer 
lain, maka dia harus online 24 jam sehari secara terus menerus. Untuk itu, agar 
website anda bisa di akses, anda perlu menyimpannya pada sebuah komputer/server 
yang bekerja 24 jam sehari, dan ini di sebut web hosting. 

http://www.domainsite.com/
http://www.godaddy.com/
http://www.iweb.com/
http://www.nameseek.com/
http://www.techscape.co.id/
http://www.apenta.com/
http://www.namadomain.com/
http://www.google.co.id/
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Ini sama dengan ruang sewa toko untuk menjual produk anda. Karena di ruang sewa 
itulah para pengunjung bisa mendatangi toko anda. Biaya sewanya bisa anda 
bayarkan sebulan sekali, ataupun setiap tahun. 

Banyak perusahaan web hosting internasional maupun perusahaan yang terdapat di 
Indonesia. Daftar perusahaan domain yang saya berikan di atas sebagian besar 
adalah perusahaan web hosting juga. 

Top Hosting Companies in Indonesia (Data Juli 2008)

Rank Hosting Company Market Share Total Domains

1 MASTERWEBNET.COM 13.1959 % 13,132

2 IDWEBHOST.COM 8.1444 % 8,105

3 RUMAHWEB.COM 5.991 % 5,962

4 ARDHOSTING.COM 2.7594 % 2,746

5 SLGSERVER.NET 2.272 % 2,261

6 QWORDS.COM 1.8369 % 1,828

7 DIJAMINMURAH.COM 1.7042 % 1,696

8 TECHSCAPE.COM 1.6249 % 1,617

9 INDOGLOBAL.COM 1.5987 % 1,591

10 CBN.NET.ID 1.5616 % 1,554

11 IMEDIABIZ.COM 1.5003 % 1,493

12 TADULAKO.COM 1.3837 % 1,377

12 JAGOANHOSTING.COM 1.3837 % 1,377

14 DAPURHOSTING.COM 1.3505 % 1,344

15 PASARHOSTING.INFO 1.3385 % 1,332

Atau, jika anda ingin memiliki pilihan lain, silakan buka http://www.google.co.id dan 
ketik “web hosting”. Anda akan menemukan daftar berbagai perusahaan yang 
menawarkan web hosting dengan harga dan fitur yang berbeda-beda.

Seringkali, pembelian domain merupakan satu paket dengan penggunaan servis web 
hosting. Artinya, jika anda membeli satu paket webhost, anda juga akan memperoleh 
satu domain gratis. 

Software HTML Editing

Dulu, saat teknologi informasi baru saja muncul, untuk membuat halaman web anda 
membutuhkan pengetahuan khusus mengenai kode-kode HTML. Hanya orang-orang 
tertentu saja yang bisa merancang website, dan kebanyakan, saat itu masih berupa 
website sederhana. 

Tapi sekarang tidak lagi. 

Berterimakasihlah pada pesatnya perkembangan teknologi. Sekarang, orang 
awampun bisa merancang website dengan mudah. Tidak membutuhkan pengetahuan 

http://www.webhosting.info/webhosts/tophosts/Country/ID?ob=RANK&oo=DESC
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/MASTERWEBNET.COM
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/IDWEBHOST.COM
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/RUMAHWEB.COM
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/ARDHOSTING.COM
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/SLGSERVER.NET
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/QWORDS.COM
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/DIJAMINMURAH.COM
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/TECHSCAPE.COM
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/INDOGLOBAL.COM
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/CBN.NET.ID
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/IMEDIABIZ.COM
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/TADULAKO.COM
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/JAGOANHOSTING.COM
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/DAPURHOSTING.COM
http://www.webhosting.info/webhosts/reports/PASARHOSTING.INFO
http://www.google.co.id/
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tentang kode HTML yang kompleks, anda bisa merancang halaman-halaman web 
seperti layaknya anda mengoperasikan Microsoft Word. 

Istilah untuk kemudahan perancangan halaman web tersebut disebut “WYSIWYG” 
(What You See Is What You Get). Software yang paling sering saya gunakan untuk 
merancang website adalah FrontPage dan Dreamweaver. Kedua software ini 
memberikan kemudahan yang luar biasa sehingga anda bisa menikmati halaman demi 
halaman FormulaBisnis.com.

Jika sebelumnya anda tidak pernah sama sekali merancang halaman web, saya 
berikan satu tips sederhana untuk membuat web yang menarik dengan cepat.

1. Jelajahi Internet, carilah satu halaman web yang sederhana namun menarik.
2. Save halaman tersebut (file > save as > halaman web (complete) )
3. Lalu aktifkan software frontpage, biasanya sudah tertanam di komputer anda.
4. Melalui frontpage, buka halaman web yang tadi telah anda simpan.
5. Walaaa…. Anda akan melihat dari frontpage bagaimana halaman web tersebut 

dirancang. Berlatihlah mengubah hurufnya, warnanya, tabelnya dan 
sebagainya. Anda akan cepat belajar dengan cara ini.

Software FTP

Setelah anda memiliki file-file halaman web yang sudah terhubung satu sama lain, 
sekarang saatnya untuk memasangnya di web host. Anda membutuhkan software 
khusus untuk melakukannya, namanya software FTP (File Transfer Protocol).

Software FTP adalah alat khusus yang memungkinkan anda memindah file dari 
komputer dan meletakkannya ke dalam web. 

Sangat mudah menggunakan software ini. Anda hanya perlu sedikit belajar. Software 
FTP yang saya maksud adalah WS_FTP Pro atau WS_FTP LE. Keduanya dibuat oleh 
suatu perusahaan bernama Ipswitch.com.
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Bagaimana cara mendapatkan software ini secara gratis?

Silakan akses http://www.download.com, dan anda akan lihat: 

Lihat pada sudut kanan atas, anda akan temukan fasilitas “search”. Ketik “wsftp le” 
lalu klik tombol searchnya. Selanjutnya anda akan menemukan seperti ini:

Klik link “Download now” untuk mengambil file program tersebut. 

Setelah program terdownload, klik dua kali pada icon file tersebut. Lalu dengan 
sendirinya dia melakukan proses installasi. Ini hanya memakan waktu satu menit, 
karena proses instalasi berjalan secara otomatis. 

Kini software FTP anda telah siap, tugas selanjutnya adalah mentransfer file-file 
halaman web yang sudah anda buat, dan memindahkannya ke web.

http://www.download.com/
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Catatan: Lakukanlah latihan dan dan percobaan untuk menggunakan software 
FrontPage dan WS FTP. Anda akan cepat belajar dengan langsung menggunakannya 
dalam praktek.

Meng-upload File Anda ke Dalam Web

Jika anda telah merancang keseluruhan website, maka langkah selanjutnya adalah
menyimpannya ke dalam web. Dengan menggunakan software FTP_LE, anda bisa 
melakukannya dengan mudah. 

Saat anda membuka FTP_LE anda akan melihat ini:

Kolom isian tersebut diisi dengan data yang anda terima dari web hosting. Biasanya 
data-data tersebut anda terima melalui email setelah mereka mengaktifkan account 
web host anda. 

Saya jelaskan apa maksud setiap kolom isiannya:

 HostName/Address : Ini adalah alamat website anda (domainanda.com) 
atau IP address. IP address adalah serangkaian angka yang diberikan web host 
kepada anda sebagai identitas. Biasanya IP address bisa anda temukan di 
dalam email aktivasi account hosting.

 User ID : Ini adalah user ID yang di gunakan untuk mengakses account 
hosting anda.

 Password: Ini adalah password account hosting anda.

Catatan: Domain dan account web host adalah informasi yang sangat penting. 
Jangan sekali-kali anda memberikan data akses tersebut ke orang lain, walaupun itu 
adalah ke orang yang anda percayai sekalipun. Sekali anda kehilangan password, 
maka anda juga akan kehilangan bisnis anda, seberapapun besar perusahaan online 
yang anda punya.
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Isilah tiga form tersebut dengan data-data yang diperlukan. Klik lah box yang 
bertuliskan “save password” lalu klik OK. 

Jika anda telah memasukkan seluruh data dengan benar (HostName, ID, password), 
maka secara otomatis software FTP akan mengakses account hosting. 

Anda lihat, setelah terakses, FTP terbagi dalam dua bagian. Bagian kiri adalah data file
anda di komputer lokal, dan bagian kanan adalah data file di web hosting account 
anda. 

Jika anda ingin mentransfer file yang ada di sebelah kiri ke data sebelah kanan, yang 
perlu anda lakukan hanyalah memilih beberapa file yang akan di pindah lalu klik tanda 
“=>”  yang terdapat di bagian tengah. 

Lalu pada account web host file-file tersebut disimpan di folder sebelah mana? Pada 
web host yang saya miliki, saya menyimpan file-file tersebut dalam folder 
“public_html”. Nama folder penyimpan file html untuk setiap web host mungkin 
berbeda, namun sebenarnya maksudnya sama. Anda bisa membaca petunjuk detail 
pada setiap web host yang menerangkan soal folder penyimpanan ini.

Klik lah dua kali folder tersebut (public_html) dan beginilah yang akan mungkin anda 
lihat (tidak selalu seperti ini):
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Pada umumnya folder ini tidak berisi apa-apa selain sub folder “cgi-bin”. Jika ternyata 
terdapat beberapa file atau folder lain, biarkanlah, itu tidak masalah.

Tugas anda selanjutnya adalah mentransfer file web yang sudah anda rancang 
sebelumnya di komputer menuju web account. File tersebut di sebelah kiri, dan tujuan 
transfer ada di sebelah kanan.

Saya harap anda ingat bagaimana anda mentransfer file di komputer secara lokal 
dengan menggunakan Windows Explorer. Cara di FTP sama persis dengan cara 
transfer di windows explorer. Hanya saja yang di FTP lebih praktis. Anda hanya perlu 
memilih file nya dan mengklik tombol “=>”

Lihat gambar di bawah ini.
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Anda bisa mentransfer file satu per satu, atau langsung bersamaan. Sama persis 
dengan saat anda mentransfer file dari satu folder ke folder lainnya di Windows 
Explorer, anda bisa memilih beberapa file sekaligus dan langsung menguploadnya ke 
web account.

Jika proses transfer anda telah sempurna, silakan coba mengakses web anda. 
Ketikkan www.domainanda.com di web browser, dan lihatlah… sekarang bisnis anda 
sudah ONLINE!

Cobalah periksa seluruh tampilan web anda, link-linknya, dan sistem navigasinya. 
Adakah link yang tidak nyambung atau apapun yang anda anggap belum sempurna. 
Cobalah sistem pendaftarannya, sistem reseller dan sebagainya. Setelah anda yakin 
semua telah berjalan dengan sempurna, yang selanjutnya anda lakukan adalah mulai 
mempromosikan bisnis anda!

http://www.domainanda.com/


SISTEM MESIN UANG OTOMATIS!

130
JOKO SUSILO •  HTTP://WWW.FORMULABISNIS.COM © 2001-2008

Menarik Sebanyak Mungkin 
Pengunjung Ke Website Anda!

Sekarang anda sudah memiliki produk untuk dijual dan website dengan sistem 
otomatisnya yang menjual produk anda. namun, sebagus apapun produk anda, 
secanggih apapun sistem otomatisasi di website anda, mereka sama sekali tidak 
berguna jika tidak ada satu orangpun yang mengunjungi ‘toko’ anda.

Traffic… anda membutuhkan traffic!

Traffic yang saya maksud di sini adalah para pengunjung website anda. Saat bisnis 
online anda sudah siap, hal pertama kali yang harus anda pikirkan adalah perolehan 
traffic. Sekali anda memiliki traffic, dengan didukung strategi pemasaran online yang 
sudah dirancang dengan baik, maka penghasilan melimpah secara otomatis akan 
mengalir ke rekening anda. 

Pada pembahasan terdahulu kita sudah banyak bicara mengenai perancangan produk, 
sales letter, dan sistem otomatisasi web site. Tugas anda berikutnya adalah
mendatangkan sebanyak mungkin pengunjung ke website sambil mengelola bisnis 
anda.

Tentu anda tahu, langkah paling pertama untuk membuat pengunjung mau membeli 
produk adalah dengan membawanya ke website anda. Setelah pengunjung datang, 
tugas selanjutnya di tangani oleh sales letter. Tapi darimana mereka datang, 
bagaimana mereka datang, dan apa yang membuatnya mau datang ke website anda, 
adalah hal khusus yang perlu dipelajari.

Saya mengelola FormulaBisnis.com sejak awal tahun 2002. Saat minggu pertama, 
traffic saya hanya sekitar 50 orang per hari. Sungguh sangat mengecewakan. Tapi 
seiring dengan kegiatan promosi ringan, dari hari ke hari, traffic tersebut mulai 
meningkat mencapai 1000 - 1500 pengunjung per hari. 

Bagaimana jika pengunjung sebanyak itu anda miliki? Jika anda memiliki 1000 
pengunjung per hari, dan hanya 1% saja yang beli, dengan profit Rp 50.000,- per 
produk, maka penghasilan anda per hari secara teori adalah:

1% x 1000 x Rp 50.000,- = Rp 500.000,-

1% merupakan rasio beli yang sangat kecil. Artinya, dari setiap 100 pengunjung, 
hanya 1 orang yang akan membeli produk anda. Anda lihat, dengan jumlah 
pengunjung sebanyak itu, dan rasio beli sekecil itu, anda tetap bisa menghasilkan 
penjualan rata-rata 10 order per hari. Rp 500.000,- per hari, 15 juta per bulan, 
dengan satu jam kerja per hari… 

Itu lebih dari cukup untuk membangun kekayaan, bukan?
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Catatan: Anda bisa meningkatkan nilai rasio beli yang 1% dengan cara 
mengoptimalkan sales letter, autoresponder, atau iklan anda. Lihat pembahasan di 
bab-bab sebelumnya.

Konsep Dasar Perolehan Traffic

Bagaimana cara membangun traffic? Adakah langkah-langkahnya?

Ada, bahkan ada tahap-tahapnya. Jika sebelumnya anda berpikir mendatangkan 
pengunjung/traffic adalah suatu kegiatan monoton, anda keliru! Jika saya asumsikan
anda membangun traffic dari NOL, maka ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam 
membangun traffic, antara lain:

1. Menciptakan momentum traffic
2. Melipatgandakan traffic yang telah dihasilkan
3. Menjaga konsistensi perolehan traffic

Belum pernah mendengar konsep traffic yang bertahap seperti ini? OK, saya berikan 
penjelasannya:

1. Menciptakan momentum traffiic

Setelah bisnis anda siap untuk dipasarkan, tugas anda berikutnya adalah
PROMOSI. Ini adalah tugas pertama. Anda belum bisa mengandalkan tenaga 
penjual, karena anda belum punya satupun reseller. Anda juga tidak bisa 
mengandalkan rekomendasi dari orang lain, karena belum ada yang 
mengetahui keberadaan website anda.

Mendatangkan traffic pada tahap pertama ini sepenuhnya adalah tanggung 
jawab anda. Dan biasanya, tahap inilah yang paling berat. Anda harus mau 
dengan secara konsisten mempromosikan website melalui media promosi di 
Internet atau dengan cara-cara khusus yang nanti akan saya jelaskan.

2. Melipatgandakan traffic yang telah dihasilkan

Setelah anda bersusah payah mendatangkan momentum traffic seorang diri, 
sekali traffic dihasilkan, anda harus membuat traffic tersebut bisa berganda 
sepanjang waktu. 

Apa maksudnya? 

Jangan biarkan para pengunjung datang dan pergi begitu saja. Buatlah cara 
sedemikian rupa sehingga setiap pengunjung yang datang akan menghasilkan 
pengunjung baru lainnya. Mungkinkah? Sangat mungkin, jika anda 
menggunakan konsep viral marketing! Apa itu viral marketing, seperti apa 
contohnya? Nanti akan saya jelaskan lebih detail.

3. Menjaga konsistensi perolehan traffic 
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Sekarang anda memiliki beberapa pengunjung dari usaha anda sendiri, dan 
pengunjung tersebut juga memberikan pengunjung baru untuk anda. Di bantu 
dengan pembinaan anda kepada mereka, dan seiring dengan jalannya waktu, 
jumlah pengunjung akan meningkat dari waktu ke waktu. 

Tugas selanjutnya adalah menjaga konsistensi traffic. Buatlah setiap 
pengunjung yang pernah mendatangi ‘toko’ anda, mau berkunjung dan 
berkunjung lagi di lain waktu! Buatlah mereka bolak-balik sampai akhirnya 
mereka mau membeli produk anda. 

Bagaimana? Anda sudah jelas dengan konsep 3 tahap traffic ini? Cukup sederhana… 
tapi cara ini ampuh untuk membuat traffic website anda melimpah dalam waktu yang 
relatif singkat.

OK, berikut ini saya akan mengulas kembali ketiga tahap tersebut dalam penjelasan 
yang lebih detail. Saya akan ulang penjelasan umum di atas, kemudian 
melanjutkannya dengan penjelasan detail. Anda akan menemukan apa saja langkah 
kongkret usaha traffic berdasarkan tahap-tahapnya. 

Menciptakan Momentum Traffic

Setelah bisnis anda siap untuk dipasarkan, tugas anda berikutnya adalah PROMOSI. 
Ini adalah tugas pertama. Anda belum bisa mengandalkan tenaga penjual, karena
anda belum punya satupun reseller. Anda juga tidak bisa mengandalkan rekomendasi 
dari orang lain, karena belum ada yang mengetahui keberadaan website anda.

Mendatangkan traffic pada tahap pertama ini sepenuhnya adalah tanggung jawab 
anda. Dan biasanya, tahap inilah yang paling berat. Anda harus mau dengan secara 
konsisten mempromosikan website anda melalui media promosi di Internet atau 
dengan cara-cara khusus yang nanti akan saya jelaskan.

Apa saja langkah promosi yang termasuk dalam tahap momentum traffic?

 Mendaftarkan website anda ke search engine
 Aktif promosi di iklan mini
 Aktif menampilkan diri di newsgroup dan forum
 Mengadakan promosi silang dengan webmaster lain

Sebenarnya masih banyak contoh momentum traffic yang lain, namun untuk menjaga 
pemahaman anda, saya hanya akan menjelaskan keempat hal di atas. Jika anda 
sudah menguasai cara promosi tersebut, anda bisa mulai pelajari cara lain yang bisa
anda temukan informasinya di Internet.

Mari kita bahas cara-cara kongkretnya, satu per satu…

1. Mendaftarkan Website ke Search Engine
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Saat pertama kali mengakses Internet, metode apa yang paling sering anda gunakan 
untuk mencari dan menemukan informasi?

Saya yakin, sebagian besar dari anda menggunakan search engine/direktori. 
Menggunakan search engine untuk mencari informasi di Internet memang bukanlah 
satu-satunya cara, tapi sebagian besar pengguna Internet menggunakannya. 

Mengapa mendaftarkan website anda ke search engine sangat penting? 

- Gratis! Mendaftarkan website anda ke search engine sama sekali tidak 
membutuhkan biaya. Ini cocok bagi anda yang hanya memiliki anggaran kecil 
dan baru memulai usaha Internet marketing.

- Traffic melimpah! Search engine yang populer bisa memberi anda traffic 
melimpah… traffic yang tertarget. Prospek potensial mengetikkan kata kunci 
tertentu dan saat website anda muncul dalam hasil pencarian, maka website
anda akan dikunjungi. Mereka akan mengunjungi website anda karena mereka 
memang ingin melakukannya, tanpa paksaan dari pihak manapun. 

- Pilihan pertama! Search engine adalah pilihan pertama yang digunakan oleh 
sebagian besar pengguna Internet untuk mendapatkan informasi. 

Sebagai pengingat, search engine bukanlah satu-satunya alat promosi yang bisa anda 
gunakan. Tapi memanfaatkan search engine merupakan cara promosi yang paling 
mendasar. Jika anda tidak memiliki pilihan lain dalam menghasilkan traffic, anda bisa 
gunakan cara ini sebagai satu-satunya metode untuk mencari pengunjung.

Saya menganjurkan anda mempelajari metode promosi search engine secara 
mendalam. Banyak sekali pembahasan detail di Internet mengenai search engine. 
Silakan baca dan pelajari cara dan strategi detail menggunakan search engine sebagai 
sumber utama traffic. Anda bisa mengakses salah satu sumber informasi nya di sini:
http://www.seo-guy.com/tutorial.html . 

Sekarang, saya ingin anda memiliki pemahaman mendasar dulu tentang promosi di 
search engine melalui e-book ini. Setelah anda tahu bagaimana search engine 
bekerja, cara-cara dasar mengoptimasi website anda, dan beberapa langkah dasar 
lain, silakan pelajari teknik-teknik yang lebih kompleks lagi di website yang tadi saya 
rekomendasikan.

Beberapa tipe berbeda search engine (mesin pencar)

Seandainya saat ini adalah pertama kalinya anda di Internet dan anda membutuhkan 
informasi tertentu tentang “bisnis Internet”… ke mana anda akan pergi? Terdapat 
begitu banyak search engine dan direktori, mana yang akan anda mulai? Mana yang 
merupakan search engine terbaik? Mana yang perlu anda pilih dari sekian banyak 
serach engine?

Search engine terbaik adalah search engine yang paling populer dan paling sering
digunakan orang. Pemilik website maupun pengunjung, kedua-duanya setuju dengan 
pernyataan tersebut. 

http://www.seo-guy.com/tutorial.html
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Alasannya: Search engine populer sudah memiliki ketenaran, dikenal oleh banyak 
orang. Keunggulan ini saja akan membuat search engine tersebut memiliki traffic 
yang benar-benar melimpah, terutama jika dibandingkan dengan search engine 
lainnya.

Jika anda adalah pemilik website dan website anda sudah terdaftar pada urutan 
pencarian utama di salah satu search engine populer, maka anda akan memiliki begitu 
banyak traffic dari search engine tersebut. 

Jika anda adalah pencari info, atau calon konsumen, search engine populer akan 
memberikan data hasil pencarian yang lebih akurat dan lengkap. Mesin pencarinya 
akan bekerja dengan lebih cepat, terloading lebih cepat, dan biasanya ditata dan 
dikelola dengan sangat baik seiring dengan berkembangnya informasi di Internet.

Sebelum kita melangkah ke pembahasan yang lebih spesifik tentang search engine, 
saya ingin jelaskan beberapa perbedaan yang terdapat pada dua tipe utama servis 
pencarian:

Search Engines

Search engine menggunakan robot yang disebut “spider” untuk meng-index 
(mengkategori) website anda. Anda mendaftarkan sebuah website atau halaman web 
ke search engine tertentu dan spider tersebut akan mengkategorikan submisi anda. 

Begini cara kerjanya: 

Spider (disebut juga “crawler”) mengunjungi website anda, membaca halaman-
halaman web di dalamnya… lalu menelusuri links menuju halaman lain di dalam site 
anda. Ini berarti website anda di spider atau di crawl ("spidered" or "crawled"). Spider 
itu juga akan kembali ke website anda dalam jangka waktu tertentu (misalnya sekali 
setiap beberapa bulan) untuk memeriksa adakah perubahan baru di website anda. 

Setelah spider memiliki semua informasi web anda, dia kembali ke search engine dan 
mulai mengkategori apa yang sudah dia temukan. Biasanya, akan memerlukan 
beberapa waktu untuk sebuah halaman agar bisa terkategori. Pada saat begini, 
website anda mungkin sudah di spider tapi belum di index (kategorikan) .

Selama website anda belum dikategori/ indexed (dimasukkan dalam list 
kategori/search engine), website anda belum akan ditemukan dalam hasil pencarian. 

Berikut contoh beberapa search engine populer yang menggunakan “spider”:

 Google
 AltaVista 
 Excite 
 HotBot 
 Infoseek 
 Lycos 
 WebCrawler 
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Tipe mesin pencari kedua adalah…..

Directories (direktori)

Direktori tidak akan mendata website anda selama anda tidak mendaftarkannya. 
Seringkali, mereka hanya akan mendaftar homepage anda saja dan bukan termasuk 
sub-sub halamannya.

Perbedaan utama antara direktori dan search engine adalah direktori akan 
“mengkategori” website. Misalnya, jika website anda bertopik mobil, maka website 
tersebut akan di daftarkan dibawah kategori di “otomotif” atau “mobil” atau topik 
lainnya yang berkaitan.

Perbedaan inilah yang menyebabkan direktori sebagai mesin pencari yang paling 
relevan. Berikut contoh beberapa mesin pencari direktori:

 LinkStar 
 LookSmart 
 Snap 
 Starting Point 
 WWWYellowPages 
 Yahoo! (yang paling populer) 

Sekarang, yang perlu anda lakukan adalah mendaftarkan website anda ke kedua tipe 
mesin pencari di atas. Sebelum kita membahas tentang bagaimana mempersiapkan 
Halaman Web dan kode HTML anda, saya akan jelaskan bagaimana cara 
mengoptomasi website anda.

Mengoptimasi Website Anda

Sekarang anda sudah tahu apa yang dimaksud dengan search engine. Anda 
sudah tahu mana saja search engine yang paling populer yang bisa anda 
jadikan sebagai sasaran pendaftaran website. Namun, sebelum anda 
melakukan pandaftaran website, ada beberapa faktor penting yang perlu anda 
persiapkan.

Tugas anda bukanlah hanya mendaftarkan website ke search engine lalu
selesai. Anda perlu mempersiapkan beberapa faktor sedemikian rupa, 
mengoptimasi website, halaman demi halaman, sehingga website yang telah
anda daftarkan akan muncul di urutan atas hasil pencarian. 

Apa gunanya pendaftran website ke search engine jika ternyata website anda 
muncul di urutan #44.899 di setiap pencarian? Agar website anda memiliki 
traffic melimpah dari search engine, maka paling tidak, website anda harus 
muncul di urutan 40 daftar teratas hasil pencarian.

Apa yang perlu dilakukan? Optimalkan halaman web anda terhadap pencarian 
search engine.
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Silakan buka salah satu halaman website yang ada di Internet. Misalnya 
http://www.formulabisnis.com. Kita akan mempelajari bagian ini dengan acuan 
halaman tersebut.  

Pemilihan keywords (kata kunci)

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana cara memilih keyword dalam 
mengoptimasi search engine anda. Memilih kata kunci yang paling efektif 
adalah langkah penting dalam submisi search engine.

Kata kunci (keyword) akan mengatakan ke search engine apakah yang dibahas 
di dalam website anda. Temukan keyword apa saja yang biasanya ketikkan 
oleh para pencari informasi jika mereka ingin mencari produk atau servis 
seperti yang anda tawarkan. Kata-kata yang diketikkan dalam kotak pencari 
adalah kata kunci anda.

Pastikan keyword anda muncul pada lokasi-lokasi penting di seluruh halaman. 
Terutama di judul halaman. Kegagalan dalam meletakkan kata kunci ke dalam 
title (judul) menjadi salah satu penyebab kenapa rangking suatu website di 
hasil pencarian search engine rendah.

Anda juga harus menghindari pemakaian keyword yang sudah populer karena 
itu akan membuat anda berkompetisi dengan jutaan website lain di Internet. 
Gunakan keyword populer dengan kombinasi tertentu yang membentuk frase. 

Cara terbaik untuk mencari keyword dan mengoptimasinya adalah dengan 
menggunakan search engine, atau anda gunakan software Good Keywords 
yang dulu pernah saya beri. Dengan alat itu anda bisa tahu seberapa populer 
keyword tersebut di Internet. Cara praktis lainnya adalah dengan mengunjungi 
website kompetitor lain yang memiliki rangking bagus, kemudian memeriksa 
keyword apa saja yang mereka gunakan. 

 Gunakan frase

Lebih dari 60% pencarian menggunakan frase dan bukan kata tunggal.

 Jangan ulangi keyword terlalu sering

Beberapa search engine tertentu melakukan filter terhadap pengulangan 
keyword yang terlalu banyak. Jangan mengulang-ulang keyword terlalu 
sering, maksimal 4 kali saja.

 Gunakan bentuk yang beragam

Tidak setiap orang akan menuliskan kata yang sama. Misalnya “e-book” 
untuk mencari informasi yang berkaitan dengan e-book. Gunakan juga 
keyword “E-book”, "e-books" atau "E-book" sebagai variasi. 

Title (judul)

http://www.sitesell.com/
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Judul halaman anda adalah faktor yang paling penting dalam perolehan 
rangking di search engine. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin 
klarifikasi, sebenarnya judul seperti apa yang saya maksud.

Headline pertama atau judul yang ada di sales letter anda bukanlah judul yang 
saya maksud. Judul di tag <title> di dalam kode HTML anda adalah yang saya 
maksud. Itulah salah satu yang di lacak spider search engine untuk kemudian 
dikategorikan dalam hasil pencarian. 

Jika anda memiliki browser MS Internet Explorer atau Netscape browser, 
lihatlah pada bagian teratas screen anda (dengan latar belakang biru tua dan 
tulisan putih)  - itulah yang saya maksud dengan judul halaman. 

Selanjutnya, silakan menuju bar menu anda di bagian atas dan klik View, lalu 
Source/Page Source.

Dengan melakukan ini, sekarang anda bisa melihat Source code HTML untuk 
halaman tersebut di Internet. Sekarang, dengan melihat sorce code tersebut,
anda akan melihat beberapa data di dalamnya.

<html>

<head>
<title>This Is The Title Of The Page</title>
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<meta name="description" content="Place your description 
here.">
<meta name="keywords" content="Place your keywords here.">
</head>

Jika diterapkan dalam halaman web FormulaBisnis.com, hasilnya akan seperti 
ini:

<html>

<head>

<title>Formula Bisnis Internet</title>

<meta name="description" content="Temukan formula 3 
langkah yang telah teruji untuk menghasilkan uang lewat 
Internet.">

<meta name="keywords" 
content="formula,bisnis,Internet,uang,usaha,ebook">

</head>

OK, sekarang anda tahu apa dan di mana judul berada. Selanjutnya mari kita 
bahas judul seperti apa yang sebaiknya anda tulis agar optimal dengan search 
engine.

Ingatkah anda dengan kata kunci (keyword) yang sudah kita bahas 
sebelumnya? Sekarang waktunya menggunakan beberapa keyword tersebut ke 
dalam judul. Ambillah 2-4 keyword yang menurut anda paling ampuh 
mendeskripsikan halaman web anda, lalu buatlah judul menggunakan keyword 
tersebut.

Judul yang baik bukan hanya mencantumkan keyword anda, tetapi juga 
mendeskripsikan halaman anda. Satu hal yang tidak perlu dimasukkan adalah
deskripsi mengenai anda atau perusahaan anda. Perlu diingat bahwa membuat 
judul halaman untuk optimasi search engine mirip dengan membuat judul 
untuk sales letter. Keduanya harus menarik perhatian pembaca. 

Silakan baca tata cara menarik perhatian pembaca di pembahasan sales letter.

Description

Deskripsi tentang website anda juga merupakan salah satu aktor yang 
membuat pembaca mau mengklik dan mengunjungi website anda. Ini mirip
dengan headline di sales letter, deskripsi anda harus:

1. Menarik
2. Membuat pembaca penasaran untuk membaca lebih jauh lagi
3. Memberi solusi terhadap masalah tertentu

Jadi, judul dan deskripsi yang bagus bisa seperti ini:
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Formula Bisnis Internet - Temukan formula 3 langkah yang telah 
teruji untuk menghasilkan uang lewat Internet.

Anda memiliki keyword utama di dalam judul tersebut, ditambah dengan 
deskripsi yang menarik. Lalu di mana anda menuliskan deskripsi? Beberapa 
search engine akan meminta anda memasukkan deskripsi di form yang telah 
mereka sediakan saat pendaftaran. Tapi ada juga search engine yang 
melakukan pelacakan dan mengambil data deskripsi anda dari halaman 
halaman web, yaitu META tags.

META Tags

Meta tags membantu search engine dalam mendeskripsikan website anda. 
META tags adalah kode HTML yang yang dimasukkan ke dalam website anda 
untuk memberitahu spider search engine bagaimana dan apa deskripsi website 
anda. Jika anda tidak mencantumkan META tags, robot spider akan mengambil 
beberapa kalimat pertama di halaman anda sebagai deskripsi.

META Description Tags

Sekarang kita akan gunakan META Description Tags untuk mengkomunikasikan 
informasi ini kepada search engine tanpa anda harus mengubah penampilan 
website anda.

<html>

<head>

<title>Formula Bisnis Internet</title>

<meta name="description" content="Temukan formula 3 
langkah yang telah teruji untuk menghasilkan uang lewat 
Internet.">

<meta name="keywords" 
content="formula,bisnis,Internet,uang,usaha,ebook">

</head>

Sekarang, jika website anda ditemukan di dalam daftar pencarian, seperti 
inilah yang nanti akan muncul: 

Formula Bisnis Internet - Temukan formula 3 langkah yang telah 
teruji untuk menghasilkan uang lewat Internet.

Perhatikan bagaimana deskripsi tersebut persis dengan yang ada di META tags. 
Itulah yang dilakukan Meta tags. Dia akan membantu anda mengontrol 
tampilan deskripsi di search engine.

Susunlah kata dan kalimat tidak lebih dari 150 karakter. Itu adalah jumlah 
optimum sebuah deskripsi singkat.

META keyword tags
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Kita pernah bicara mengenai keyword. Lalu apa yang dimaksud dengan META 
keyword Tags? Pada dasarnya, meta inilah yang akan membuat website anda 
muncul di hasil pencarian jika seseorang mengetikkan keywords yang 
termasuk di dalam meta keyword tag.

Sebagai contoh, jika seseorang mengetikkan kata/frase ‘formula bisnis”, web 
site anda mungkin akan muncul karena kata tersebut cocok dengan salah satu 
keyword di dalam tag. Tanpa tag tersebut, sama sekali tidak ada harapan bagi 
website anda untuk muncul dalam hasil pencarian.

Yang perlu anda lakukan adalah pilih 6-10 keyword yang paling mencerminkan 
materi website anda, lalu pasanglah ke dalam META keyword tags. 

Misalnya begini:

<html>

<head>

<title>Formula Bisnis Internet</title>

<meta name="description" content="Temukan formula 3 
langkah yang telah teruji untuk menghasilkan uang lewat 
Internet.">

<meta name="keywords" 
content="formula,bisnis,Internet,uang,usaha,ebook">

</head>

Perhatian: Jangan mengulang-ulang keyword yang sama ke dalam tags. Ini 
akan membuat website anda di banned karena melakukan spam keyword.

Sekarang cobalah anda buka http://www.google.com dan ketikkan frase 
“formula bisnis”. Anda akan menemukan serangkaian hasil pencarian yang 
berkaitan dengan frase tersebut. Carilah, adakah hasil pencarian yang 
mengarah ke website FormulaBisnis.com?

Jika anda melihat hasilnya, lakukanlah hal yang sama dengan website anda. 
Optimasilah sedemikian rupa sehingga dia bisa muncul pada daftar hasil 
pencarian di search engine.

Mendaftarkan Website Anda ke Search Engine

Sekarang, anda sudah mengerti bagaimana cara kerja search engine dan 
bagaimana cara mengoptimasi website anda agar bisa memiliki rangking tinggi 
di search engine. 

Kegiatan ini tidak bisa selesai dalam satu langkah. Anda perlu melakukan 
beberapa perubahan, perbaikan, penambahan ataupun pengurangan sampai 
website anda bisa meuncul di kelompok daftar teratas hasil pencarian search 
engine.

http://www.google.com/
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Lalu, jika semua persiapan sudah selesai, selanjutnya yang perlu anda lakukan 
adalah melakukan submisi ke search engine. Saya anjurkan untuk submisi ke 
search engine populer, anda tidak menggunakan software sobmisi otomatis 
yang saat ini banyak di tawarkan di Internet. 

Cukup gunakan cara manual HANYA untuk beberapa search engine paling 
terkemuka yang ada di Internet.

Berikut daftarnya:

 Google
 AltaVista 
 Excite 
 HotBot 
 Infoseek 
 Lycos 
 WebCrawler 
 LinkStar 
 LookSmart 
 Snap 
 Starting Point 
 WWWYellowPages 
 Yahoo! (yang paling populer) 

Informasi tentang search engine yang saya berikan di sini hanya merupakan 
pengetahuan dasar. Jika anda ingin memperdalam pengetahuan optimasi 
search engine untuk website anda, silakan pelajari lebih detail lagi di sini:
http://www.google.co.id/search?hl=id&q=seo+tutorial&meta

Mendaftarkan situs ke Directori

Jika anda akan mendaftarkan website anda ke situs search engine directori, 
anda harus lebih hati-hati karena website anda akan diperiksa secara manual 
oleh manusia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika anda akan 
mendaftarkan ke directori yaitu :

 Usahakan agar website anda mempunyai domain name sendiri. Sebagian 
besar website yang diterima di Yahoo! memakai top level domain, dan 
hanya sebagian kecil saja yang memakai sub domain yang dapat diterima 
(kecuali website anda memiliki content yang unik).

 Nama domain sebaiknya mencerminkan isi dari website anda.
 Pastikan tidak ada broken link, gambar yang tak bisa tampil, atau 

javascript error pada halaman web anda. Jangan mensubmit website yang 
belum 100% siap.

 Setiap direktori memiliki aturannya masing-masing. Bacalah aturan 
tersebut sebelumnya agar website anda terhindar dari diskualifikasi.

 Daftarkan website anda pada kategori yang tepat dan paling spesifik. Lihat 
juga berapa website yang sudah terdaftar pada kategori tersebut. 
Usahakanlah mencari category dengan jumlah pesaing yang paling sedikit.

 Daftarkan hanya halaman utama saja. Jika anda mendaftarkan halaman-
halaman lain yang merupakan sub dari halaman utama kemungkinan besar 

http://www.google.co.id/search?hl=id&q=seo+tutorial&meta
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akan ditolak. Kecuali halaman tersebut benar-benar memiliki content yang 
langka.

 Perhatikan berapa lama anda bisa men-submit ulang website anda 
(misalnya 2 bulan). Jika belum terdaftar, lakukan submit ulang dalam 
jangka waktu tersebut.

2. Gunakan Iklan Baris Secara Rutin

Sarana yang paling sering dan paling akrab digunakan oleh para pengiklan adalah
iklan baris. Di Internet Indonesia,... iklan mini meraih posisi nomor satu dalam 
kemampuan fungsinya mempermudah promosi dan pemasaran produk dan website 
kita. Apabila kita pandai memilih situs iklan gratis... akan lebih mudah bagi kita untuk 
menerima hasil dari posting iklan yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu.

Untuk mencari iklan baris yang ada di indonesia, caranya cukup mudah. Sekali lagi, 
gunakan Google.co.id. Ketikkan “iklan baris” maka anda akan dapatkan daftar ribuan 
iklan baris yang ada di Indonesia.

Pemasangan iklan di iklan mini Internet tidak lepas dari strategi untuk membuat iklan 
yang menghasilkan respon dari pembaca. 

Di sini, saya prioritaskan bagaimana memanfaatkan iklan mini Internet secara 
optimal. Anda akan temukan bagaimana cara mengefektifkan pemasangan iklan 
sehingga bisa menghemat tenaga dan waktu anda dengan hasil yang maksimal.

Bagaimana Cara Pintar Memperoleh Manfaat Besar dari 
Pemasangan Iklan Mini di Internet? 

Walaupun iklan mini memiliki beberapa kelebihan dan kepraktisan, dia juga 
memiliki satu kekurangan. Anda harus memasang ulang iklan anda pada situs-
situs gratis tersebut, kadangkala anda tidak bisa memasang iklan yang sama 
pada waktu yang bersamaan. Anda tidak bisa memasang iklan dengan sekali 
kerja.... sepuluh atau dua puluh iklan anda terpampang pada situs iklan gratis 
tersebut.

Padahal... bisnis di Internet tidak lebih dari sekedar permainan angka saja. 
Semakin banyak orang yang melihat iklan kita... akan semakin banyak orang 
tersebut yang mengunjungi website kita. Hal ini berarti... semakin sering 
website kita dilihat orang, maka akan semakin besar jumlah kemungkinan 
adanya pembeli untuk produk yang kita tawarkan.

Ini berarti, anda harus menampilkan promosi anda ke sebanyak mungkin 
sarana iklan.

Di sini anda akan mempelajari bagaimana kita bisa berpikir sedikit lebih 
pintar untuk mencermati setiap persyaratan yang diberikan oleh suatu iklan 
mini berkaitan dengan jumlah tampilan kita.
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Ada beberapa aturan secara terurut yang harus anda penuhi untuk 
meningkatkan efektifitas iklan anda berkali-kali lipat. 

1. Selalu berusaha mengotomatiskan pemasangan iklan anda.

Apa maksudnya? Anda pasti memasang iklan secara berulang-ulang 
pada beberapa kegiatan yang sama. Anda juga lakukan pemasangan 
tersebut secara terus menerus, misalnya: mengisi form isian dengan 
nama, alamat, email, alamat URL, judul iklan, naskah iklan anda, 
password dan sebagainya....

Jika dihitung, kegiatan ini akan menghabiskan waktu anda sekitar 5 
sampai 10 menit untuk setiap kegiatan pengisian form posting iklan 
yang dilakukan. Jika anda hanya memasang iklan sebanyak satu kali 
selama satu minggu dan itupun hanya satu iklan... tentu tidak akan 
menjadi masalah bagi anda. Tapi apa yang bisa anda harapkan 
hanya dari satu iklan?

Dilemanya, jika anda memasang sebanyak mungkin iklan, berarti anda 
harus melakukan kegiatan mengetik secara berulang-ulang.

Apa yang harus anda lakukan? Manfaatkan software khusus. Yaitu 
TypeIt in dan Ad-Wizard.

Kedua software ini akan sangat membantu pekerjaan anda.

TypeIt in 

TypeIt In memiliki fungsi menyimpan data isian anda 
seperti nama, alamat, email, iklan, naskah iklan dalam 
bentuk tombol. 

Jika anda berniat mengisi form nama, silakan anda 
klik tombol nama... jadilah form isian nama anda. 
Jika anda ingin mengisi form naskah iklan, klik tombol 
naskah iklan... jadilah naskah iklan anda terisi pada 
form tersebut.

Saya selalu menggunakan software ini untuk mengisi 
form-form panjang dan menjemukan yang ada di
hadapan kita. Pekerjaan saya lebih cepat 450% 
dengan software ini.

Nama Software: TypeItIn
Website sumber software: http://www.wavget.com/typeitin.html
Langsung download di sini: http://www.wavget.com/dltypeitin.html

Software kedua adalah... Ad-Wizard

http://www.wavget.com/typeitin.html
http://www.wavget.com/dltypeitin.html
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Software ini memiliki kemampuan yang sama dengan TypeIt in. Hanya 
saja dia khusus digunakan untuk mengisi satu halaman form sekaligus. 
Sepuluh kali lebih cepat dari pada TypeIt in. 

Misalnya anda menjumpai satu halaman yang berisi 50 box isian 
mengenai data tertentu yang harus diisi dan anda memiliki kegiatan 
rutin untuk mengisinya. Jika anda mengisi secara manual, akan 
membutuhkan sekitar 30 menit untuk melengkapi form tersebut... dan 
itupun harus mengulangnya jika suatu saat anda ingin mengisinya lagi.

Jika anda menggunakan Type It in, anda hanya cukup merancangnya 
dalam tombol-tombol khusus, dan setiap box yang harus anda isi cukup
anda lakukan dengan meng-klik tombol bersangkutan. Apabila suatu 
saat anda harus mengisi lagi form tersebut, anda tinggal menggunakan 
tombol-tombol yang sudah anda rancang sebelumnya. Sampai 
kapanpun anda lakukan... Anda tidak perlu mengetik ulang lagi!

Ad Wizard mampu berbuat jauh lebih baik lagi. Dari 50 box pada form 
tersebut, anda rancang terlebih dahulu daftar isian 50 box. Ini 
membutuhkan waktu sekitar 15-30 menit. Setelah anda selesai 
merancang AdWizard, dengan sekali klik... seluruh 50 box tersebut 
akan terisi. 

Apabila suatu saat anda harus mengisi ulang form (50 Box) tersebut,
anda cukup menggunakan AdWizard rancangan anda. Dengan sekali 
klik saja... seluruh box akan penuh terisi dengan data anda. Hanya 
memerlukan waktu dua detik untuk melakukan ini. Anda tidak perlu 
melakukan pengetikan ulang... satu huruf pun!!

Bayangkan... berapa banyak iklan mini yang bisa anda isi dalam satu 
jam jika anda menggunakan alat ini.
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Nama Software: AdWizard
Website sumber software http://www.wavget.com/adwizard.html
Langsung download di sini http://www.wavget.com/dladwizard.html

Tata cara pemakaian kedua software tersebut bisa anda ketahui pada 
bagian help masing-masing software.

2. Selalu berusaha meningkatkan nilai iklan anda.

Apa maksudnya? Kalau dalam bahasa Internet disebut dengan Ads 
Convertion Rate. Yaitu ratio perbandingan dari jumlah orang yang 
melihat iklan anda dengan keputusan dia untuk meng-klik iklan anda.

Misalnya CR 10% berarti dari 100 orang yang membaca iklan anda, 
ada 10 orang yang mengklik iklan untuk mengetahui informasi anda 
lebih jauh. Semakin besar rasio iklan anda, maka akan semakin besar 
jumlah pengunjung yang akan anda miliki.

Prinsip dasar penulisan iklan ini sama dengan prinsip yang digunakan 
dalam penulisan headline sales letter. Silakan pelajari di bab tersebut 
untuk meningkatkan nilai iklan anda. Anda akan menemukan strategi 
dasar untuk membuat setiap iklan yang anda tulis mampu 
menghasilkan respon yang memuaskan.

3. Selalu berusaha meningkatkan nilai waktu anda. 

Gunakan teknik di atas untuk mempromosikan bisnis anda. Hanya 
membutuhkan waktu beberapa menit untuk pemasangan 10 iklan 
setiap hari.

Bagaimana caranya? Gunakan teknik strategi pemasangan iklan di 
atas. Pakai softwarenya, dan manfaatkan email dan sebagainya. 
Kemauan anda untuk sedikit lebih repot akan menghasilkan imbalan 
yang sangat besar di kemudian hari.

Yang paling penting dalam pemasangan iklan di Iklan Mini Internet adalah: 
JANGAN PERNAH MELAKUKAN SPAM!!

3. Aktif di Newsgroups dan Forum.

Jika anda adalah pemain baru di dunia bisnis Internet, anda perlu aktif menunjukkan 
keberadaan anda serta website anda kepada orang lain. Anda bisa beriklan, atau 
menulis artikel tertentu yang berkaitan dengan topik website anda.

Salah satu cara yang bisa anda lakukan adalah aktif di newsgroup atau forum di 
Internet. Ada berbagai macam newsgroup dan forum. Anda bisa menemukannya 
dengan menggunakan fasilitas search engine dengan memasukkan kata kunci 
newsgroup ataupun forum mengenai topik tertentu. Misalnya “Internet marketing 
forum”.

http://www.wavget.com/adwizard.html
http://www.wavget.com/dladwizard.html
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Newsgroup yang saya maksud saya sebut dengan istilah milis. Jika anda adalah
pemasar indoensia, sarana milis yang terbanyak bisa anda manfaatkan adalah milik 
yahoogroups.com.

Konsep sederhana newsgroup atau milis adalah begini: sekelompok orang dengan 
minat yang sama berkumpul dalam satu komunitas di mana setiap orang di dalamnya 
bisa melakukan kontak ke seluruh member lainnya. Misalnya, jika suatu milis 
beranggotakan 1000 orang, dan anda adalah salah satu anggotanya, maka anda bisa 
mengirim pesan tertentu ke 999 member lainnya dengan menggunakan fasilitas 
newsgroup.

Untuk bisa aktif di milis/newsgroup, sebelumnya anda harus mendaftarkan alamat 
email kemudian mengkonfirmasikan pendaftaran. Setelah keangotaan diaktifkan 
(biasanya secara otomatis) kemudian anda sudah bisa ikut nimbrung berdiskusi 
mengenai topik tertentu.

Silakan anda akses http://www.yahoogroups.com dan ketikkan kata kunci tertentu 
yang berkaitan dengan topik pembahasan website anda. Atau jika anda ingin beriklan 
menggunakan milis, silakan ketikkan kata kunci “iklan” di form pencarian. Anda akan 
menemukan ratusan bahkan ribuan daftar milis yang berkaitan dengan topik anda.

Jika anda aktif menulis, berbicara dan berperan serta di suatu newsgroup, maka nama
anda akan semakin dikenal. Mereka akan lebih mudah mengunjungi website anda 
setelah mengenal anda. 

Anda juga bisa langsung beriklan di beberapa newsgroup tertentu yang mengijinkan 
periklanan.

Tapi yang perlu diperhatikan, jangan melakukan pengiriman pesan yang sama berkali-
kali dalam kurun waktu singkat. Anda akan dianggap spam dan keanggotaan anda
bisa dihapus oleh pengelola.

Jika anda merasa kesulitan mencari pengunjung.... 
gunakan saja dua metode di bawah ini secara rutin!

Saya sering memperoleh email dari para pemula di Internet yang mengeluhkan 
kesulitan mereka dalam menghasilkan pengunjung untuk website mereka. 
Pendapat saya tentang mereka adalah: IRONIS.

Di satu sisi, sebagian dari mereka memberi tanggapan menyenangkan dengan 
berhasilnya mereka menghasilkan pengunjung-pengunjung baru hanya dalam 
beberapa hari sejak aktifnya website mereka. Namun di sisi lain, ada juga yang 
mengeluhkan mengapa mereka tidak memperoleh hasil sebaik yang 
"dijanjikan".

Saudara... bisa jadi bisnis di Internet sebenarnya hanyalah permainan angka. 
Semakin banyak waktu awal yang anda beriklan, akan semakin besar peluang
anda untuk bisa mengembangkan bisnis, termasuk menghasilkan pengunjung 
baru. 

http://www.yahoogroups.com/
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Logikanya seperti ini:

 Semakin banyak iklan anda pasang, semakin banyak yang akan 
membaca iklan anda.

 Semakin banyak orang membaca iklan anda, semakin banyak yang 
akan mengunjungi website anda.

 Semakin banyak orang mengunjungi website anda, maka semakin 
banyak orang yang menjadi customer anda.

Jika anda masih dalam taraf permulaan menghasilkan traffic, tidak ada cara 
lain untuk meraih pengunjung secara mudah kecuali dengan memperbanyak 
tampilan iklan anda. Kunci keberhasilan anda terletak pada KOMITMEN dan 
RUTINITAS! 

Dan ingat, pencarian traffic seperti ini hanya perlu anda lakukan pada tahap 
pertama. Setelah ini, kegiatan promosi anda akan jauh lebih ringan.

Nah... di halaman ini saya ingin memberikan dua teknik sederhana yang 
saya harap bisa anda jalankan dengan benar dan rutin. Kami tidak berani 
memberi garansi jika anda tidak pernah menerapkannya dengan benar. Juga, 
kami merasa anda perlu tahu bahwa, KOMITMEN dan KETEKUNAN anda dalam 
berpromosi merupakan sisi terpenting di bisnis INTERNET. Bahkan untuk bisnis 
lainnya!

Setelah anda menggunakan dua teknik ini, anda akan menemukan ternyata 
mencari pengunjung itu mudah... asal kita tahu bagaimana caranya.

Sebelum dua metode ini saya jelaskan, kita pegang SATU asumsi, yaitu:

Anda mau memakai minimal satu jam per hari untuk secara rutin 
berpromosi melalui Internet. SETIAP HARI!!

Kedua metode yang kita pakai adalah: 

Milis dan Iklan Mini

Gambaran UMUM

Di Indonesia, Milis dan iklan mini merupakan dua sarana periklanan Internet
yang masih bisa memberi hasil menguntungkan untuk bisnis anda. Mengapa? 
Karena mereka memiliki jumlah pengunjung yang sangat banyak! Misalnya 
http://www.iklanbaris.co.id, dia memiliki 5000 hingga 10.000 pengunjung per 
hari! 

Dengan memanfaatkan situs iklan seramai itu, untuk setiap pemasangan iklan,
anda akan memperoleh peluang dibaca oleh ribuan pengunjung situs iklan mini 
dan milis setiap harinya. Namun, anda harus tahu bagaimana membuat 
pemasangan iklan anda menjadi lebih efektif.

http://www.iklanbaris.co.id/
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Seperti yang kita ketahui, pada saat kita mengirim iklan ke iklan mini ataupun 
milis, menit-menit pertama iklan tersebut akan berada pada urutan pertama. 
Artinya, kemungkinan iklan anda akan dibaca oleh para pengunjung iklan mini 
atau milis masih sangat besar. 

Namun, jika ada orang lain juga memasang iklan setelah anda, maka iklan
anda yang tercantum pada situs tersebut akan bergeser turun dan 
kedudukannya diganti oleh pemasang iklan yang lebih baru. Begitulah
seterusnya. 

Hal ini terjadi baik untuk fasilitas iklan mini maupun milis. Semakin banyak 
orang yang memasang iklan setelah anda, akan semakin turun tampilan iklan 
anda. Artinya... akan semakin kecil kemungkinan bagi iklan anda untuk dibaca 
oleh orang lain (pengunjung)

STRATEGI

Stateginya adalah... anda harus mengupayakan agar tampilan iklan
selalu berada pada urutan pertama!

Satu-satunya cara agar iklan anda tetap berada pada urutan pertama adalah
dengan melakukan pemasangan iklan secara berulang dan rutin setiap hari. 
Misalnya 6 kali dalam sehari. Hasilnya akan berbeda dengan jika anda 
melakukan bombardir puluhan iklan dalam satu waktu sekaligus!

Lebih baik anda memasang 3 iklan dalam 6 kali waktu pemasangan yang 
berbeda daripada anda memasang 18 iklan dalam satu waktu secara 
bersamaan.

Lebih baik anda menggunakan 10 menit pemasangan iklan sebanyak 12 kali 
dalam sehari, daripada menggunakan 2 jam sekaligus dalam satu waktu untuk 
memasang iklan.

Apakah anda tahu perbedaannya? 

Kasus ini sama dengan contoh berikut:

Mana yang menurut anda lebih baik? (walaupun waktu yang digunakan sama)

Menggosok gigi 10 menit setiap hari, 30 kali dalam satu bulan...

atau

menggosok gigi selama 300 menit (10 X 30), 1 kali dalam sebulan!

Sekali lagi mana yang lebih baik memberi hasil!!

Hal yang sama bisa anda terapkan dalam pemasangan iklan. Baik itu iklan mini 
ataupun milis. 



SISTEM MESIN UANG OTOMATIS!

149
JOKO SUSILO •  HTTP://WWW.FORMULABISNIS.COM © 2001-2008

Ingat... metode periklanan apapun yang anda gunakan... IKLAN MINI atau 
MILIS... iklan anda akan digeser kedudukannya dalam satu jam setelah 
pemasangan. Anda harus membuat posisi iklan anda tetap berada pada urutan 
pertama! Lakukan ini dengan cara melakukan submisi dalam 6 - 10 kali waktu 
yang berbeda dalam sehari.

Jadwalkan secara teratur!

Baiklah... Anda punya dua kegiatan di sini! Yaitu pemasangan iklan di iklan 
baris dan di milis. Buat jadwal secara teratur setiap hari dengan kegiatan rutin 
pemasangan iklan, misalnya seperti ini:

Pukul Iklan Mini Milis Keterangan 

07.00 3 iklan 3 iklan 10 menit kegiatan

09.00 3 iklan 3 iklan 10 menit kegiatan

11.00 3 iklan 3 iklan 10 menit kegiatan

13.00 3 iklan 3 iklan 10 menit kegiatan

15.00 3 iklan 3 iklan 10 menit kegiatan

17.00 3 iklan 3 iklan 10 menit kegiatan

Jumlah
18 

iklan/hari
18 

iklan/hari 60 menit promosi

Dan inilah yang kami maksud dengan kegiatan promosi 1 jam per hari!!

Ingat contoh kasus gosok gigi yang kami berikan di depan? Cobalah strategi 
ini, dan dijamin anda dapat dengan mudah menghasilkan member baru!! 
Gunakan beberapa software gratis yang telah kami tunjukkan kepada anda. 

Gunakan Type It In dan Ad Wizard untuk mempercepat pemasangan iklan!

Gunakan waktu anda sebaik mungkin! Jika anda belum mendapat hasil... 
berarti anda belum menerapkan dengan baik dan benar semua strategi yang 
ada di sini! Bisnis di Internet bukan program cepat kaya! Dia membutuhkan 
KOMITMEN dan KETEKUNAN untuk meraih hasil yang besar!

4. Pakai Software Pemasang Iklan Otomatis!!

Bagaimana memangkas seluruh kerja promosi anda menjadi jauh lebih ringan dan 
memberi hasil berlipat dari yang biasa anda terima? 

Saya yakin anda telah mengenal tiga cara berpromosi di Internet. Antara lain: Iklan 
Mini, Search Engine dan Mailing List atau Milis. Di Indonesia terdapat sekitar 100 
iklan mini, namun hanya 40 situs yang memiliki pengunjung cukup banyak. Juga 
terdapat 50 search engines, dan 200 Milis bisnis.
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Dari seluruh sarana iklan tersebut, anda bisa memanfaatkannya secara manual, yaitu 
dengan mamasang iklan satu demi satu! Ya... memang cukup melelahkan!! Dan bisa 
ditebak, respon iklan anda sangat sedikit.

Berita baiknya adalah anda bisa mengotomatiskan pemasangan iklan sehingga jadi 
lebih mudah dan cepat. Salah satu web yang menjual alat promosi itu adalah 
http://www.mgmaster.com! 

Sekarang sudah muncul lebih banyak lagi software pengirim iklan otomatis. Silakan 
akses Google.co.id, ketikkan “pasang iklan otomatis”, nanti akan anda temukan 
berbagai software dengan harga berbeda-beda. Enak bukan?

Yang ingin saya anjurkan kepada anda adalah:

Jika anda ingin pekerjaan promosi anda menjadi jauh lebih ringan, jika anda ingin 
meraih pengunjung baru per hari hanya dengan kegiatan 30 menit per hari... gunakan 
alat-alat tersebut untuk menggantikan tugas anda!

Investasi anda yang sangat ringan ini akan memberi penghasilan rutin dan otomatis 
jutaan rupiah setiap bulan!! Jangan sia-siakan kesempatan ini!

5. Mengadakan Kerjasama Promosi Silang Dengan Webmaster 
Lain

Cara terbaik lainnya untuk menghasilkan traffic dan prospek dalam waktu yang relatif 
singkat adalah dengan mengadakan kerjasama promosi dengan webmaster lain. 
Istilah asingnya adalah Joint Venture. Kerjasama promosi ini cukup efektif dan akan 
memberikan sumbangan besar bagi perkembangan traffic bisnis anda. 

Jika anda mengira webmaster lain sudah senang dengan hasil promosinya, anda 
keliru. Mereka sebenarnya juga sama dengan kita, membutuhkan traffic untuk 
menjual produk atau servis mereka. Mereka juga berusaha keras bagaimana caranya 
agar website yang mereka kelola menunjukkan perkembangan yang berarti. Jadi, 
jangan pernah berpikir mereka tidak akan membutuhkan kerjasama dari anda.

Sekarang kita pikirkan skenario berikut: 

Seandainya terdapat 5 orang webmaster dengan produk yang serupa namun 
tidak saling bersaingan. Masing-masing webmaster memiliki 100 prospek yang 
telah mereka kumpulkan dengan susah payah seorang diri. Lalu kelima 
webmaster tersebut saling bekerja sama dengan tukar menukar iklan untuk 
masing-masing daftar prospek. Menurut anda, apakah jumlah prospek mereka 
akan bertambah?

Tentu saja! Dalam waktu yang sangat singkat, mereka akan memiliki {(5 x 
100) – 100} calon prospek baru! Dari 400 calon prospek tambahan, bisa jadi 
20 – 50% akan menjadi prospek tetapnya.

http://www.mgmaster.com/
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Konsep inilah yang mendasari, kenapa kerjasama dengan webmaster lain sangat 
penting. Cara ini juga dilakukan oleh sebagian besar webmaster yang telah berhasil 
membangun bisnisnya di Internet.

Mengapa cara ini berhasil? Karena setiap calon prospek yang akan mengunjungi 
website anda sebelumnya telah memperoleh rekomendasi dari webmaster asal. Dan 
tahukah anda, rekomendasi dari webmaster lain merupakan salah satu sarana ampuh 
untuk meraih kepercayaan calon prospek.

Lalu kerjasama seperti apa yang saya anjurkan? 

Promosi silang…. Lakukan promosi silang dengan sebanyak mungkin webmaster 
yang memiliki market serupa namun tidak bersaingan. Ini akan meningkatkan 
tampilan website anda di hadapan calon prospek secara drastis. Anda tidak perlu 
bersusah payah mencari calon prospek baru karena anda bisa gunakan daftar prospek 
orang lain. 

Yang perlu anda lakukan hanyalah menentukan jenis promosi silang seperti apa yang 
akan digunakan untuk bekerjasama dengan webmaster lain. 

Berikut ini adalah beberapa teknik promosi silang yang bisa anda gunakan untuk 
meningkatkan traffic website anda secara drastis:

Tukar menukar link (Link Exchanges)

Salinglah bertukar link dengan website lain yang serupa dengan milik anda 
namun bukan yang bersaingan. Sekarang banyak search engine yang 
menentukan ranking pencarian suatu website berdasarkan jumlah link yang 
mengarah ke website tersebut. Dengan saling bertukar link dengan website lain 
yang serupa, tidak hanya akan meningkatkan rangking pencarian search 
engine, tetapi juga akan meningkatkan volume traffic anda.

Tukar menukar banner

Konsepnya sama dengan tukar menukar link tetapi kali ini dalam bentuk 
banner. Tawarkan kepada mereka untuk memasang banner anda di halaman 
web mereka, dan sebagai timbal baliknya, anda akan melakukan hal yang 
sama.

Tukar menukar iklan mailing list / ezine

Saling tukar menukar iklan dengan pengelola mailing list / ezine lain. Jika anda 
memiliki mailing list beranggotakan 1000 orang, dan webmaster lain memiliki 
mailing list dengan anggota 900 orang, ajaklah dia untuk saling bertukar iklan. 

Anda tidak perlu memberikan data anggota mailing list anda, dan mereka juga 
tidak. Yang perlu anda lakukan adalah, minta mereka mencantumkan sedikit 
iklan anda di bagian tertentu dalam email yang mereka kirim ke mailing list. 
Sebagai imbalannya, anda akan melakukan hal yang sama terhadap mailing 
list anda. 
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Dengan saling menukar iklan di mailing list, anda akan memperoleh 
kesempatan beriklan ke calon prospek secara gratis tanpa perlu kehilangan 
daftar prospek anda sendiri.

Tukar menukar form pendaftaran mailing list

Bertukarlah informasi pendaftaran mailing list dengan webmaster lain. 
Misalnya, setelah pengunjung mendaftar ke mailing list anda, selanjutnya 
berikan rekomendasi untuk juga mendaftar mailing list pada website partner 
anda. Demikian juga sebaliknya.

Ini bisa anda lakukan melalui email, halaman terimakasih, halaman konfirmasi, 
atau beberapa bentuk pendaftaran lainnya. 

Tukar menukar kolom ezine

Berkerjasamalah dengan website yang melakukan publikasi ezine yang serupa. 
Dan lakukan tukar menukar materi ezine satu sama lain. Anda bisa lakukan 
dengan saling menyediakan kolom tips mingguan, kolom tanya jawab atau 
apapun yang anda suka. 

Tukar menukar artikel

Tulislah artikel tertentu dan ijinkan mereka menerbitkan artikel anda. Dengan 
catatan, pada setiap bagian akhir artikel mencantumkan tentang anda, produk, 
maupun website anda. Begitu juga sebaliknya. Cara ini sangat efektif untuk 
menciptakan kredibilitas anda. Apalagi dengan rekomendasi webmaster lain, 
kepercayaan prospek terhadap anda akan semakin meningkat.

Tukar menukar Signature

Signature file adalah beberapa baris informasi mengenai bisnis anda yang
terdapat di bagian bawah setiap bentuk komunikasi Internet, misalnya email. 
Bertukarlah signature file disertai dengan rekomendasi tertentu. Ini juga akan 
meningkatkan kredibilitas anda.

Tukar menukar e-book

Kerjasamalah dengan webmaster dengan munggunakan e-book. Misalnya, 
buatlah e-book gratis, dan tawarkan kepada webmaster lain untuk 
memasukkan iklannya pada e-book anda. Sebagai timbal baliknya, anda bisa 
meminta tampilan iklan pada salah satu kegiatan mailing list mereka. 

Atau bisa juga, jika mereka memiliki e-book, ajukan kerjasama yang sama 
dengan mereka. Masukkan iklan anda ke dalam e-book mereka. 

Kerjasama Bonus gratis

Bonus gratis digunakan sebagai insentif untuk meningkatkan volume 
penjualan. Sediakan dan tukarlah bonus dengan pemasar lainnya. Teknik ini 
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tidak hanya akan menaikkan penjualan, tapi juga akan mempromosikan 
produk dan servis anda.

Kerjasama forum

Buatlah forum mengenai topik seputar poduk anda atau yang lebih luas. 
Bukalah forum tersebut untuk umum lalu tawarkan forum tersebut kepada 
webmaster lain.

Berilah mereka hak untuk memasukkan forum tersebut ke dalam websitenya, 
sehingga satu forum anda akan menjadi forum bagi beberapa website lainnya 
yang serupa.

Dan sebagainya…

Jika ditelusuri, sebenarnya banyak sekali ide kerjasama yang bisa kita jalankan 
dengan webmaster lain demi keuntungan bersama. Anda bisa mencari ide-ide lain 
yang mungkin cocok dengan bisnis anda.

Promosi silang menyediakan para pemasar cara ampuh untuk meraih customer baru 
dan potensial dalam waktu singkat. Rekomendasi yang berkualitas dari webmaster 
lain akan mendorong respon yang lebih besar dari pada hanya sekedar link atau 
banner. Promosi silang dengan orang-orang yang memiliki reputasi bagus di dunia 
marketing Internet akan membantu meningkatkan reputasi anda.

Ada cara menarik yang selalu saya gunakan untuk mencari dan melakukan kejasama 
dengan webmaster lain. Jika market anda adalah orang Indonesia, anda bisa 
mengadakan kerjasama dengan para webmaster yang memiliki market yang sama. 
Cara yang saya gunakan untuk mencari mereka adalah dengan menelusuri satu per 
satu website/blog di situs web pengumpul alamat web atau blog.

Website yang sering saya pakai adalah http://www.BlogIndonesia.com. Dengan 
memanfaatkan website ini, anda bisa melihat puluhan website atau blog baru yang 
muncul setiap minggunya. Inilah webmaster yang kemungkinan besar mau 
mengadakan kerjasama dengan kita. Buka websitenya, kontak webmasternya, dan 
adakan kerjasama. Tentunya sasaran anda adalah mereka yang memiliki prospek 
serupa dengan anda. Sekali lagi, tawarkan kerjasama kepada setiap pengelola website 
tersebut selama mereka memiliki prospek serupa.

Melipatgandakan Traffic Yang Telah Dihasilkan

Setelah anda bersusah payah mendatangkan momentum traffic seorang diri, 
selanjutnya, anda harus membuat traffic tersebut bisa berganda (terduplikasi) setiap 
waktu. 

Apa maksudnya?

http://www.blogindonesia.com/
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Setelah berhasil membuat mereka mengunjungi website anda, tugas anda belum 
selesai. Jangan biarkan para pengunjung datang dan pergi begitu saja. Buatlah cara 
sedemikian rupa sehingga setiap pengunjung yang datang akan menghasilkan 
pengunjung baru lainnya. 

Mungkinkah? Sangat mungkin jika anda menggunakan konsep viral marketing! 

Saya yakin sebagian dari anda pernah mendengar istilah ini, dan sebagian lagi 
mungkin belum. Viral marketing… bagi anda yang belum tahu apa arti istilah ini, 
mungkin mulai menduga bahwa ini berkaitan dengan virus (viral). Anda benar, konsep 
viral marketing berkaitan dengan virus. Tapi saya hanya mengambil konsepnya
bagaimana virus berkembang biak. Konsep virus tersebut kemudian diterapkan dalam 
kegiatan pemasaran di Internet.

Cara Kerja Viral Marketing

Tahukah anda bagaimana virus berkembang biak? Mengapa suatu virus yang semula 
hanya segelintir di suatu wilayah bisa menyebar ke seluruh wilayah lainnya walaupun 
dalam zona yang berbeda? Ingatkah anda dengan virus SARS? Virus AIDS atau virus 
apapun yang pernah dan sedang menghebohkan dunia?

Virus memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri. Menyebar secara mudah dalam 
waktu yang relatif singkat. Dia tidak memandang siapa yang dihinggapinya, tetapi 
sekali seseorang mengalami kontak terhadap virus, maka dia akan membawa virus 
tersebut ke tempat manapun yang dia tuju.

Saya beri contoh, seandainya anda terinfeksi virus SARS namun tidak menyadarinya. 
Anda pergi keluar rumah, dan berinteraksi dengan tetangga. Tanpa disadari, anda 
menularinya. Tetangga anda ikut terkena virus. Kemudian dia (tetangga) pergi keluar 
kota, bertemu rekan kerjanya… secara otomatis sang rekan akan tertular dan 
terinfeksi juga.

Saat sang rekan kerja bepergian ke luar negri, misalnya Roma, dia bertemu dengan 
seorang pemandu wisata. Tanpa disadari, pemandu wisata juga akan terkena infeksi 
serupa.

Dalam waktu singkat, anda, tetangga anda, sang rekan bisnis, dan pemandu wisata 
tersebut akan secara aktif namun tanpa sadar telah menyebarkan virus ke siapapun 
yang di temuinya. Di mana, setiap orang yang ditemuinya akan ikut tertular dan 
melakukan hal yang sama. Bisa anda bayangkan, jika saat itu setiap negara tidak 
memiliki kontrol terhadap perkembangan virus SARS, bisa jadi dalam waktu singkat, 
tidak satupun orang di seluruh penjuru dunia ini yang lepas dari penularan virus 
tersebut.

Itulah kekuatan virus, dan di dunia marketing kita akan menerapkan kekuatannya. 

Viral marketing juga menggunakan konsep yang sama seperti ini. Konsep dasarnya 
adalah membuat marketing (pemasaran) anda bisa menyebar dalam waktu singkat 
tanpa memerlukan usaha promosi pemasaran yang terlalu besar. Media dan obyek 
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yang digunakan oleh pemasaran konsep ini bervariasi, dan nanti akan saya jelaskan 
lebih rinci lagi.

Seberapa Besar Kekuatan Viral Marketing Untuk Bisnis Anda?

Satu-satunya kekuatan yang dimiliki vial marketing adalah kemampuannya untuk 
menduplikasi kegiatan promosi bisnis ke seluruh penjuru Internet. Jika anda 
menggunakan konsep viral, percikkan sedikit usaha promosi, maka selanjutnya 
promosi anda akan berkembang biak, menyebar dengan sendirinya.

Perhatikan skema berikut. Seandainya satu orang teratas adalah prospek anda, dan 
dia mampu membawa dua prospek lain untuk bisnis anda. Jika satu baris 
menunjukkan satu satuan waktu (hari, minggu, bulan), perhatikan apa yang terjadi 
pada bisnis anda dalam beberapa waktu kemudian?

Piuhhhh!.... bahkan mulai baris ke tujuh pun skema tidak sanggup lagi menampung 
jumlah perkembangannya secara lengkap! 

Perlu anda ketahui, ini adalah metode utama yang saya gunakan untuk meledakkan 
traffic FormulaBisnis.com. Metode inilah yang memungkinkan saya memiliki 
penghasilan harian Rp 500 ribu pada hari ke tujuh dan seterusnya! Hari ke tujuh sejak 
saya menerapkan sistem reseller pada website ini. Konstan, dan selama setahun lebih 
online, tidak pernah seharipun bisnis kami kosong pemasukan, termasuk hari sabtu 
ataupun minggu!

Anda tidak sia-sia membaca materi e-book SMUO sampai sejauh ini, karena jika anda 
mau konsisten dan tetap pada rencana semula kita, penghasilan tersebut juga akan
anda miliki. 

5 Faktor Penting Viral Marketing

Jika anda ingin menggunakan konsep viral marketing sebagai strategi promosi, ada 
lima faktor esensial yang harus dipenuhi, antara lain:
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1. Anda membutuhkan pembawa pesan. Pembawa pesan yang bagus akan 
mampu menyebarkan informasi anda dengan mudah, cepat dan langsung 
menuju sejumlah besar prospek. 

2. Anda membutuhkan mekanisme penyebaran yang benar. Mekanisme 
tersebut bisa berupa email, link, website, atau dari mulut ke mulut, tergantung 
dari sifat alami kampanye anda.

3. Anda harus menyediakan insentif yang menarik untuk sang pembawa pesan 
sebagai timbal balik atas kesediaannya menyebarkan pesan anda.

4. Anda harus membuat pesan tersebut bisa disebarkan dengan semudah 
mungkin oleh sang  pembawa. 

5. Anda harus memiliki ruang untuk penyebaran pesan anda. Misalnya: 
komunitas, grup, atau jaringan yang memungkinkan pesan viral anda 
menyebar dengan cepat.

Jika anda bisa memenuhi kelima faktor tersebut di atas, maka pesan promosi anda 
akan mudah dan cepat menyebar.

Anda tentu masih ingat dengan kasus SARS. Manusia, adalah sang pembawa virus. 
Mekanisme penyebarannya melalui kontak lewat udara. Para pembawa virus tidak 
sadar dengan keadaan ini sehingga mereka tidak membutuhkan insentif tertentu 
untuk membawa virus. Virus tersebut mudah sekali menyebar, jika kita menghirup 
udara yang pernah dikeluarkan oleh penderita, maka terkenalah kita. Virus SARS 
memiliki ruang gerak yang sangat luas untuk bisa menyebar. Udaralah ruang 
geraknya. 

OK, itu adalah contoh penerapan virus dalam dunia kesehatan. Lalu bagaimana 
menerapkan kelima faktor tersebut dalam dunia pemasaran di Internet?

Baiklah, sekarang saya akan berikan beberapa contoh penerapan viral marketing 
dalam strategi pemasaran bisnis di Internet. Beberapa di antaranya mungkin sudah 
pernah anda kenal, atau mungkin juga semua penerapan ini masih baru untuk anda. 

Traffic Melimpah dari Reseller program

Saya yakin, reseller program merupakan alat pemasaran viral yang paling ampuh bagi 
pemasar online. Bisa anda bayangkan, memiliki ratusan bahkan ribuan tenaga penjual 
yang akan mempromosikan produk anda. Tidak sampai di situ saja, lebih hebatnya, 
hasil promosi mereka akan melahirkan tenaga-tenaga penjual baru.

Apakah reseller program memenuhi 5 faktor yang disyaratkan untuk menjalankan 
strategi viral marketing? Jawabnya: sempurna!

 Sang pembawa pesan: para tenaga penjual anda.
 Mekanisme penyebaran: menciptakan pembeli dan tenaga penjual baru 

melalui website.
 Insentif untuk pembawa pesan: komisi bagi hasil sekian persen dari setiap 

penjualan yang dihasilkan.
 Kemudahan penyebaran: berikan bimbingan dan peralatan untuk 

menyebarkan bisnis anda.
 Ruang penyebaran: Internet dalam berbagai bentuk komunitas.
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Anda ciptakan produk, rancang website, dan buat sebuah sistem yang memungkinkan 
orang lain ikut serta mempromosikan produk anda. Dengan pemberian insentif 
tertentu, mereka pasti dengan senang hati mencari dan mencari prospek baru untuk 
anda.

Pada bagian terdahulu saya sudah menjelaskan beberapa aspek dalam reseller 
program. Anda juga telah pelajari bagaimana cara menciptakan sistem reseller yang 
memungkinkan anda merekrut reseller-reseller baru. 

Jika anda sudah bisa memenuhi semua faktor di atas, yang paling penting anda 
perhatikan adalah bagaimana membuat reseller program anda berjalan secara 
otomatis. Bagaimana membuat setiap reseller baru akan menghasilkan reseller baru 
lainnya. Suatu pertumbuhan berantai yang tanpa henti, secara terus-menerus 
berjalan sampai bisa meledakkan bisnis anda.

Kuncinya hanya terletak pada anda. Berilah mereka bimbingan dan alat-alat yang 
diperlukan untuk memudahkan mereka membawa pesan promosi anda. Beritahu 
mereka bagaimana cara promosi yang benar, cara mengirim penawaran melalui email, 
dan sebagainya. Anda bisa merancang satu folder halaman yang akan menggantikan 
tugas bimbingan anda kepada mereka.

Silakan akses http://www.FormulaBisnis.com/reseller dan anda akan mengerti 
bimbingan seperti apa yang saya maksud. Jika anda bisa membimbing mereka, 
menunjukkan kepada mereka cara terbaik untuk menghasilkan uang dari 
kerjasamanya dengan anda, maka perkembangan bisnis anda akan meningkat dengan 
pesat.

Pesat sekali!

Jangan takut anda menjadi sibuk di saat-saat pertama merancang seluruh sistem 
bisnis ini. Tidak peduli betapa capek, bosan atau stress nya anda mempersiapkan 
bisnis baru ini, selesaikan proyek anda dengan penuh kesabaran. Bayangkan saja apa 
yang nanti akan terjadi jika anda mau berjuang merancang bisnis secara serius. Akan 
ada harga yang harus dibayar, dan mengertilah… imbalannya sungguh sangat sangat 
sangat…. Memuaskan!

Traffic Melimpah dari E-book Gratis

E-book gratis adalah alternatif kedua untuk membuat iklan website anda menyebar 
dengan cepat di Internet. Rancanglah e-book dengan materi yang berkaitan dengan 
produk utama anda, lalu sebarkan secara gratis. Beri hak kepada mereka untuk juga 
menyebarkan e-book tersebut untuk kepentingan mereka. Misalnya, dengan 
memanfaatkan e-book tersebut sebagai bonus tambahan produk mereka. Kunci dari 
metode ini adalah, masukkan iklan anda ke dalam e-book tersebut. 

Semakin banyak e-book yang tersebar, maka akan semakin banyak pula iklan anda 
dibaca orang. Anda tidak akan mengalami banyak kesulitan menjalankan langkah ini. 
Setiap orang akan suka memperoleh sesuatu secara gratis. Manfaatkanlah kodrat 
mereka yang seperti ini.

http://www.formulabisnis.com/reseller
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Perbanyak Link Masuk Dari Website Lain

Pada dasarnya, viral marketing adalah upaya untuk memperbanyak link dari website 
lain menuju website anda. Semakin banyak link yang masuk, maka akan semakin 
banyak pula traffic yang akan anda hasilkan. Berikut adalah contoh lain penerapan 
viral marketing dalam bisnis anda:

1. Tawarkan webmaster lain materi/artikel gratis untuk dipasang di website 
mereka. Masukkan link anda pada setiap artikel tersebut. Materi artikel harus 
berkaitan dengan website anda karena ini akan membuatnya lebih mudah 
mendapatkan audiens yang tertarget.

2. Ketika anda mengunjungi website tertentu dan menikmatinya, tulislah review 
tentang website tersebut. Tulislah manfaat yang anda peroleh saat 
mengunjunginya. Katakan kepada sang webmaster bahwa mereka bisa 
menerbitkan review anda ke dalam website mereka jika mereka mau 
mencantumkan link menuju website anda.

3. Ijinkan orang lain mempublikasikan ezine anda ke dalam website mereka. 
Masukkan iklan website anda dan buatlah link pada setiap berita yang 
dipublikasikan. Cara ini juga akan menambah jumlah pendaftar mailing list 
anda.

4. Promosikan website anda dalam bentuk web book. Desain website anda 
dengan halaman judul, daftar ini, bab-bab pembahasan dan seterusnya. 
Ijinkan orang lain untuk menyebarkan web book anda dengan cara membuat 
link menuju website anda.

5. Beri pengunjung anda direktori artikel instan. Katakan pada mereka bahwa 
mereka bisa memiliki direktori artikel untuk website mereka secara cepat 
dengan cara membuat link ke website anda. Cukup pasang iklan banner anda 
pada bagian atas direktori artikel menuju halaman utama.

6. Ijinkan web site lain untuk menggunakan papan diskusi anda untuk 
pengunjung mereka. Yang mereka lakukan cukup dengan membuat link 
menuju papan diskusi. Pasang iklan banner anda di bagian atas papan diskusi 
tersebut.

7. Rancang website khusus untuk member (members only website). Sampaikan 
kepada para pengunjung apa saja yang ada di area rahasia tersebut dan 
barapa biayanya agar bisa mengaksesnya. Tawarkan kepada mereka 
keanggotaan gratis jika, sebagai timbal balik, mereka membuat link menuju 
website anda.

8. Tawarkan kepada para pengunjung pendaftaran gratis menjadi reseller 
program anda. Atau berikan kesempatan menjadi reseller tersebut hanya 
kepada customer anda. Beri mereka komisi jika berhasil menjualkan produk 
atau servis anda. Cukup beri mereka link reseller sesuai dengan id-nya untuk 
memantau hasil penjualan. Mereka akan berlomba-lomba menyebarkan 
website anda agar menghasilkan uang tambahan.
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9. Rancang website award (penghargaan) untuk website-website lain. Beri 
pemenangnya link gambar atau teks menuju website award anda pada 
halaman web mereka. Cara ini akan menciptakan link menuju website anda 
dan akan menghasilkan pengunjung tambahan untuk website anda.

10.Apakah anda menguasai subyek-subyek tertentu? Tawarkan orang-orang 
konsultasi gratis melalui email, jika sebagai timbal baliknya, mereka 
memasang link menuju website anda. Mereka akan merasa penawaran ini 
sangat berharga karena biasanya biaya konsultasi sangatlah mahal.

11.Ketika anda membeli produk tertentu dan anda puas karenanya, tulislah 
testimonial untuk perancang produk tersebut. Pastikan pernyataan kepuasan
anda ditulis secara detail. Beri mereka ijin untuk memasangnya di website 
mereka dengan catatan mereka juga mencantumkan link menuju website 
anda. 

12.Ciptakan direktori website tentang topik tertentu. Beri orang lain pilihan untuk 
menambahkan diektori tersebut untuk website mereka cukup dengan cara 
memasang link menuju direktori anda. Letakkan iklan bisnis anda di bagian 
atas halaman direktori.

13.Adakan tukar menukar materi dengan website lain. Anda bisa bertukar artikel, 
e-book, top ten list, atau yang lain. Keduanya bisa menambahkan tulisan 
sumber informasi pada bagian bawah materi.

14. Ijinkan orang lain mendownload software secara gratis dari website anda. 
Software tersebut bisa berupa freeware, shareware atau demo.

15.Adakan tukar menukar periklanan dalam bentuk lain kepada mereka yang 
memasang link menuju website anda. Anda bisa menukarnya dengan iklan 
ezine, iklan cetak, iklan autoresponder, iklan mini, iklan e-book, dan 
sebagainya.

16.Beri mereka ruang web gratis secara gratis. Jika anda memberikannya secara 
gratis, minta mereka memasang link menuju website anda, misalnya dengan 
mancantumkan banner kedalam halaman web gratis mereka.

17.Bergabung atau ciptakan web ring baru. Web ring adalah sekelompok website 
yang memiliki subyek serupa yang setuju memasang link satu sama lain. 
Untuk menemukan web ring, cukup tuliskan “web ring” di search engine dan
anda tinggal memilih yang cocok dengan subyek website anda.

18.Buatlah club atau asosiasi online. Katakan kepada para pengunjung anda apa 
saja yang ada dalam club tersebut, dan berapa biayanya. Tawarkan kepada 
mereka keanggotaan gratis jika, sebagai timbal baliknya, mereka memasang 
link menuju website anda.

19. Ijinkan orang lain menggunakan servis atau fasilitas online dari website anda 
jika, sebagai timbal baliknya mereka memasang link menuju website anda. 
Servis atau fasilitas online bisa berupa account email, submisi search engine, 
desain halaman web, dan sebagainya.
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20. Tawarkan e-book gratis untuk para pengunjung anda. E-book tersebut harus 
berkaitan dengan target audiens anda. Ijinkan mereka memberikan e-book
tersebut kepada pengunjung dengan caa membuat link menuju lokasi e-book
di website anda.

21. Ijinkan orang lain menggunakan produk-produk gratis dari anda sebagai bonus 
untuk produk atau servis yang mereka jual. Masukkan iklan atau link anda ke 
dalam produk gratis tersebut.

22. Ijinkan orang lain menyediakan servis online milik anda ke dalam website 
mereka. Biarkan mereka menyediakannya untuk para pengunjung mereka. 
Bisa berupa email gratis, submisi search engine, iklan mini dan sebagainya.

23. Ijinkan orang lain menyebarkan desain gratis web anda yang berupa gambar, 
font, template dan sebagainya. Cukup masukkan iklan anda ke dalamnya atau 
syaratkan mereka memasang link menuju website anda.

Masih ada banyak lagi ide baru lainnya untuk menciptakan viral marketing. Anda bisa 
kreatif, dengan memadukan berbagai aspek bisnis yang memungkinkan website anda 
cepat menyebar seperti virus.

Menjaga Konsistensi Perolehan Traffic

Anda telah bersusah payah mendatangkan pengunjung ke website. Anda juga telah 
berhasil membuat mereka menghasilkan pengunjung-pengunjung baru. Tugas anda 
yang terakhir adalah menjaga konsistensi perolehan traffic.

Konsistensi traffic? Apa maksudnya? 

Dari ratusan bahkan ribuan pengunjung yang telah anda miliki, coba ambil satu orang 
saja sebagai contoh. Misalnya Rudy. Hari ini dia membaca sebuah iklan, dan dia 
mengunjungi website anda. Dia baca, lalu tanpa respon apapun, dia keluar dari 
website anda. 

Kita tidak tahu apakah dia keluar untuk kembali lagi, atau tidak akan pernah kembali 
lagi… atau dia memang tidak tertarik dengan informasi di website anda. Apakah anda 
bisa menjamin bahwa suatu saat nanti dia akan mengunjungi website anda lagi? 
Walaupun pada awalnya dia tertarik sekalipun, apakah anda bisa menjamin bahwa dia 
akan ingat alamat website anda?

Padahal anda tahu, jarang penjualan terjadi pada saat pertama kali kunjungan. Anda 
akan membutuhkan beberapa kali kontak sebelum sebuah transaksi terjadi. Sebelum 
kepercayaan dan keyakinan mereka tumbuh untuk anda… ingat, kontaklah berkali-
kali!

Karena kasus-kasus seperti itu akan dialami oleh setiap pengunjung anda, maka 
sangat penting bagi anda untuk meningkatkan kemungkinan mereka mengunjungi lagi 
website anda beberapa kali... sampai akhirnya mereka melakukan pembelian. Nah, 
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inilah yang saya maksud dengan jagalah konsistensi traffic anda. Buatlah setiap 
pengunjung mendatangi website anda lebih dari sekali. 

Bagaimana cara melakukannya?

Berikut ini beberapa ide yang bisa anda gunakan untuk membuat mereka mengingat 
anda, website anda, mengunjunginya lagi, dan akhirnya merespon penawaran produk 
anda. Tanpa cara ini, anda hanya akan menghasilkan banyak pengunjung dengan 
sedikit sekali penjualan.

Bangunlah daftar prospek (mailing list)

Bagaimana pentingnya langkah ini sudah saya bahas pada bab-bab terdahulu. Pada 
intinya, jika anda memiliki data kontak (daftar mailing list) mereka, anda bisa 
menghubungi mereka lagi dalam berbagai cara yang berbeda. Ini akan membuat 
mereka mengingat dan mengunjungi website anda lagi. 

Daftar mailing list anda memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Untuk follow up penjualan

Pada saat mereka mengunjungi website anda, sebenarnya mereka membaca 
penawaran di website tersebut. Jika mereka meninggalkan data nama dan 
email mereka, follow up lah! Gunakan rangkaian follow up dengan 
autoresponder seperti yang telah saya jelaskan pada bab terdahulu. 

Tetap lakukan follow up kepada mereka, terus menerus tapi tidak terlalu 
membombardir penawaran anda. Lakukan secara pelan, sambil mendapatkan 
kepercayaan mereka, sampai mereka membeli produk anda.

2. Untuk menjaga kontak

Alasan lain menyimpan nama dan email prospek adalah agar anda tetap bisa 
melakukan kontak dan membuat mereka mengunjungi website anda lagi. 
Gunakan kesempatan ini untuk menerbitkan ezine atau newsletter yang 
berkaitan dengan produk anda. Tunjukkan kepada mereka bahwa anda 
mengerti benar tentang produk anda. Dapatkan kepercayaan mereka, lunakkan 
hati mereka, dan buatlah mereka mau mendengarkan anda. 

Ingatkan mereka akan keberadaan website anda.

Sekali dia mau mendengarkan anda, bisa mengambil manfaat dari ezine atau 
newsletter anda, maka dia akan lebih mudah mengunjungi website untuk 
melakukan proses penjualan.

Lakukan sesuatu pada halaman website anda sehingga mereka mau meninggalkan 
nama serta email mereka. Tawarkan sesuatu untuk mereka, dan sebagai timbal 
baliknya, minta mereka mengisi form khusus dengan data nama dan email.
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3 rahasia untuk menghasilkan daftar prospek yang melimpah :

 Beri mereka satu alasan untuk mendaftar – beberapa studi psikologi telah 
membuktikan bahwa dengan memberi seseorang sebuah alasan untuk 
memenuhi permintaan anda akan meningkatkan peluang keberhasilan. 

 Benar-benar “Jual” materi penawaran anda – mereka tidak akan tertarik 
untuk mendaftar dalam mailing list anda selama anda tidak memberikan 
manfaat untuk mereka. Juallah penawaran anda!

 Berikan insentif atas pendaftaran mereka – setiap orang menginginkan 
timbal balik. Berikan kepada mereka hadiah atas kesediaannya bekerja sama 
dengan anda. 

Apa yang harus ditawarkan agar mereka mau meninggalkan data kontak untuk anda? 
Berikut beberapa ide yang bisa anda gunakan:

1. Minta pengunjung untuk mendaftar ke ezine anda. Baik juga jika anda bisa 
memberikan bonus gratis saat mereka mendaftar.

2. Minta mereka mendaftar jika ingin mendapatkan akses mendownload e-book
gratis. Subyek e-book harus berkaitan dengan materi produk dan audiens 
anda.

3. Beri mereka keanggotaan gratis di website member’s only anda. Minta mereka 
mendaftar terlebih dahulu untuk menerima username dan password.

4. Adakan kontes gratis di website anda. Minta mereka untuk memberikan data 
kontaknya agar bisa mengikuti kontes.

5. Tawarkan kepada pengunjung anda konsultasi gratis via email. Minta mereka 
mengisi form web berisi pertanyaan mereka disertai dengan nama dan email 
mereka.

6. Adakan polling interaktif di website anda. Mintalah ke pengunjung untuk 
mengemailkan isi voting atau opininya.

7. Mintalah pengunjung untuk mengisi form survey di website anda. Beri mereka 
hadiah gratis sebagai insentif atas kesediaan mereka melengkapi form isian 
survey.

8. Tawarkan servis online gratis dari website anda. Minta mereka memberikan 
informasi kontak sebagai syarat pendaftaran.

9. Minta pengunjung untuk mengisi buku tamu anda. Katakan bahwa mereka 
akan mendapat insentif atas hal tersebut.

10. Tawarkan reseller program secara gratis kepada pengunjung anda. Mereka 
akan melakukan pendaftaran untuk menerima materi pemasaran beserta 
komisinya.
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11. Ijinkan mereka memasang iklan di iklan mini anda. Haruskan kepada mereka 
untuk memberi alamat email yang valid agar pemasangan iklan bisa berhasil.

12.Beri pengunjung anda kursus gratis yang dikirim melalui autoresponder. Cukup 
minta mereka mengisi pendaftaran autoresponder untuk menerima kursus 
gratis tersebut.

13. Tawarkan pengunjung software gratis untuk didownload. Minta mereka 
mendaftar terlebih dulu agar memperoleh kode khusus untuk membuka 
softwarenya.

Masih banyak ide lain yang bisa anda gunakan. Pilih satu atau beberapa ide di atas 
untuk diterapkan di website anda. Dengan memiliki data kontak mereka, anda akan 
lebih mudah membuat para pengunjung lama anda kembali dan kembali lagi.

Setelah anda memiliki daftar prospek, selanjutnya bagaimana? Gunakan daftar 
tersebut. Kontak para anggota mailing list anda dalam beberapa satuan waktu. 
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Menggunakan Blog Untuk Mendapatkan 
Pengunjung Berulang

Pengantar Blog

Hadirnya blog kembali membuat dunia internet menggeliat. Jutaan orang begitu 
bergairah untuk mencipta blog dan berbagi informasi yang dipunya. Tiap orang bisa 
saling kenalan, bertukar informasi, dan tukar-pendapat. Interaktivitas menjadi kata 
sakti dalam mewabahnya blog. Karena itulah tak heran jika perkembangan blog pun 
begitu pesat. Konon, tiap hari muncul 80.000 blog baru dengan tema yang beragam. 
Dan kini total blog sudah mencapai puluhan juta buah. 

Munculnya blog ini sangat berdampak terhadap budaya menulis dan saling berbagi 
pengetahuan. Ilmu atau informasi yang dulunya hanya dimiliki sendiri bisa disebarkan 
secara mudah dari dan ke setiap orang. 

Dari sekian banyak manfaat blog yang dirasakan peradaban manusia ini, pembahasan 
blog dalam produk SMUO ini khusus ditujukan untuk mendorong bisnis anda. Artinya, 
bisnis anda bisa melaju lebih cepat dengan memanfaatkan blog. 

Bagaimana caranya? Sabar. Baca dulu sampai selesai. Baru kalau masih belum jelas 
anda bisa bertanya di www.JokoSusilo.com. 

Tentang Blog

Istilah weblog atau biasa disebut blog akhir-akhir ini sangat mudah kita dengar. 
Banyak orang yang menyebut dirinya blogger. Tapi tahukah anda apa sebenarnya 
blog?

Secara sederhana, blog adalah jenis website yang biasanya disusun secara kronologis. 
Posting yang paling baru ditampilkan di paling atas baru kemudian berlanjut dengan 
posting-posting berikutnya. 

Kebanyakan berisi tentang pikiran pribadi. Dan sekarang telah lebih berkembang ke 
berbagai bidang. Bahkan lebih spesifik ke tema-tema tertentu. Seperti ada blog 
marketing, blog politik, blog foto, blog makanan, dan lainnnya

Aktivitas mengupdate blog disebut ngeblog. Dan pelakunya inilah yang disebut 
sebagai blogger. Artikel yang ditulis disebut posting atau entry. Biasanya blog ditulis 
oleh satu orang secara rutin. 

Blog biasanya juga punya beberapa fitur seperti:

- Arhive. Biasanya berada di halaman depan dan terletak di sebelah kanan 
layar. Kadang juga terdapat daftar tulisan terakhir (recent entries), link ke 
website lainnya. juga terdapat kategori tulisan di blog kita.

- Komentar. Tidak semua blog bersedia memberikan tempat untuk komentar. 
Tapi sebaiknya anda menyediakan kolom komentar. Karena salah satu 

http://www.jokosusilo.com/
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kekuatan blog ada pada fitur ini. Interaksi dan komunikasi dengan pembaca 
dibangun di sana. Biasanya tempat komentar berada di bagian bawah posting. 
Anda bisa memberi komentar setelah sebelumnya mengisi nama, email, dan 
alamat website (tidak harus). 

Akhir-akhir ini, adanya kolom komentar makin penting. Karena menarik tidaknya 
posting anda bisa dilihat di sana. Semakin banyak yang berkomentar, pastilah 
posting anda dirasa sangat berguna bagi pengunjung. Sebaliknya, bila tidak, 
mungkin posting anda tak sesuai dengan selera pengunjung. So, anda harus 
berani mengeksplorasi dan mengevaluasi kembali hal-hal yang akan anda posting. 

Kenapa anda perlu punya blog? 

Sebagai internet marketer, anda WAJIB PUNYA BLOG. Anda pasti tanya KENAPA?  Di 
sini saya sebutkan beberapa alasannya:

1. Memperluas pergaulan anda. Seorang internet marketer itu harus luwes dan 
senang bergaul. Dengan punya blog, anda akan lebih mudah mencari kenalan 
baru. Semakin banyak kenalan atau teman pasti makin lancar bisnis anda. 

2. Menunjukkan bisnis anda eksis. Dewasa ini, konsumen yang bermaksud 
mencari suatu produk, tinggal mengetik di search engine. Kalau 
usaha/produk/jasa anda tampil, ini paling tidak menunjukkan kalau bisnis anda 
benar-benar eksis. Dengan memiliki blog, kesempatan itu makin terbuka lebar. 
Sehingga peluang merangkul konsumen baru juga makin besar. 

3. Meningkatkan traffic. Semakin banyak jalur yang anda gunakan untuk 
menunjukkan keberadaan produk anda, semakin besar pula aliran traffic yang 
mengarah ke website produk anda. Sehingga peluang menghasilkan penjualan 
juga makin besar. Memiliki blog berarti memperbesar aliran traffic tersebut. 

4. Berkomunikasi langsung dengan konsumen anda. Dengan punya blog 
anda bisa berkomunikasi langsung dengan konsumen atau calon konsumen 
anda. Blog adalah sarana komunikasi yang tepat, cepat, dan hemat untuk 
menjalin hubungan dengan konsumen. 

5. Membangun brand produk anda. Lewat blog, brand produk anda salah 
satunya dibangun. Seperti apa blog yang anda buat ikut mempengaruhi brand 
produk anda. Dengan punya blog, juga menunjukkan anda serius untuk terus 
mengembangkan produk anda. 

6. Melejitkan keuntungan kompetitif. Dengan memiliki blog, anda bisa 
bercerita berulang-ulang mengenai keunggulan produk anda. Hal seperti itu 
sangat sulit anda lakukan hanya lewat website penjualan anda. Dengan 
menceritakan berulang-ulang akan sangat menguntungkan untuk 
menancapkan keunggulan produk anda di benak konsumen. 

7. Membangun hubungan personal dengan konsumen. Sentuhan personal 
terhadap konsumen saat ini makin berperan penting untuk menjaga loyalitas 
konsumen. Fungsi ini dapat diperankan dengan baik oleh blog. Sehingga secara 
jangka panjang, produk anda akan makin dipercaya dan menjadi pemimpin 
pasar.

8. Menjadi public relation ampuh. Blog bisa menjadi alat public relation produk 
yang ampuh. Dengan menjawab berbagai pertanyaan atau kritik terhadap 
produk, membuat bisnis internet anda terhindar dari kebangkrutan. 
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9. Membangun reputasi anda. Blog yang terus anda update akan membantu 
mendongkrak reputasi anda di dunia maya. Lewat posting-posting anda, 
profesi anda sebagai internet marketer akan banyak diakui oleh pengunjung 
blog.

10.Menambah penghasilan. Dengan memiliki blog, selain berkesempatan 
mengalirkan traffic, juga berkesempatan menangguk untung lewat iklan. Bila 
blog anda ramai, banyak yang tak segan memasang iklan di blog anda. 

Segelintir keuntungan-keuntungan memiliki blog di atas saya rasa sudah cukup untuk 
membuat anda tergugah membuat blog. Masih tunggu apa lagi? Ayo segera bikin 
blog!

Apa yang dibutuhkan untuk bisa ngeblog?

Tak sulit. Anda tak perlu model jutaan untuk bisa ngeblog. Yang pertama anda 
perlukan adalah niat. Jika anda sama sekali tidak berniat punya blog, sampai 
kapanpun anda tak akan pernah punya blog. Jadi niatkan. Kemudian segera bertindak. 
BUAT BLOG SEKARANG JUGA!

Untuk mewujudkan niat anda tersebut, yang anda perlukan agar bisa ngeblog adalah 
ini:

1. Penyedia jasa blog. Sebagai permulaan, anda bisa mengawali dengan 
membuat blog gratis. Banyak sekali pilihannya. Seperti www.blogger.com, 
www.wordpress.com, www.multiply.com, dan lainnya. Kalau sudah terbiasa 
ngeblog, nanti bisa anda tingkatkan level anda. yaitu dengan menyewa hosting 
server dan buat domain sendiri. Dengan memakai blog yang tidak gratis, anda 
bisa lebih leluasa mengelola blog anda. Serta meningkatkan kredibilitas diri 
dan usaha anda.

2. Tulisan. Ini menjadi komponen utama isi dari sebagian besar blog. Tulislah 
artikel atau copywriting yang memikat. Agar pengunjung tertarik untuk terus 
berkunjung ke blog anda. Serta jangan lupa untuk mengupdatenya secara 
rutin. Update blog secara rutin sangat penting untuk membuat kunjungan 
berulang dan mendatangkan pengunjung baru. 

Kunci Blog Sukses: FOKUS!

Internet menawarkan informasi yang sangat melimpah. Jangan pernah mencoba 
menjadi ahli dalam semua bidang. Jika anda melakukannya, blog anda akan 
terjerembap ke jurang kegagalan. Karena itu buat blog anda memiliki fokus. Pilih topik 
yang tidak terlalu luas dan memiliki banyak penggemar. Kemudian berjuanglah di 
ranah tersebut sampai akhirnya anda diakui sebagai ahli di bidang tersebut. 

6 Unsur Blog yang Hebat

Ada sangat banyak blog di internet, tapi sedikit sekali yang bisa disebut blog hebat. 
Setelah mengamati sekian banyak blog yang terkategori hebat, mereka memiliki 
kesamaan unsur di dalamnya, yaitu:

http://www.blogger.com/
http://www.multiply.com/


SISTEM MESIN UANG OTOMATIS!

167
JOKO SUSILO •  HTTP://WWW.FORMULABISNIS.COM © 2001-2008

1. Kejelasan pesan yang disampaikan. 
2. Penting bagi banyak orang.
3. Selalu relevan sepanjang zaman.
4. Penyampaian ringkas.
5. Memuat kontroversi.
6. Memiliki manfaat.

Mari kita urai satu persatu:

1. Kejelasan pesan yang disampaikan. 

Blog yang hebat selalu menyampaikan pesan yang jelas dalam setiap postingnya. 
Ada latar belakang dan tujuan yang ingin disuarakannya. Sehingga pembacanya 
tidak bingung mau dibawa ke mana muara postingan tersebut. Blog yang hebat 
selalu mengerti ada jutaan blog di luar sana. Sehingga bila pesan yang 
disampaikan tak jelas, dengan mudah pembaca akan mengklak-klik mousenya 
pindah ke blog lain. 

2. Penting bagi banyak orang.

Blog yang hebat memposting hal yang penting bagi banyak orang. Posting dibuat 
tidak dari, oleh, dan untuk dirinya sendiri. Melainkan untuk kepentingan orang 
banyak. Karena itu, biasanya yang menjadi tema postingnya juga masalah yang 
dihadapi banyak orang. Mungkin bisa saja yang ditulis adalah persoalan keuangan 
tetangganya misalnya, tapi itupun diyakini juga menjadi persoalan banyak orang 
lainnya di seluruh dunia.

3. Selalu relevan sepanjang zaman.

Blog hebat selalu menampilkan posting yang relevan dibaca kapanpun. Tidak 
terikat oleh kurun waktu tertentu. Misal, blog yang membahas tentang traffic. 
Maka postingnya ada yang berisi tentang cara mengoptimasi search engine. 
Sampai kapanpun tulisan ini akan dicari orang. 

Memang baik menampilkan berita atau info terbaru. Tapi dengan 
menampilkannya, blog tersebut mengambil risiko untuk memenuhi blognya 
dengan posting yang dibaca sekilas saja. Sebab, di masa berikutnya, posting itu 
mungkin tak lagi dibutuhkan. Blog tersebut juga pasti kalah bersaing dengan 
portal berita yang selalu menampilkan info-info paling gres. Karena hanya bisa jadi 
pengekor saja. Sebab sudah kalah segala-galanya, baik sumber daya manusia, 
sumber dana, dan sumber berita. 

4. Penyampaian ringkas.

Blog yang hebat selalu disampaikan ringkas, tidak bertele-tele, dan langsung 
menuju sasaran. Setiap kata yang ditulis benar-benar memiliki arti penting untuk 
menuju kejelasan pesan dan keutuhan makna. Blog yang hebat selalu memahami 
setiap detik sangat berharga bagi pembacanya. Sehingga tak ada waktu untuk 
bermain-main dengan kata yang ditulis.
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5. Memuat kontroversi.

Biasanya blog yang hebat tanggap dengan situasi yang berkembang. Sehingga 
persoalan yang tengah menjadi polemik turut menjadi sorotan. Dengan begitu, 
blog ini menyediakan ruang bagi pembacanya untuk berdiskusi membahas 
persoalan tersebut. Inipun menunjukkan kalau blog tersebut tak pernah ‘tidur’ 
dengan situasi yang berkembang di sekitarnya. 

6. Memiliki manfaat.

Blog hebat selalu meniatkan setiap postingnya memiliki manfaat. Tentunya, yang 
dimaksud adalah manfaat bagi orang banyak, bukan bagi diri sendiri. Supaya 
pembaca yang membaca postingnya bisa mendapat pencerahan. Agar dapat 
menemukan jalan keluar bagi persoalan yang tengah dihadapinya. 

Susah sepertinya untuk mencapai keenam unsur di atas pada blog kita. Tapi bila 
setidaknya lima unsur saja sudah bisa kita penuhi, berbahagialah. Pengunjung akan 
selalu membanjiri blog kita. Syukur-syukur kalau bisa memenuhi keenam unsur tadi. 
Pasti pengunjung tak akan pindah ke lain blog. 

Kesalahan Memilih Tema Blog 

Seperti saya sebut di atas, blog anda mesti punya fokus. Anda bisa memulainya dari 
memilih tema blog dan nama blog. Pemilihan keduanya dengan tepat bisa menjadi 
awal yang baik yang menentukan kesuksesan blog anda nantinya. Karena itu anda 
harus menentukannya dengan cermat. 

Namun biasanya ada beberapa kesalahan yang kerap dilakukan blogger ketika 
memilih sebuah tema. Apa saja? Berikut beberapa di antaranya yang perlu anda 
hindari:

- Latah. Kebanyakan blogger pemula biasanya suka latah. Mereka suka memilih 
topik blog hanya karena melihat blog lain sukses dengan topik tersebut. 
Memang tidak dosa jika meniru topik blog yang sudah ada. Tapi ini juga 
menunjukkan sejauh mana anda serius menggeluti blog anda. Suka latah 
hanya akan membuat anda selalu menjadi nomer dua. Karena begitu anda 
meniru suatu blog, blog yang anda tiru sudah melangkah lebih jauh di depan 
anda. Buka mata dan pikiran! Di dunia maya sangat banyak hal yang bisa 
dieksplorasi. Jangan cuma terpancang dengan tema-tema blog yang sudah 
ada. Cari sesuatu yang baru, yang fresh, yang membuat penduduk dunia maya 
berkata, ”oh it’s nice and great topic!”

- Topiknya anda suka tapi tak banyak orang minat. Ini kesalahan kedua 
yang sering dilakukan. Maksudnya sih ingin tampil beda, tapi jadinya malah 
blog anda menderita karena jarang ada yang bertamu. Perlu juga diperhatikan 
seberapa besar orang yang tertarik dengan topik blog yang anda pilih. Karena 
banyak sedikitnya pengunjung berbanding lurus dengan kesuksesan yang ingin 
anda capai. Semakian besar topik blog anda diminati pengunjung, semakin 
besar pula peluang kesuksesan mendekap blog anda. 
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- Topiknya tidak anda dipahami. Jangan sekali-kali memilih topik blog yang 
tak anda pahami sama sekali. Selain bisa membuat anda tersesat, juga sangat 
mungkin membuat banyak orang lain ikut tersesat. Dampak ekstrimnya, blog 
anda dicap sebagai penyebar kesesatan. Dan karir anda sebagai blogger akan 
habis tanpa pernah mencicipi kesuksesan sebelumnya!

- Topik tidak fokus. Memilih topik yang sangat luas bisa membuat pengunjung 
bingung dengan blog anda. Bukannya mendapatkan pencerahan dari blog 
anda, permasalahan yang tengah dicari solusinya oleh pengunjung mungkin 
bisa tambah tidak karuan. Bagi anda sebagai pemilik blog, jangankan 
mengharapkan pundi-pundi uang berdatangan, tidak dijuluki blogger yang 
tidak jelas saja sudah untung. Sebaiknya, pilih topik yang fokus. Kalaupun 
memiliki ketertarikan terhadap beberapa bidang, usahakan masih berkaitan. 

Menemukan Tema Blog  yang Menguntungkan

Setelah tadi tahu tentang kesalahan yang sering diperbuat dalam memilih tema blog, 
kini kita bahas langkah lebih detail dalam memilih tema blog yang menguntungkan. 
Supaya investasi yang telah keluarkan dapat berujung pada keuntungan yang bisa 
anda raup.  

Sebelumnya, perlu anda sadari untuk memilih tema blog yang menguntungkan ada 
dua hal yang saling berkait. 

Pertama, tema apa yang anda kuasai. 

Kedua, tema apa yang berpeluang besar menghasilkan keuntungan. 

Langkah pertama adalah mengetahui siapa diri anda. Apa yang anda ketahui dan apa 
saja yang anda suka? Sabar dulu sebelum menjawab. Tarik napas dalam-dalam. 
Karena jawaban anda akan sangat menentukan kesuksesan blog anda. 

Silakan ambil secarik kertas. Kita mulai dengan lebih detail. Santai saja menjawabnya. 
Tak usah tegang. Anda boleh menjawab sambil minum secangkir kopi atau teh dengan 
selingan makanan kecil. Dan tak ada jawaban benar-salah dalam pertanyaan ini. 
(karena ini bukan ujian nasional  ). Anda hanya perlu menjawab sebaik mungkin. 

Mari kita mulai...

Pertanyaan pertama: Siapa Anda? Berapa umur anda? Apa jenis kelamin anda? Anda 
dari suku apa? Apa agama anda? Anda tinggal di kota atau desa? Apa bahasa yang 
anda pakai? Dan apakah yang ingin anda ubah pada diri pribadi anda? Jawablah 
dengan santai dan jujur. 

Pertanyaan kedua: Apa yang anda tahu? Apa saja yang anda tahu? Siapa saja yang 
anda tahu? Dimana anda sekolah? Dimana anda bekerja dan apa tugas anda? Apa 
keahlian anda? Siapa saja yang memiliki kesamaan hobi dan keahlian dengan anda? 
Pekerjaan, pendidikan, atau hobi apa yang anda andalkan untuk meraih reputasi 
anda? Apa tujuan anda mendapatkannya? 
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Pertanyaan ketiga: Apa yang ingin anda tahu? Ketika terhubung internet, apa 
tempat pertama yang anda kunjungi? Apa yang anda cari? Seberapa banyak yang 
anda harap bisa dapat? Berapa lama anda bisa menemukannya? Apakah semuanya
berasal dari satu website/blog? Berapa banyak website/blog yang didatangi sampai 
anda merasa puas? Apa reputasi yang anda inginkan dan kenapa anda 
menginginkannya?

Pertanyaan keempat: Apa yang memacu perasaan anda? Apa yang membuat 
darah anda bergejolak? Apa yang membuat anda melompat kegirangan atau menekan 
lutut ketakutan? Pernahkah anda menulis surat ke media massa? Kalau pernah, 
tentang apa? Apakah anda kemudian mengeceknya setiap hari untuk mengetahui 
pemuatan dan jawabannya? Isu apa yang anda suka perbincangkan dengan tetangga? 
Kenapa anda suka membicarakannya? Jika anda raja, apa yang anda lakukan pertama 
kali? Jika mendapat hadiah undian uang, apa yang pertamakali akan anda beli? 

Ukur keahlian dan pengetahuan anda:

Berikutnya, kita coba cari tahu keahlian yang dibutuhkan untuk membuat beberapa 
jenis blog. Jawablah dengan jujur. 

- Saya bisa menulis: baik/ sangat baik/ anda bercanda? 
- Tulisan saya sudah diterbitkan. Ya/Tidak.
- Humor saya bisa masuk kategori: kering/ sarkastik/ ironi/ lucu/ anda 

bercanda? 
- Saya bisa menulis dalam bahasa:___________________________(boleh lebih 

dari satu)
- Saya bisa menjalankan komputer dengan menggunakan bahasa: 

_______________________
- Saya pernah menulis tentang program komputer: Ya/Tidak
- Saya bisa membuat karya seni yang berkualitas: Ya/Tidak
- Saya sudah belajar tentang grafis dan seni 

di:_____________________________
- Karya seni saya laku dipakai orang lain: Ya/Tidak 

Tambahan:

- Saya senang bila ditanya tentang: 
______________________________________

- Saya punya banyak cerita
tentang:______________________________________

- Saya tahu banyak  
tentang:____________________________________________

- Orang senang mempekerjakan saya dalam 
bidang:_________________________

Sekarang lihatlah semua jawaban anda dan tandai kategori yang paling cocok 
dengan keseluruhan jawaban. 

___Seni___Bisnis___Hobi___Berita__Politik__Gosip__Referensi__Budaya__Agama
__Lainnya:_____________
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Pilihan anda lebih dari satu? Tak masalah. Anda mungkin bisa memadukannya 
menjadi tema yang sebelumnya belum pernah ada. Namun saya ingatkan tetap 
berhati-hati. Karena kesuksesan blog anda tergantung dari seberapa konsisten 
anda dalam menyediakan content topik tersebut. Stop berhenti membaca. Ayo 
buat blog terlebih dulu. 

Memilih Nama Blog 

Pemilihan nama blog menjadi salah satu faktor kesuksesan blog. Bila nama yang 
diberikan tepat, traffic atau kunjungan ke blog anda akan meningkat pesat. Dengan 
trafic yang tinggi, bukan saja anda jadi terkenal, tapi juga aliran uang makin deras 
masuk kantong anda. 

Untuk memilih nama blog yang tepat, anda bisa lakukan hal berikut:

1. Riset. Coba buka search engine seperti Google atau Yahoo. Lalu ketik topik 
blog yang sudah anda pilih. Misal anda bermaksud membuat blog tentang 
internet marketing. Coba ketik: ‘blog internet marketing’.

2. Amati dan buka beberapa blog. Dari hasil yang ditampilkan search engine, 
amati nama-nama blog yang tertera. Boleh juga dibuka beberapa blog yang 
menarik hati. Amati isinya. (Sekalian buat cari inspirasi isi blog yang akan 
dibuat). 

3. Cari tahu berapa pengunjung. Dari sekian blog yang namanya sudah anda 
catat, cari tahu seberapa banyak pengunjung di blog itu. Banyak tidaknya 
pengunjung bisa bermula dari tepat tidaknya nama blog yang diberikan. 

4. Simpulkan. Setelah mendapat jumlah pengunjung setiap blog, anda bisa 
melihat nama-nama blog yang sudah populer di bidang yang anda pilih. 
Sekaligus anda tahu apa kelebihan dan kekurangan blog-blog tersebut. 

Setelah riset kecil-kecilan dan sudah tahu nama-nama blog yang sudah ada, sekarang 
kita cari tahu nama yang paling cocok buat blog kita. Saran saya nama blog itu:

- Sesuai dengan isi. Saya sarankan nama yang anda pilih sesuai dengan isi 
blog. Misal tentang internet marketing, baiknya kata ‘internet marketing’ tetap 
dipakai. Atau bila ternyata sudah dipakai  orang lain, anda bisa pilih kata yang 
berhubungan. 

- Gunakan frasa. Daripada memilih satu kata, lebih baik dua kata sekaligus. 
Supaya juga membantu membedakan nama blog anda dengan yang lain. 

- Coba cari beberapa alternatif. Misal blog tentang ‘internet marketing’, anda 
bisa membuat daftar nama yang bisa dipakai seperti ‘money from internet 
marketing’ atau ‘internet marketing hebat ’. 

- Tentukan. Timbang baik-baik, dari sekian alternatif nama yang anda tulis, 
nama apa yang paling tepat. Pilih nama yang bisa mewakili isi blog anda secara 
keseluruhan. Pertimbangkan pula hasil riset anda sebelumnya. Sebagai acuan 
karakter pengunjung di topik blog yang anda pilih. 
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Nah nama sudah ditentukan! Kemudian daftarkan nama itu. Ketika mendaftarkan, 
saran saya:

- Pilih domain *.com. Karena sebagian besar pengguna internet sudah kadung 
biasa dengan domain tersebut. 

- Tuliskan dalam satu kata. Nama yang sudah anda pilih lebih baik ditulis 
menjadi satu kata. Misal “internetmarketinghebat.com”. Hindari memakai dash 
atau strip (contoh: internet_marketing_hebat.com/internet-marketing-
hebat.com tidak disarankan).

- Tambahkan kata. Bila nama blog yang kita pilih ternyata sudah ada yang 
pakai, tambahkan kata. Tambahan kata upayakan tetap berhubungan dengan 
nama awal yang dipilih. Misal menjadi “rahasiainternetmarketing.com”.

Memilih tempat Ngeblog

Banyak sekali penyedia blog yang bisa anda pilih. Jumlahnya sudah mencapai 
puluhan. Sebagai awalan ngeblog, agar aktivitas ngeblog anda bisa lebih maksimal, 
saya sarankan pertimbangkan hal-hal ini sebelum memilih penyedia blog gratisan:

- Akses cepat
- Mudah digunakan. Tidak njlimet.
- Koleksi templatenya cukup banyak dan templatenya bisa diutak-atik.

Di bawah ini saya sampaikan kemampuan beberapa penyedia blog gratisan;

1. Blogger/Blogspot (www.blogger.com) 

Blog ini merupakan bagian dari Google. Kelebihan blog ini adalah editornya 
yang sederhana. Serta ada fitur toggle untuk preview dan mengedit HTML. 

Kekurangannya, blog ini tidak menyediakan fitur statistik secara otomatis. Jadi 
anda harus mencari dan memasangnya sendiri. Kekurangan lainya adalah 
minimnya pilihan template yang bisa dipilih. Apalagi tampilan templatenya juga 
cenderung biasa-biasa saja. Saya sarankan, bila anda memilih blog ini, 
sebaiknya template aslinya diganti. 

Di blog ini anda juga bisa mengubah font atau menambahkan link ke page rank 
dan Blogshare.

2. Wordpress (www.wordpress.com)

Selain tentu memakai software Wordpress sebagai basisnya, juga terdapat 
fitur-fitur yang menarik seperti adanya statistik (harian, mingguan, bulanan). 
Jadi kita bisa terus memantau perkembangan pengunjung blog. Komplitnya 
lagi, juga terdapat jumlah pengakses setiap halaman beserta kata kunci yang 
mereka pakai untuk menuju blog kita. 

http://www.blogger.com/
http://www.wordpress.com/
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Kekurangannya, adalah templatenya yang terbatas. Tapi nanti kita bisa 
menggantinya sendiri. 

3. Modblog (modblog.com)

Kelebihan blog ini adalah adanya daftar orang yang terakhir mengunjungi kita. 
Tapi fitur ini hanya berfungsi bagi sesama member modblog. Kalau bukan 
anggota modblog, maka tidak masuk dalam daftar. 

Fitur lainnya adalah adanya statistik dan informasi yang intensif. Misal ada 
informasi blog mana saja yang membuat link ke artikel kita. 

Tapi, penyedia blog ini kurang stabil. Terkadang gambar dan desain yng sudah 
dibuat tidak bisa diakses. Bahkan kadang situsnya tidak bisa diakses.

4. Livejournal (www.livejournal.com)

Tampilan template lumayan baik. Tapi sayangnya konfigurasinya masih agak 
ribet. 

5. tblog (tblog.com)

Desain blog ini cenderung sederhana. Sedang yang menarik adalah permberian 
poin kalau kita menuliskan artikel. Nantinya poin-poin tersbut bisa kita tukar 
dengan fitur lainnya, seperti membeli template. 

6. Bloglines (www.bloglines.com)

Di penyedia blog ini terdapat fitur agregator dan blogroll untuk mengumpulkan 
blog-blog orang lain. 

7. Blogdrive (blogdrive.com)

Perbedaan dnegan penyedia blog lainnya, artikelnya bisa diurut dari artikel 
yang paling lama ke yang paling baru. Tapi sayang tampilan templatenya 
biasa-bisa sja.

8. Friendster (blogs.friendster.com)

Bagi yang menjadi member Friendster, bisa sekalian membuat blognya d sini.

9. Yahoo 360 (blog.360.yahoo.com)

Bagi yang punya account Yahoo Messenger, bisa coba blog ini.

10.Blogsome (blogsome.com)

Layanan ini berbasis Wordpress yang kita kenal banyak memiliki keunggulan 
dalam pengelolaan blog. Tapi kekurangannya pilihan templatenya terbatas. 

http://www.livejournal.com/
http://www.bloglines.com/
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11.Multiply (Multiply.com)

Biasanya loadingya cenderung lama. Dan templatenya desainnya agak susah 
dikonfigurasi. Dan sekarang kecenderungannya biasanya dipakai untuk tempat 
bertukar lagu berformat MP3

12.efx2 (efx2.com)

Tampilan lebih berkesan fleksibel dan modern. Serta yang lebih menarik 
tampilan bisa diubah total atau hanya per bagian. Jadi kalau hanya ingin 
mengubah kolom kanan saja misalnya, itu bisa dilakukan dengan klik menu 
desain. Aksesnya pun relatif cepat. 

13.Indosiar (blog.indosiar.com)

Mudah digunakan dan fiturnya sangat sederhana. 

14.edublogs (Edublogs.org)

Konon sesuai namanya blog ini khusus untuk keperluan bidang pendidikan. 
Tapi nyata nya sama dengan blog-blog lainnya.

15.Opera (My.opera.com)

Kualitasnya cukup bagus. Tapi karena software yang dipakai berbeda, anda 
mungkin perlu adaptasi dulu. Templatenya pun berkelas. 

Saya sulit rutin mengupdate blog?

Ngeblog itu mudah. Jauhkan pikiran kalau ngeblog itu sulit. Apa sebenarnya persoalan 
anda? Kalau anda bingung apa yang mau ditulis, ini kiatnya. 

Yang harus anda lakukan adalah mencari ide. Tak usah bingung. Segala sesuatu itu 
adalah ide. Ide itu ada di mana-ana. Seperti udara, ide memenuhi ruang gerak kita. 
Bahkan di tempat yang panas dan bising, ide tulisan bisa bermunculan.

Seperti di sebuah perempatan jalan yang macet itu bisa melahirkan bermacam-
macam ide. Kita bisa tulis tentang traffic jam di blog, cara meningkatkan traffic blog, 
bisa tentang etika ngeblog biar antar blog tidak saling ‘bertabrakan;, bisa tentang 
performance blog-blog tersebut, dan lain sebagainya.

Pendeknya banyak sekali yang bisa anda temukan. Ide itu ada di mana-mana. Tak 
usah pusing cari ide untuk menulis. Ide itu ada dalam hidup sehari-hari kita.

Kiatnya:

- Lihat dunia blogosfer dan amati apa yang terjadi.
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- Persoalan-persoalan yang anda temui tadi bisa anda analisis dan cari jalan 
keluarnya.

- Kemudian langsung tulis. Biar tidak terlalu lama mengendap.
- Bila masih merasa kurang, baru anda cari lagi, bisa lewat browsing, baca buku, 

atau tanya teman.

(NB Saran saya, selalu bawa buku catatan kecil dan pulpen, agar begitu ada ide 
tulisan yang berkelebat di otak anda, bisa langsung ditulis supaya tidak lupa.)

Membuat Content yang Menggugah

Content sangat menentukan kesuksesan sebuah blog. Karena dari sinilah pembaca 
akan menilai seberapa baik blog kita. Dan inilah yang harus diperhatikan pertama kali 
sebelum membicarakan tentang traffic. 

Yang dimaksud content adalah keseluruhan materi yang ditampilkan dalam blog. Bisa 
berupa teks, podcast, video casting, dan foto. Tapi dalam pembahasan ini dianggap 
content blog anda adalah teks.  

Menulis Content

Untuk menulis artikel yang menarik, tidak sulit. Baca panduan ini:

1. Menulis dengan tulus. Jika anda menulis dengan tulus tanpa ada perasaan 
terpaksa saya yakin semuanya akan berjalan mulus. Anda tidak akan 
mengalami kesulitan dalam mencari kata-kata. Mengalir saja, tulis semua yang 
ingin anda tulis. Blog yang bagus itu biasanya punya content asli dan ditulis 
sepenuh hati. Jadi, anda bisa menulis apa saja yang anda sukai agar jiwa anda 
terasa masuk dalam tulisan. Selain itu, tulisan anda tidak terkesan dipaksakan. 

2. Tulis yang bermanfaat. Blog yang sukses mengerti apa yang disukai para 
pembacanya. Semua orang yang mengakses blog seperti ini tidak akan pergi 
dengan tangan hampa. Mereka punya hal baru yang bermanfaat dan setiap 
pengunjung bisa menerapkan manfaat ini untuk kepentingan mereka. Jadi, kita 
harus menulis sesuatu yang berguna untuk orang lain. Berikan informasi yang 
anda punya untuk semua pengunjung. Agar, pengunjung tidak merasa sia-sia 
telah datang ke blog anda. 

3. Cari solusi untuk masalah orang lain. Pertama kali sebelum mencoba 
memecahkan masalah orang lain, anda mesti tahu betul siapa saja pembaca 
anda. Jadi anda bisa menganalisis kesulitan apa saja yang biasa mereka 
hadapi. Nah, selanjutnya anda bisa membantu mereka menemukan solusi yang 
tepat untuk masalah itu. Tapi jika anda belum punya pembaca (biasanya 
dialami blogger baru) anda bisa membaca blog lain yang punya target 
pembaca yang sama dengan anda dulu. Sebut saja ini blog reference anda. 
Jika anda benar-benar blank tidak punya ide untuk menawarkan solusi pada 
pengunjung. Coba saja pelajari masalah-masalah yang biasa diutarakan 
pengunjung blog reference anda. Biasanya di bagian komentar pengunjung 
suka mencurahkan masalah-masalah mereka. Kemudian anda tulis pemecahan 
masalah mereka itu menurut versi anda sendiri. 
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4. Jangan cuma menulis tentang diri sendiri. Jika anda terlalu banyak 
menulis tentang diri anda, nanti malah banyak pengunjung yang tidak suka. 
Mereka akan mengira anda bikin blog hanya karena ingin pamer. Gawat bukan 
kalau sudah begini? Apa anda pernah menemui blog yang isinya seperti buku 
harian? Saya kira banyak juga ya jumlahnya. Dan sepertinya model blog curhat 
seperti ini tidak banyak disukai pengunjung. Kecuali kalau isi tulisan mereka 
mengandung banyak informasi yang berguna buat pengunjung. Bukan cuma
menulis kegiatan harian seperti menulis di buku diary saja. Nah, jadi apa yang 
mesti anda ingat agar blog anda tidak seperti buku harian? Anda sebaiknya 
mengingatkan diri anda kalau anda menulis di blog bukan hanya ditujukan 
untuk diri anda sendiri. Tapi anda juga menulis untuk banyak pengunjung di 
seluruh penjuru dunia. Berbagi apa yang anda alami dan apa yang dipelajari 
kepada banyak orang. Jangan melulu membicarakan diri anda sendiri. 

5. Sentuhlah pembaca anda. Coba buat interaksi dengan para pembaca 
anda. Caranya bagaimana? Tidak cuma membalas komen yang pembaca 
berikan. Tapi, anda bisa membuat sejenis kontes yang menarik minat pembaca 
anda. Misal bagi pemberi komentar diberi hadiah ebook. 

6. Buat headline yang memikat. Headline atau judul tulisan jadi salah satu 
faktor penentu banyak tidaknya pengunjung yang tertarik dengan blog anda. 
Kenapa? Ya karena siapapun yang ingin join di blog pasti membaca judul 
tulisan anda dulu. Betapapun menariknya content anda kalau judulnya tidak 
menawan hati pengunjng, ya sia-sia saja. Nah, untuk membuat judul tulisan 
yang mematikan, anda bisa belajar dari blog lain. Perhatikan saja judul-judul 
yang ada di blog-blog terkenal. Pelajari apa yang membuat judul itu bisa 
memikat anda. Lalu silakan meniru model judul yang membuat anda terpikat 
ini. Apa mereka banyak memakai kalimat tanya, memakai judul how to, 
memakai kalimat imperatif atau malah judulnya singkat seperti headline 
koran? Anda boleh meniru model yang anda sukai. 

7. Fokus pada hal yang penting saja. Jangan merepotkan diri anda dengan 
hal-hal yang tidak memberi manfaat banyak untuk traffic blog anda. Misal, 
anda terlalu asyik mencari gambar yang sempurna untuk blog anda. Atau 
terlalu lama mendesain layout dan mengutak-atik format halamannya. 
Tentukan hal apa sih yang paling esensial untuk blog anda? Dan fokus pada hal 
yang penting ini saja. Jangan buang waktu anda dengan aktivitas yang 
membuat anda terlena. Kalau bagi saya sendiri menulis content dan 
berinteraksi dengan pembaca itu dua hal yang lebih penting dari apapun. Jadi 
saya minimalkan saja aktivitas yang tidak berkaitan dengan dua hal ini. Jadi 
saya bisa menggunakan waktu saya yang lain untuk hal yang lebih produktif. 

Sebagai tambahan, anda perlu perhatikan pula kiat menulis berikut ini: 

 Mengungkapkan secara jelas permasalahan yang akan dibahas. Sebaiknya, tulisan 
kita memiliki satu persoalan pokok yang akan dibahas. Agar hasilnya tulisan kita 
tidak nglantur kemana-mana. 

 Hindari memakai bahasa formal. Bahasa blog cenderung lentur dan bersifat bahasa 
tutur. Tulis seperti anda bercakap-cakap dengan teman. 
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 Menggunakan kalimat singkat, pendek, tapi jelas. Kalimat yang pendek memiliki 
kelebihan mudah dimengerti. Karena itu sangat baik anda membiasakannya. Dan 
konon menulis pendek itu lebih susah daripada menulis panjang.  

 Variasikan dengan kalimat panjang. Kalau terus-terusan memakai kalimat pendek, 
tulisan anda juga jadi membosankan. So, buat variasi. Padukan kalimat panjang 
dan pendek. 

Menepis Hambatan Psikologis Menulis

Biasanya saat awal-awal memiliki blog, anda akan begitu semangat menulis. Namun 
seiring lamanya ngeblog, biasanya anda mulai ogah-ogahan mengisinya. Ada banyak 
alasan yang anda kemukakan. Seperti ini misalnya:

- Malas

Malas adalah kata paling mudah diucapkan seseorang yang tidak mau dan 
sekaligus tidak mampu. Mengapa? 

Ya, bila kita tak sadar sekarang adalah era teknologi informasi pada abad 
milenium dengan globalisasi, malas menjadi kata yang enak untuk diucapkan 
dan dikuti. Globalisasi menjadikan semua orang di seluruh dunia sangat 
mungkin berinteraksi. Keuntungannya, kesempatan sangat terbuka untuk 
memperoleh kesempatan yang menguntungkan. Namun bila kita tidak siap, 
persaingan yang semakin terbuka dan semakin ketat, akan membuat kita 
terpuruk dan termarginalkan oleh ulah sendiri. Harus disadari, sekarang 
norma-norma hubungan interpersonal (antarindividu) dan intrapersonal 
(antarkelompok) didasarkan pada kemanfaatan. Karena itu, setiap orang harus 
memiliki manfaat yang bisa ditawarkan kepada pihak lain. Bila kita tidak 
memiliki sesuatu yang dapat ditawarkan, lalu apa yang mereka harus bayar?

Fenomena waktu juga sangat mencengangkan, jika kita sadari. Satuan waktu 
sekarang dihitung per seribu detik (1/1000). Kecepatan dan ketepatan mesin-
mesin angkut kualitasnya terus ditingkatkan, sehingga jarak tempuh antara 
dua tempat semakin pendek. Selain itu, faktor keamanan dan kenyamanan 
mejadi pertimbangan utama. Perdagangan semakin cepat bagai kilat. 
Pendapatan telah dihitung per menit, “penghasilan Bill Gate (pemilik Microsoft)
per menit U$ 1000.000.000. Bayangkan!

Karena itu, telah seharusnya kita singkirkan kata malas dan realitanya dari 
kehidupan ini. Menulis adalah cara mudah untuk memiliki kemanfaatan bagi 
siapa pun. Menulis sama dengan berbicara. Tanpa berbicara, bagaimana orang 
lain dapat mengetahui kita? 

- Tidak Bisa

Tidak ada yang tidak dapat dilakukan. Kalau mau, apa pun dapat dilakukan. 
Bila kita memang ingin melakukan sesuatu dan belum pernah, cobalah 
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lakukan. Bila tidak bisa, belajarlah. Bukankah kita awalnya tidak bisa berjalan, 
berbicara, dan berfikir ketika masih kecil. 

Jadi ternyata alasan tidak bisa menulis sangat keliru bagi siapa pun yang ingin 
menulis. Menulis sama dengan berbicara. Apabila kita bisa berbicara, tulislah 
yang kita bicarakan.

- Tidak Berbakat

Di dunia ini tidak ada yang berbakat menjadi tentara atau pegawai. Toh, 
berjuta orang juga menjadi tentara atau pegawai. Di dunia ini tidak ada yang 
berbakat menjadi sarjana. Namun, berjuta-juta orang menjadi sarjana. 

Para motivator seperti Tung Desem Waringin dan Jamess Gwe, mengatakan, 
sikap dan perilaku positif serta mau belajar menentukan 99% kesuksesan. 
Sedangkan bakat hanya 1% menentukan kesuksesan.

Ayo segera hidupkan komputer dan mulai ngetik. Buang jauh-jauh pikiran tak 
berguna di atas. 

Setelah punya blog dan rutin mengisinya, apa yang harus 
dilakukan?

Setelah blog tercipta tentu anda harus menbgisinya. Upayakan isi anda sesuai dnegan 
tujuan awal ngeblog tadi. Jika anda berniat menajdikan blog sebagai mesin uang, 
arahkan semua isi blog ke tujuan tersebut. 

Lainnya apa lagi yang perlu anda lakukan?

1. Promosikan blog anda. Seperti usaha offline, andapun perlu promosi. Agra 
banyak orang tahu blog anda. Bagaimana cara berpromosi? Nanti akan saya 
jelaskn lebih lanjut.

2. Update terus. Jangan berhenti mengupdate blog anda. Selain interaksi dengan 
pengunjung, kekuatan blog lainnya adlah adnaya update artikel. Kalau anda 
jarang update, jangan pernah bermimpi blog anda ramai. 

3. Tingkatkan kualitas. Anda perlu terus mengevaluasi apa yang kurang dari blog 
anda. Baik tulisan maupun desainnya. Tulisan yang baik akan banyak disukai 
pembaca. Desain yang menarik juga sebagai pemnacing awal orang untuk 
menjelajahi jeroan blog anda. Kalau tampilan blog anda tak menarik, 
pengunjung akan kabur duluan.

Bagaimana Memasarkan Blog? 

Memasarkan blog menjadi salah satu faktor penting kesuksesan anda. Caranya antara 
lain seperti di bawah ini:
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- Ikut aktif di Forum. Ikut aktif di forum bisa jadi cara yang ampuh. Tapi 
jangan sembarang memilih forum. Pilih saja forum yang memiliki banyak 
anggota. Lalu aktiflah ikut cuap-cuap di sana. Jangan malu juga menunjukkan 
kelebihan anda. Buat semua member forum jadi tahu kalau anda punya suatu 
kelebihan. Dan jangan lupa sisipkan nama blog anda setiap habis memberi 
komentar. Dengan cara ini blog anda akan lebih cepat dikenal. Anggota 
member forum akan berbondong-bondong mendatangi blog anda. Selain 
karena penasaran, mungkin mereka mau kenalan lebih dalam dengan anda. ;)

- Berkomentar di blog yang ramai dan usahakan jadi komentator 
pertama. Cara lainnya, cari blog yang ramai pengunjungnya dan begitu ada 
posting baru -segera beri komentar. Dengan begitu banyak keuntungan yang 
bisa anda dapat. Selain bisa berkenalan dengan pemilik blog, juga jadi tambah 
kawan dari blogger lainnya, dengan memberi komentar di awal membuat akan 
sering dibaca oleh pengunjung berikutnya. Ingat, selain membaca artikel, 
pengunjung juga suka membaca komentar! Kalau mereka tertarik dengan 
komentar anda, mereka pasti akan datang ke blog anda. 

- Gabung dengan carnival blog. Blog komunitas jenis ini adalah blog yang 
terdiri dari beragam blog dengan beragam topic artikel. Bingung? Gampangnya 
ingat-ingat kalau pas ada karnaval lewat di depan rumah. Pesertanya pasti 
bermacam-macam. Ada yang jadi polisi, dokter, dan lainnya. Begitupun 
dengan blog jenis ini. Isinya bermacam-macam. Dan terkadang diformat 
seperti majalah. Yang dalam setiap edisinya terdiri dari berbagai tulisan dari 
berbagai blog. Ikut gabungkan saja blog anda ke dalamnya. Salah satu contoh 
carnival blog seperti ini. http://blogcarnival.com/bc/

- Gabung dengan blog network. Untuk memperluas jaringan anda bisa 
manfaatkan blog network. Blog network yang cukup baik seperti 
http://www.b5media.com/ dan http://9rules.com/.

- Daftarlah di blog directory. Biar pengunjung mudah menemukan blog anda, 
tak ada salahnya mendaftarkan blog anda di blog directory. Banyak macamn 
blog directory yang bisa anda pilih. Coba ketik di search engine kata “blog
directories”, dan pilih blog directory yang ramai dan bonafid.

- Daftar di article directories. Artikel terbaik anda bisa didaftarkan di article 
directories. Sehingga lebih banyak lagi pembaca yang tahu tentang anda. 
Tunjukkan kepakaran anda dalam tulisan tersebut, supaya pembaca juga 
tertarik untuk datang ke blog anda. Cari article directories yang anda suka di 
Google atau Yahoo.

- Daftar di Google Sitemaps. Supaya blog yang anda buat bisa lebih 
bersahabat dengan Google, anda bisa manfaatkan Google Sitemaps di 
www.google.com/webmasters/tools

- Berikan barang gratisan. Jangan pelit-pelit! Berikan pengunjung blog anda 
barang gratisan, seperti ebook atau yang lainnya. Ini akan mempererat 
hubungan dengan pembaca blog anda. Sehingga blog anda bisa cepat ramai. 
Apalagi kalau barang yang anda beri terhitung langka. 

http://blogcarnival.com/bc/
http://www.b5media.com/
http://9rules.com/
http://www.google.com/webmasters/tools
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- Buat hubungan dengan blogger lain. Ini memang resep kuno, tapi selalu 
terbukti manjur. Punya banyak teman akan sangat menguntungkan anda. Jalin 
hubungan dengan blogger lain. Kunjungi blog mereka dan beri komentar. 
Amati selalu perkembangan blog mereka dan beri tanggapan. Ini untuk 
menumbuhkan ikatan bagi sesama blogger. 

- Ikuti juga mailing list. Milis juga bisa mendongkrak pengunjung blog anda. 
Cari milis yang sesuai dengan topik blog anda dan anggotanya banyak. Cari di 
yahoogroups. Dan begitu bergabung, aktiflah di sana. Bukan cuma 
mempromosikan tentang blog yang anda buat, tapi juga bagikan pengetahuan 
anda. Kalau bisa, buat diri anda sebagai master di milis tersebut, sebagai 
tempat bertanya member lainnya. Pasti nantinya member tersebut akan 
datang ke blog anda.

- Facebook. Selain bergaul dengan sesama blogger, media sosial juga bisa anda 
manfaatkan. Facebook misalnya bisa anda gunakan untuk mencari dan 
mengumpulkan teman-teman lama anda. Myspace dan Friendster juga bisa 
anda coba.

- Yahoo Answer. Sesekali kunjungi Yahoo Answer dan jawab pertanyaan di 
sana. Selain untuk meningkatkan kredibilitas anda, juga biar anda lebih 
terkenal. ;)

Gabung dan kembangkan komunitas.

Promosikan blog dengan bergabung komunitas. Semakin banyak saluran untuk 
mempromosikan blog anda, semakin besar pengunjung yang akan datang. Sehingga 
makin besar juga peluang produk anda untuk laris.

Cara yang bisa dilakukan:

1. Gunakan ezine dan email newsletter. Ini alat promosi efektif untuk 
mengenalkan diri dan blog anda. Yang selanjutnya akan mengantar orang-
orang ke blog anda. 

2. Gabung forum. Ikuti forum yang terkait dengan blog yang anda buat. Kalau 
blog anda tentang internet marketing misalnya, gabung dengan forum sejenis. 
Dan aktiflah di forum tersebut, biar banyak orang tahu kalau anda punya blog 
tentang internet marketing.

3. Komentar. Salah satu keunggulan blog adalah interaksi antara pemilik dan 
pengunjung. Karena itu, jangan sampai hal ini tak ada di blog anda. Buat 
tempat komentar supaya mereka bisa mengomentari blog anda. Pembaca juga 
senang kalau bisa membaca komentar-komentar sebelumnya. 

4. Buat interaktif. Selain dengan menyediakan tempat berkomentar, jalinan 
hubungan anda dengan pembaca juga bisa dilakukan dengan membuat polling, 
kuis, atau voting. Biar pembaca lebih betah di blog anda. 
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Ada banyak kok langkah-langkah kecil yang bisa membantu pengembangan blog 
anda. Seperti yang di bawah ini misalnya:

1. Kembangkan Topik Blog. Kalau anda rasa topik blog anda masih sangat 
umum alias juga banyak dimiliki blog-blog lain, kenapa tidak coba kembangkan 
jadi lebih spesifik? Misal, kalau selama ini kategori blog anda hanya seputar 
blog umum, bisa anda coba tambahkan kategori untuk jenis blog yang lebih 
spesifik seperti blog marketing, blog korporat, blog network, blog ekonomi, dan 
lain-lain. Boleh juga topiknya anda tambahi dengan hobi atau kesukaan anda. 
Tak apa-apa isi blog anda misalnya merupakan gabungan topik antara blog 
marketing dan makanan. Dengan begitu, market pembaca anda juga bisa jadi 
lebih besar. Tidak cuma yang minat dengan blog marketing saja, tapi juga 
yang hobi dengan makanan. Dan anda pun bisa sesekali posting yang 
berhubungan dengan kedua topik tersebut. Umpamanya “memasarkan 
makanan lewat blog” atau sebaliknya “memasarkan blog lewat makanan”. ;) 

2. Kolaborasi dengan blogger lain. Tak ada salahnya anda cari blogger yang 
mau kerjasama dengan anda untuk saling mengisi content blog masing-
masing. Maksudnya, anda ikut mengisi di blognya, dan dia mengisi blog anda. 
Dengan kerjasama ini, pembaca blognya juga sangat mungkin menjenguk blog 
anda. Variasi lainnya bahkan anda bisa undang seluruh pembaca blog anda 
untuk menulis di blog anda. Anda bisa terapkan sistem seleksi dengan iming-
iming hadiah seperti lagu atau ebook. 

3. Sentuh lebih dalam. Anda bisa menjangkau pembaca yang lebih spesifik 
dengan sentuhan khusus. Misalnya dengan menggunakan bahasa yang dipakai 
target pembaca anda. Bagi yang ingin menjadikan orang Makasar sebagai 
pembacanya, gunakan bahasa Makasar dalam blog anda. Atau yang ingin 
menyasar orang Banyumas, gunakan saja bahasa Jawa dialek banyumasan. 
Dengan cara ini akan membuat blog anda mendapat tempat khusus di hati 
pembaca anda. 

4. Buat saling berhubungan. Punya lebih dari satu blog? Koneksikan saja antar 
blog. Biar pengunjung tahu kalau anda punya blog lain dan tertarik juga 
mendatanginya. Ini akan memperkuat jaringan blog yang anda punya, serta 
membuat nama anda makin berkibar di blogosfer.

5. Bikin forum. Kalau pembaca blog anda makin membludak, ada baiknya 
segera buat forum. Agar pembaca anda bisa saling bertemu dan saling ngobrol. 
Boleh anda langsung yang mengurusinya, tapi kalau ada pembaca anda yang 
mau menanganinya akan lebih baik. Buat juga email newsletter sebagai cara 
lain memperkokoh blog anda.

6. Coba market baru. Kalau blog anda sudah terhitung sukses, boleh anda coba 
bikin blog baru dengan topik yang berbeda dengan sebelumnya. Dan jangan 
lupa, hubungkan dengan blog anda yang sudah sukses. Siapa tahu 
kesuksesannya ikut “menjangkiti” blog baru anda!

7. Cari penulis. Kalau anda makin sibuk dan kewalahan mengurusi blog anda, 
tak ada salahnya cari ghost writer untuk blog anda. Ada saatnya anda tak 
harus mengurusi seluruh pekerjaan anda sendirian. Mencari penulis yang bagus 
akan sangat membantu anda. Tapi jangan lupa untuk tetap mengontrol dan 
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mengarahkannya. Agar hasilnya bisa seperti yang anda harapkan. 

8. Buat video. Era visual seperti sekarang membuat orang lebih suka menonton 
daripada membaca. Anda juga bisa ikut meramaikannya. Buat video mengenai 
hal yang terkait dengan topik blog anda. Manfaatkan situs web video sosial 
seperti Youtube dan Metacafe untuk mempromosikannya. 

Tanggung jawab dan kredibilitas

Dunia internet begitu luas. Apa saja mungkin dipublikasikan di sini. Internet adalah 
alat ampuh menyebarkan apa yang anda punya. Dan, kecanggihan teknologi sangat 
mungkin memprbesar kemungkinan setiap orang untuk berbuat curang, nakal, dan 
tidak bertanggung jawab. Setiap orang juga bisa mencuri apa yang anda punya tadi. 
Tanpa ijin, tanpa permisi.

Oleh karena itu, anda perlu membatasi diri anda agar kredibilitas anda sebagai 
blogger terus meningkat. Percuma jika anda punya blog populer tapi content blog 
anda hanya informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tempel sana, tempel 
sini, dan tidak karuan kebenaran isinya. 

Ada beberapa standar ngeblog yang perlu dipatuhi oleh blogger. Standar ini dibuat 
agar blogger dapat mempertanggungjawabkan isi blog mereka. Anda mesti ingat hal-
hal ini:

 Hanya tulis hal yang benar. Anda tidak boleh mempublikasikan informasi yang 
kebenarannya diragukan. Sebagai blogger, tidak layak kita bertindak ngawur. 

 Jika content anda merujuk pada materi referensi tertentu, baiknya cantumkan 
link mereka pada blog anda. 

 Jika anda informasi salah yang sudah terlanjur dipublikasikan, segera koreksi. 
 Jangan sampai anda melakukan tulis ulang untuk content blog. Meski ada 

perubahan baiknya jangan ubah keseluruhan tulisan yang sudah anda posting. 
 Singkap semua konflik-konflik menarik yang ada di sekitar tema blog anda. 

kenapa kita mesti menyingkap konflik? Ini penting untuk meningkatkan tingkat 
kepercayaan publik terhadap blog anda. Jika anda tidak ikut nimbrung 
berusaha menyelesaikan isu seputar blog anda, pengunjung bisa jadi mengira 
anda tidak menguasai tema yang anda angkat dalam blog. 

 Selalu perhatikan sumber-sumber yang bias dan mengundang sejuta tanya. 
Usahakan cari sumber-sumber content yang jelas, dan bisa 
dipertanggungjawabkan. 

Demikianlah pembahasan blog kali ini. Di waktu mendatang, tulisan ini akan lebih 
disempurnakan. Karena itu kami tunggu sumbang saran anda di www.JokoSusilo.com. 
Selamat membuat blog dan selamat memperderas aliran uang anda lewat blog. 
Semoga sukses...

http://www.jokosusilo.com/
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PENUTUP

Sudah lebih dari 180 halaman anda bersama saya di sini. OK… apa yang sudah anda 
peroleh? Apakah pengetahuan anda tentang bisnis di Internet sudah lebih baik dari 
yang dulu? Bagaimana rencana anda ke depan? Mau anda apakan e-book ini?
Akankah anda mulai membangun kerajaan bisnis anda sendiri?

Saya sama sekali tidak tahu apa yang ada di pikiran anda sekarang. Tetapi satu hal 
yang ingin saya beritahukan kepada anda… dan mohon selalu anda ingat, yaitu: Kita 
tidak akan pernah sampai ke manapun jika kita tidak mengambil langkah pertama!

Ambillah langkah pertama walaupun jalan yang harus anda tempuh ribuan mil 
jauhnya. Untungnya di model bisnis seperti ini anda tidak perlu berbuat sejauh itu. 
Cukup ikuti seluruh panduan yang ada di e-book ini. Jika anda mengalami kesulitan, 
silakan hubungi saya. Dengan sebaik mungkin saya akan bantu anda.

Seperti yang sudah anda pelajari, anda memerlukan 3 langkah dalam membangun 
bisnis ini:

Pertama, anda harus memiliki produk. Produk tersebut harus merupakan 100% hak 
milik anda, sehingga anda bisa memiliki 100% keuntungan yang nanti diperoleh. Anda 
bisa kreatif, gunakan berbagai ide, padukan, ubah, dan sebagainya sehingga tercipta 
ide baru.

Kedua, setelah anda memiliki produk, ciptakan website otomatis. Anda tidak perlu 
memikirkan pusingnya merancang script, saya dengan http://www.gempar.com akan 
membantu anda merancang script website otomatis untuk anda. Hal yang perlu anda 
pikirkan adalah bagaimana menulis sales letter yang akan mengubah setiap 
pengunjung menjadi customer anda.

Gunakan panduan penulisan sales letter yang baik di e-book ini. Ikuti aturannya, yaitu 
rumus AIDA+C. Jangan gunakan cara anda sendiri jika anda belum memiliki formula 
yang ampuh dalam menulis sales letter. Cara yang ada di e-book ini sudah cukup 
untuk mengubah website anda menjadi mesin penghasil uang.

Ketiga, setelah memiliki produk dan website anda siap untuk menjualkan produk 
anda… terakhir anda memerlukan traffic. Seperti yang saya pernah bilang, sebagus 
apapun produk anda, secantik apapun website anda… mereka sama sekali tidak akan 
berguna jika tidak seorangpun melihatnya. Jika bisnis anda telah siap, kerahkan 
sebagian besar tenaga anda untuk menghasilkan traffic. Lakukan promosi dengan cara 
yang telah saya anjurkan. Ikuti langkah-langkah dasarnya. Lakukan satu hal dalam 
satu hari, dan lakukan terus menerus. Tanpa sadar, anda akan bersama saya di 
puncak sukses.

Menjalankan bisnis di Internet memang tidak bisa di lakukan dalam sekejap. Ada 
langkah yang harus anda tempuh, ada keringat yang harus anda keluarkan. Namun 
jika dibandingkan dengan model bisnis konvensional apapun juga di luar sana, model 
bisnis menjual informasi di Internet merupakan satu-satunya peluang usaha yang bisa 
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menjanjikan penghasilan melimpah dalam waktu yang relatif singkat. Dengan catatan, 
anda memenuhi syarat yang di perlukan… produk, website, dan traffic.

Bayangkan, memiliki penghasilan minimal Rp 1 juta per hari, dengan kesibukan kerja 
hanya satu jam per hari. 23 jam waktu sisanya bisa anda gunakan untuk membangun 
bisnis yang lain, bisa anda gunakan untuk berlibur, bersenang-senang! Terus terang 
saya masih memiliki waktu sisa yang banyak sekali, dan saya senang sekali 
memanfaatkan waktu sisa tersebut dengan mencari dan terus mencari ide baru. 
Setiap beberapa bulan saya membangun website baru, menjual informasi baru 
sebagai tambahan penghasilan di kemudian hari.

Saya mengandaikan, jika satu website yang anda kelola paling rendah hanya 
menghasilkan Rp 200 ribu per hari… bagaimana jika anda memiliki 5 website? 10 
website? Menjual 5 – 10 informasi yang berbeda-beda?

Sangat sederhana! Setiap website baru yang muncul dan lahir pasti akan 
menghasilkan penghasilan baru bagi anda… dengan catatan, anda memenuhi 3 
langkah dengan baik. Saya harus punya informasi yang menarik, website yang 
mengotomatiskan bisnis, dan traffic yang melimpah.

Ini benar-benar bisa anda lakukan. Tergantung niat, semangat, dan ketekunan anda.
Jadikanlah menjual informasi di Internet sebagai salah satu mata pencaharian anda. 
Atau konsentrasikanlah 100% seluruh waktu anda untuk model bisnis baru seperti ini.

Internet yang saat ini anda kenal adalah sebuah teknologi baru. Lahirnya user-user 
Internet di indonesia merupakan pasar anda yang sangat luar biasa. Jika sekarang 
jumlah pengguna Internet nasional baru dalam hitungan beberapa juta… lihatlah satu 
tahun lagi. Dua, tiga atau sepuluh tahun lagi.

Satu hal saya minta anda berpikir…. Bayangkan jika kebutuhan pemakaian intenet di 
tahun depan sama dengan kebutuhan pemakaian telepon sekarang ini? Jika anda 
tidak mengambil kesempatan menggiurkan ini sejak pertama kali, jika anda tidak 
memulai usaha Internet hari ini juga… jangan menyesal jika tahun depan saya dan 
ratusan rekan lainnya telah menikmati hasilnya.

Satu kalimat terakhir… lakukan sesuatu… bertindaklah! Ubahlah hidup anda mulai 
detik ini juga!

Salam Sukses,

JOKO SUSILO, ST.
http://www.FormulaBisnis.com
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