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C1.1 Persiapan Mental Bisnis

• Be rich with shortcut

Setiap manusia pada umumnya memiliki kemampuan yang sama, kemam-
puan dasar seorang manusia adalah

1. Mengingat yang artinya manusia memiliki memori seperti folder un-
tuk mengingat dan menyusun peristiwa-peristiwa di dalam ruang inga-
tan. 

2.  Intelek yang artinya manusia memiliki pemahaman logis, mampu 
mengerti prinsip-prinsip utama ilmu pengetahuan dan menjadikan ma-
nusia bisa sangat pintar dengan belajar. 

3.  Menghendaki atau mengambil keputusan dalam hidup dan mencin-
tai, hal ini berhubungan erat dengan pencapaian cita-cita dari manusia 
itu sendiri. Dengan ketiga kemampuan dasar ini saja, manusia sesung-
guhnya sudah dapat menggapai apa yang mereka inginkan dalam hidup 
dengan mudah.

4.  Meniru, manusia memiliki kemampuan untuk meniru.
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Ditambah lagi dengan memahami karakter masing-masing pribadi yang akan di-
bahas di bagian selanjutnya, maka manusia akan memiliki kesempatan yang 
sama dalam hidup, jika Anda ingin kaya seperti idola Anda, jika Anda ingin suk-
ses dan mendapatkan apa yang Anda impikan. Tidak ada yang mustahil. Kita se-
mua sama, memiliki kemampuan dasar yang sama, memiliki waktu yang sama 
24 jam dalam satu hari, memiliki kesempatan yang sama.

Lalu apa yang menjadikan hanya segelintir orang saja yang memiliki kemakmu-
ran yang kita semua impikan? jawabannya bergantung kepada apa yang sedang 
Anda kerjakan saat ini. Sebab apa yang Anda kerjakan di masa lalu, jawabannya 
ada pada hari ini dan saat ini.

Jika dimasa lalu Anda berdiam diri dan menggunakan 24jam waktu Anda untuk 
tidak melakukan sesuatu yang produktif guna mencapai apa yang Anda impikan. 
Maka wajar jika Anda saat ini masih di posisi yang sama, dengan kondisi yang 
sama, dengan pendapatan yang sama atau bahkan dengan masalah yang sama. 
Tidak ada yang bisa merubah Anda kecuali diri Anda sendiri.

• Kaya di Hari Tua

Pada saat ini, kebanyakan orang masih menggunakan percaya pada cara lama da-
lam hidup.

Yaitu :

Menempun pendidikan yang tinggi -> mendapat pekerjaan yang bagus -> irit 

dan menabung untuk hari tua -> Menikah -> Bekerja Keras Menjadi Karyawan 

Terbaik -> Liburan dengan budget minimal -> Mengikuti agen-agen yang mena-

warkan infestasi hari tua.

Rute diatas menjelaskan tentang “CARA MENJADI KAYA DALAM 40 TAHUN ”. 
Urutan diatas yang akan menjadikan Anda mungkin akan kaya di hari tua, saat 
orang lain mendorong kursi roda Anda. Formula yang akan memakan sebagian 
besar umur Anda sampai Anda bisa menikmati hasilnya.
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Ketika Anda saat ini masih 
sehat, yang Anda pikirkan 
adalah bagaimana supaya 
hari tua Anda menjadi mak-
mur. Bukan memikirkan ba-
gaimana caranya supaya ke-
hidupan Anda saat ini mak-
mur, kenapa berpikir untuk 
sesuatu yang belum datang 
kepada Anda?

Kenapa Anda harus 
menunda untuk kaya saat ini dan harus menunggu tua? Kenapa menunda untuk 
sukses nanti jika Anda berhayal saat ini mengendarai mobil mewah dan santai 
menimati sunset di villa elit milik Anda, atau keliling dunia dan menimati setiap 
keindahan yang Tuhan ciptakan? Kenapa Anda menunda untuk bahagia?

Kenapa Anda mengorbankan impian Anda untuk bekerja banting tulang? Mung-
kin setelah Anda bisa mencapai apa yang Anda harapkan yaitu 65th Anda men-
jadi kaya, tubuh Anda sudah lelah untuk menikmati hasil yang sudah Anda per-
juangkan semasa hidup, jangankan keliling dunia untuk mengambil air di dapur-
pun harus minta tolong orang karena Anda terbaring dengan infus.

Lalu bagaimana jika Anda mungkin meninggal duluan sebelum 65tahun atau se-
belum mencapai kemakmuran yang Anda rencanakan untuk hari tua? Jadi, Bu-
kankah akan lebih bahagia saat menikmati kemakmuran saat Anda masih muda 
dan masih sehat? Tidakkah Anda berpikir demikian? Kita hidup setiap hari dan 
mati hanya sekali. Kesempatan juga menyelimuti kita disetiap harinya, namun 
masih banyak yang menganggap kesempatan itu langka dan menjadikan orang 
kurang menghargai hari demi hari yang dimiliki di dunia ini, jangan korbankan 
kehidupan Anda. 

Yes, Saya muda dan mungkin jauh lebih muda dari Anda. Orang tua Saya men-
doakan Saya agar kehidupan Saya makmur di hari tua. Namun Saya menolaknya. 
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Saya memutuskan untuk makmur sejak Saya muda. Saya mengambil jalan pintas 
dengan memanfaatkan teknologi.

Sekarang Anda bisa mencari adakah orang yang bisa kaya raya diusia muda 
karena menabung? adakah orang yang bisa kaya raya di usia muda karena men-
jadi karyawan? Adakah orang yang menjadi kaya raya diusia muda karena men-
gumpulkan diskon? Tidak ada, kebanyakan orang yang sukses diusia muda ada-
lah mereka yang menggunakan jalan pintasnya masing-masing, namun yang di-
bagikan ke Anda adalah jalan sukses yang gagal atau jalan sukses untuk di hari 
tua, saat Anda sudah tidak berdaya baru Anda bisa menikmati jeri payah Anda. 
Karena mereka masih membutuhkan Anda untuk menjadi karyawan mereka dan 
membantu memakmurkan mereka.

• Choose Your Struggle

Apakah saat ini mental
berbisnis Anda sudah
terbentuk? sebab jalan
didepan Anda masih belum
terbentuk sempurna dan
dibutuhkan mental yang kuat
untuk menghadapi. Semakin
besar harapan Anda, semakin
besar tanggung jawab Anda
dan semakin besar
juga resikonya.

Ketika orang bertanya kepada Anda, penderitaan apa yang ingin Anda miliki da-
lam hidup? bisakah Anda menjawabnya? Sebagian besar orang enggan untuk 
menjawab, dan mungkin termasuk Anda tidak ingin memiliki penderitaan dalam 
hidup.

Namun jika orang bertanya, keindahan apa yang ingin anda miliki dalam hidup? 
dengan lantang mungkin Anda akan menjawab ingin sukses, ingin kaya, ingin 
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makmur, ingin sehat, ingin mapan, ingin di sanjung, tidak ingin dicemooh, ingin 
bahagia dan lain sebagainya. Sangat mudah untuk diucapkan.

Namun dibalik itu, mungkin Anda lupa bahwa untuk itu semua dibutuhkan per-
juangan dan dibalik perjuangan tentu ada penderitaan. Mengharuskan Anda 
bekerja sampai larut malam, menunda makan siang karena meeting belum sele-
sai. Tertidur di meja komputer, setelah level Anda sudah beranjak naik Anda 
mungkin menuai cemoohan dari orang dan kritik pedas dari orang sekitar Anda. 
Inilah penderitaan-penderitaan yang harus Anda lalui untuk mencapai keinda-
han yang disebutkan tadi.

Jika Anda tidak melewati penderitaan itu, keindahan hanyalah sebuah imajinasi. 
Dan Anda akan hidup seperti sekarang, apa adanya berhutang demi kehidupan. 
Bekerja sekarang untuk makan besok dan lupakan mimpi untuk keliling dunia, 
punya mobil mewah, punya villa mewah, infestasi dimana-mana, anak cucu mak-
mur. Lupakan itu semua dan hiduplah seperti ini sampai menjadi beban Anak-
Cucu Anda. 

Namun jika Anda telah menemukan jalan Anda dan melakukan perubahan 
karena buku ini, silahkan kirim feedback ke jeje@awesomejeje.com atau face-
book @awesomejejemarketing dan instagram @awesomejeje
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• I Feel The Same

Anda mungkin pernah berpikir bahwa akan sangat susah bagi Anda untuk menca-
pai impian Anda. Karena kemakmuran akan mudah dicapai bagi mereka para ar-
tis, mereka yang terkenal, mereka para atlet, mereka yang memiliki keturunan 
bisnis, mereka yang lahir dari keluarga kaya dan sudah punya status dimata pub-
lik, mereka yang cantik, mereka yang ganteng, mereka yang laki-laki, mereka 
yang perempuan, mereka yang muda, mereka yang tua, mereka yang berkulit pu-
tih, mereka yang berkulit coklat, dan mereka mereka yang bukan Anda, sehingga 
hampir mustahil bagi Anda untuk mencapainya juga. Sesungguhnya ini hanya 
alasan saja bagi Anda untuk membuat pengecualian. Ingatlah, kemakmuran ti-
dak memiliki label(tag), tidak memandang semua yang Saya sebutkan 
diatas. Semua orang bisa, hanya 2 pilihan mau memperjuangkannya atau tidak.

Anda saat ini mungkin salah satu diantara pilihan berikut yang Saya sebut-
kan :
• Sedang Kesusahan dapat kerja?  

• Lulusan SMA gaji segitu-gitu saja?  

• Banyak yang diurus dirumah?  

• Tidak memiliki skill dalam berbisnis?  

• Bingung ingin berbisnis apa?  

• Sudah terlalu lelah untuk mencoba kembali 
dari NOL setelah seribu purnama Anda mencoba 
dan gagal?  

• Tidak berani mengambil langkah dan atau 
keputusan untuk mengikuti perkembangan 
teknologi?  

• Ingin berbisnis online tapi tidak tahu cara 
memulainya?  

• Mengikuti seminar sana sini, dapat banyak 
motifasi, pulang kerumah sudah tidak fokus lagi, 

lesu, gabung di group dan sungkan bertanya karena merasa member yang 
lain sudah pinter duluan?  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• Memiliki bisnis tapi belum memiliki tujuan yang pasti?  

• Menjual produk tertentu tetapi tidak bisa mentarget ke siapa pro-
duk Anda akan ditawarkan?  

Saya pernah mengalami perasaan yang sama. Dan Saya paham dengan perasaan 
Anda.  Sedikit membahas latar 
belakang, Saya Bukan dila-
hirkan dari keluarga yang 
kaya. Sederhana namun bersyu-
kur sekali menjadikan Saya 
tumbuh dengan memiliki en-
ergi positif untuk maju dan ke-
luar dari keterpurukan.

Saya mencoba memahami diri 
Saya sendiri sebelum Saya men-
gambil langkah. Saya mengam-
bil setiap kesempatan dan pe-
luang yang hadir dalam hidup 
Saya. Sayapun mengambil pe-
runtungan sebagai salah satu 
karyawan di maskapai pener-
bangan Indonesia, berprofesi 
sebagai Pramugari.

Pada usia Saya waktu itu san-
gat muda, yang Saya pikirkan 
adalah membantu keluarga 
Saya dengan cepat tanpa harus menempuh universitas bertahun-tahun untuk 
menghasilkan puluhan juta. Karena pada saat itu, keluarga Saya tidak bisa men-
yanggupi Saya untuk kuliah.

Saya pernah bercita-cita menjadi dokter, namun membayangkan berapa besar 
uang yang harus orang tua Saya keluarkan, semua hanya sebatas mimpi saja un-
tuk Saya pada waktu itu.
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Dan Pramugari menjawab permintaan Saya untuk mendapat penghasilan besar 
diusia sangat muda, tidak tahu seluk beluk kota Jakarta, tidak pernah naik pesa-
wat, bahkan pada awalnya Saya tidak tahu apa itu Pramugari, jelas sekali make 
up pun Saya tidak mengerti.

Selama 3 tahun, Saya mengabdi dan menghasilkan begitu banyak penghasilan un-
tuk membantu keluarga Saya. Saya pernah mengambil kuliah dengan jurusan 
Management pada waktu itu. Singkat cerita Saya berhasil mewujudkan apa yang 
pada saat itu Saya perjuangkan. 

Ketertarikan Saya terhadap dunia teknologi, menjadikan Saya selalu menyempat-
kan diri untuk belajar disela-sela hari libur Saya saat masih menjadi Pramugari. 
Pada waktu itu Saya sadar setelah Saya sakit sekitar 2 minggu dan pendapatan 
Saya menurun. Saya hidup hanya dari pendapatan aktif yang artinya Saya bisa 
menghasilkan uang jika Saya bekerja (gaji). Ketika Saya sakit Saya tidak terbang, 
pendapatan menurun karena gaji di hitung dari jam terbang. Saya kemudian 
mencari jalan untuk mewujudkan time freedom dan finansial freedom bagi Saya 
sendiri. Keduanya bisa didapat ketika Saya bisa membuat ‘sistem uang’. Passive 
income menjadi tujuan utama pada waktu itu
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Lalu kemudian Saya harus mengambil keputusan yang teramat berat bagi Saya 
pada waktu itu. Meninggalkan dunia Pramugari dan memulai bisnis mandiri. 
Saya menemukan mentor utama yang sesuai untuk diri Saya. Dan beberapa men-
tor lainnya. Membantu mempercepat jalan Saya.

Dan tentunya ini adalah salah satu rahasia fromula Saya untuk menjadi makmur 
di usia muda Saya, tanpa harus menunggu Saya tua. Saya belajar terus menerus 
dan mencobanya. Kendala, kesakitan, penderitaan mendampingin jalan kesuk-
sesan dihidup Saya. Ditipu orang, mengeluarkan biaya besar untuk belajar dan 
modal lainnya. Sudah pernah Saya lalui.

Bagi Saya, setiap kali penderitaan datang kedalam jalan Saya adalah sebuah sim-
bol positif bagi kehidupan dan karir Saya, sebab kesakitan adalah bagian dari 
pertumbuhan. Mereka datang berdampingan. Perasaan takut, ragu, galau, 
seperti kehilangan pijakan adalah bagian dari langkah cepat Saya dan ini wajar. 
Anda tidak perlu khawatir jika ini terjadi pada Anda. Ini bukan berarti Anda ga-
gal, melainkan hal bagus karena Anda berlari cepat di suatu hal baru.

Yang bisa menolong Anda hanyalah fokus. Fokus dengan apa yang ingin Anda 
raih, bukan fokus untuk larut dalam penderitaan. Berfikir terlalu banyak tidak 
mendatangkan apapun.

• Manage Time With Time Recording

Seperti yang Anda ketahui bahwa kita semua memiliki waktu yang sama dalam 
satu hari yaitu 24 jam. Lalu kenapa hanya sebagian orang saja yang dapat 
menghasilkan lebih? mungkin karena mereka menjadikan 24 jam waktu mereka 
untuk menghasilkan sesuatu hal yang produktif, memaksimalkan waktu mereka 
dengan membaginya menjadi sangat spesifik.

Tidur mereka dikurangi, bangun pagi dan menjalani rutinitas yang mendukung 
masa depan dan pada saat yang sama Anda menghabiskan waktu Anda untuk ti-
dur, nonton Tv, main game, jalan-jalan, gosip, atau hal lainnya yang tidak men-
dukung keinginan Anda dan Anda berharap kekayaan jatuh dari langit tanpa 
usaha?
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Kemakmuran tidak memandang 
usia, tidak memandang ras, tidak 
memandang agama, tidak meman-
dang suku ataupun memandang 
jenis kelamin. Semua tergantung 
pada pribadi masing-masing. Kapan 
Anda memutuskan untuk makmur 
dan usaha apa saja yang sudah dila-
kukan untuk mencapainya.

Sekarang, tulislah pada catatan kecil. Kemana 24jam Anda berlalu? Atau bahkan 
mungkin Anda sudah tidak mengenal lagi yang namanya sehari ada 24 jam, 
Anda tahu sehari ada 24 jam tapi Anda belum memahami maknanya dan 
menghargai setiap detiknya. 

Bagi Saya setiap detik sangat bernilai. Mulai dengan mencatat apa yang sudah 
Anda lakukan kemarin, lalu bacalah kembali adakah hal yang Anda lakukan di 
hari kemarin untuk mewujudkan impian kekayaan yang Anda idamkan di masa 
depan?

Kemudian Anda buat jadwal untuk diesok hari yang menjadikan Anda disiplin 
waktu. Saat ini Saya menggunakan aplikasi Time Doctor untuk melacak penggu-
naan waktu Saya, menjadwalkan setiap agenda yang Saya miliki sangat mem-
bantu untuk melihat sampai mana tujuan Saya.

11

Waktu adalah uang



C1.2 Pemahaman Diri dan Calon Pelanggan

• Tipe manakah Anda?

Memahami calon pelanggan berarti memahami sesama manusia, karena pelang-
gan Anda adalah manusia. Karakter manusia berbeda-beda. Setelah apa yang 
Saya pelajari dari NLP, Saya merangkumnya sesuai kebutuhan dalam bisnis dan 
Saya tuahkan dalam buku ini agar memudahkan Anda untuk mempelajarinya. Di-
antaranya ada 3 tipe yaitu:

 1. Visual : Orang dengan tipe visual adalah orang yang suka dengan 

gambar, bentuk fisik, menggambarkan, penampilan dan lainnya  

 2. Audio : Orang dengan tipe audio ini adalah orang yang banyak men-

dengar, banyak berbicara dan suka dengan suara  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 3. Kinestetik : Orang dengan tipe kinestetik adalah orang yang lebih 

mengandalkan perasaan dari pada visual atau audio.
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Tentu Anda pernah merasa berbincang dengan si A akan lebih nyambung dari 
pada berbincang dengan si B. Hal ini dikarenakan Anda dengan si A adalah 1 
tipe. Maka koneksi akan terjalin dengan mudah jika kita berbicara dengan orang 
yang kita anggap sependapat atau setipe dengan kita, hal ini tentu bukan karena 
suatu kebetulan, kitapun bisa membuatnya seolah-olah kita satu tipe dengan si B 
yaitu dengan mengetahui tipenya.

Hal ini bertujuan agar mendapatkan hatinya, terutama didalam bisnis agar mu-
dah untuk dealing dengan pelanggan atau rekan bisnis tentunya. Sekarang bagai-
mana cara mengetahui bahwa orang ini termasuk tipe yang mana, simak penjela-
san berikut :

1. Tipe visual : bisa dilihat dari penampilan, mereka cenderung suka berpenampi-
lan menarik dan rapi. Dari pandangan mata jika diajak berbincang akan 
banyak melihat ke atas kanan atau kiri, jika berbicara sedikit lantang atau 
nada tinggi, postur tubuh kebanyakan tegap, jika mencari informasi akan 
lebih suka melihat gambarnya dulu.  

2. Tipe Audio : lebih sering mendominasi percakapan, berpikir dengan pola dan 
prosedur, suka berbicara, jika berbicara bola mata akan bergerak ditengah 
kekiri dan kekanan.  

3. Tipe Kinestetik : Jika berbicara pelan dan lembut, gerakan mata saat berbi-
cara banyak melihat kebawah kanan ataupun kiri, gerakannya lamabat 
dan menikmati moment, saat sedih mudah depresi dan saat gembira akan 
meluap.

• Cara Berkomunikasi

Berikut adalah cara berkomunikasi dengan mereka :

1. Visual : Orang dengan tipe visual cenderung menyukai gambar, memperhati-
kan penampilan atau penampakan akan sesuatu, suka menggambarkan 
sesuatu seperti imajinasi. Oleh sebab itu, saat berkomunikasi gunakan 
kata-kata yang banyak mengandung gambaran akan sesuatu.
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Contohnya :

“Bayangkan Bu, jika Ibu membeli produk kesehatan ini. Maka Ibu akan 
mencegah keriput datang. Kulit Ibu akan mulus tanpa keriput. Karena Ibu kan 
sudah cantik natural, ditambah dengan prodak ini dijamin Ibu akan semakin can-
tik dan berkilau.”  

2. Audio : Orang dengan tipe Audio akan cenderung untuk mendengar atau ber-
bicara. Jika mereka ingin mendengar maka ceritakanlah hal yang 
menarik. Jika mereka ingin bercerita maka jadilah pendengar yang baik. 
Untuk berkomunikasi dengan orang tipe audio maka gunakanlah kata-
kata yang mendukung supaya Anda bisa selaras.

Contohnya :
“Ibu pernah dengar belum bahwa prodak kami ini sudah sangat terbukti ber-

hasil menghilangkan kerutan dengan sangat cepat. Dan prodak ini sudah di sah-
kan oleh Mentri Kesehatan bahwa ini aman untuk segala jenis kulit.”  

3.  Kinestetik : Orang dengan tipe Kinestetik akan cenderung untuk menggu-
nakan perasaan. Dan orang dengan tipe seperti ini akan banyak meng-
gunakan kata-kata yang berhubungan dengan perasaan.

Contohnya :
“Prodak kesehatan ini jika dipakai dikulit Ibu akan sangat ringan, seperti ti-

dak memakai krim apapun. Saking ringannya ya bu, akan sangat mudah meresap 
dikulit ibu. Hal ini akan mempermudah proses pencegahan keriput dikulit ibu. 
Dan kulit ibu akan kencang kembali seperti saat ibu masih muda.”  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• Motifasi

Selain itu dalam berbisnis juga dibutuhkan yang namanya motifasi agar 
tetap terarah, mau bergerak untuk melakukan sesuatu dan fokus. Berikut pan-
duan untuk mengkases motifasi Anda, atau karyawan Anda:

1. Arah motifasi : Anda bisa mengetahui dari arah mana motifasi bisa hadir.  

Arah mendekat artinya Motifasi akan muncul jika memiliki keinginan untuk 
mendapatkan sesuatu, seperti hadiah, penghargaan, bonus atau keuntun-
gan.

Arah Menjauh artinya Motifasi akan muncul dan tergerak untuk melakukan 
sesuatu jika tujuannya adalah menghindari sesuatu, seperti ingin terhindar 
dari kesengsaraan, hinaan, cemoohan, atau hal lain yang menjadi sengsara.

2. Sumber Motifasi : Motifasi bisa di akses dari sumbernya.

Sumber Internal artinya Motifasi bisa diperoleh dari diri sendiri. Ketika 
pekerjaan sudah bagus menurut penilaian diri sendiri, maka hanya diri sen-
dirilah yang bisa mengukur apakah pekerjaan sudah berhasil atau belum. 
Dan cenderung akan lebih percaya kepada diri sendiri untuk setiap hal atau 
keputusan.

Sumber External artinya Motifasi bisa diperoleh dari orang lain.Pekerjaan 
akan di cap bagus atau berhasil jika mendapat penilaian dari orang lain, 
seperti mendapatkan penghargaan dari atasan, mendapat pujian dari orang 
lain atau hal external lainnya. 

3. Dasar Motifasi :  Ternyata setiap motifasi juga memiliki sebuah dasar.

Dasar Opsional artinya Motifasi untuk melakukan sesuatu hal akan di hasil-
kan jika di berikan kebebasan untuk berkreasi dalam pekerjaan. Memuncul-
kan ide atau gagasan baru dalam bisnis. Seperti membuat inofasi-inofasi 
baru tentang prodak dan lain sebagainya.
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 Dasar Prosedural artinya Motifasi untuk bekerja jika diberikan prose-
dur atau peraturan tentang projek tersebut, yang alurnya sudah terbukti ber-
hasil. Melakukan sesuatu sesuai prosedur dan tidak suka melakukan hal 
baru yang tidak tahu bagaimana hasilnya.

• Konsisten

Dalam berbisnis, selain penting yang namanya memiliki motifasi. Hal lain yang 
harus dimiliki adalah konsistensi. Konsisten artinya Anda bisa melakukan hal 
terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Dalam berbisnis erat hubungannya 
dengan melakukan hal atau sesuatu yang produktif secara terus menerus yang 
bertujuan memajukan bisnis yang Anda miliki. Secara berkala dan mengikuti 
goal yang sudah Anda buat, disiplin dengan setiap jadwal yang Anda tulis.

Contoh sederhana adalah bangun pagi lalu lari pagi atau hal lain yang tidak bi-
asa dilakukan, rencana mudah di buat. Namun kenyataanya mungkin akan seten-
gah mati untuk dilakukan. Berencana memang sangatlah mudah. Namun untuk 
konsisten tidaklah mudah dah harus dilatih guna mempercepat tercapainya tu-
juan yang Anda inginkan. Berikut adalah cara untuk konsisten :

 1. Dipaksa  

 2. Dipaksa  

 3. Dipaksa sampai akhirnya ;  

 4. Bisa karena dipaksa dan ;  

 5. Bisa karena biasa melakukan hal yang berulang-ulang dipaksa. 
Jika tidak melakukan tahap ini, rencana hanya akan menjadi sebuah rencana 
saja.
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C1.3 Kecocokan Bisnis

Dalam memilih bisnis tentu perlu dilakukan pertimbangan. Bisnis yang cocok un-
tuk Anda adalah bisnis yang membuat Anda enjoy untuk menjalaninya dan men-
datangkan hasil sesuai pekiraan Anda.

Untuk itu, jika Anda baru akan memulai bisnis maka pikirkanlah hal ini. Bisnis 
yang akan Anda jalani harus mampu menyelesaikan masalah masyarakat. Dan 
bagaimana cara memilihnya?Lakukan survei, masyarakat mana yang ingin Anda 
jangkau. Kemudian lihat permintaan, sebenarnya apa yang mereka butuhkan, 
apa kendala mereka saat ini. Dan silahkan Anda hadir untuk memecahkan masa-
lah mereka dengan solusi yang diberikan oleh bisnis Anda.

Jadi bukan berbisnis karena hobi saja, misalkan Anda hobi masak dan Anda 
ingin membuka warung makan. Yang ternyata disekitar komplek Anda adalah pe-
rumahan yang kebanyakan dari mereka masak dirumah. Dan juga sekitar kom-
plek sudah ada 5 warung makan lainnya. Jadi jangan berbisnis karena sekedar 
hobi saja tapi pertimbangkan kebutuhan pasar.
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Banyak orang yang bertanya kepada Saya, tentang bagimana cara mentarget ca-
lon pelanggan untuk bisnis mereka. Ini adalah hal aneh dan lucu, mereka yang 
punya bisnis tapi bertanya ke Saya, artinya mereka berbisnis karena melihat ta-
waran saja atau sekedar melihat hasil akhir uangnya saja kira-kira mereka bisa 
dapat berapa, untung berapa, dan komisi berapa, tidak melihat pasar

Punya produk untuk ditawarkan tapi tidak tahu mau ditawarkan untuk siapa. 
Arti lainnya, bisnis mereka belum pasti menyelesaikan masalah masyarakat atau 
tidak. Maka dari itu, lihatlah dulu kebutuhan masyarakat apa, kemudian beri so-
lusi untuk mereka, jangan terbalik. Sebab Anda akan bingung sendiri jika hasil 
tidak sesuai ekspetasi, sudah berhayal dengan menjual sekian akan untung se-
kian tapi ternyata tidak bisa menembus pasar.

Namun jikapun Anda sudah terlanjur memiliki bisnis sebelum memikirkan kebu-
tuhan pasar, di bagian selanjutnya Saya akan menjelaskan bagaimana solusinya 
untuk Anda.

•  Menentukan bisnis:

1. Cari bisnis tanpa kompetitor : dengan target yang berbeda, tempat yang ber-
beda, produk yang berbeda, atau dengan memiliki yang namanya USP 
atau Unique Selling Proposition. Keunggulan unik yang dimiliki oleh 
Anda untuk membedakan Anda dengan kompetitor Anda.  

2. Cari bisnis yang flexible : flexible ini berarti tidak membebani Anda, bisa di 
kerjakan sesuai keinginan, tidak ribet, tidak membuat Anda stres berlebi-
han dan tentunya Anda enjoy untuk mengerjakannya. Oleh sebab itu, te-
mukan solusi untuk bisnis Anda. Jika Anda tidak suka mengerjakan suatu 
detail keuangan misalnya, Anda bisa merekrut orang untuk mengerjakan-
nya.

Jika Anda suka bepergian maka cari bisnis yang tidak membuat Anda harus me-
netap. Lain halnya jika Anda ingin menetap, memiliki produk fisik akan san-
gat cocok untuk Anda, karena Anda bisa mengawasi secara langsung kondisi 
produk. yang megharuskan Anda untuk tinggal dan tidak pergi lama-lama, 
seperti penyortiran, pengemasan hingga pengiriman.
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Jika Anda baru memulai dan ingin menjual sesuatu misalnya menjadi reseller 
atau dropshiper, bisa juga di jadikan alternatif untuk membuka jalan Anda di 
dunia bisnis dengan latihan menjual, pada saat ini banyak sekali perusahaan 
yang menawarkan untuk bergabung sebagai mitra, mulai dari asuransi, kos-

metik, kesehatan, maka-
nan, pakaian, sepatu, 
hingga properti dengan 
sistem bagi komisi. 
Sekarang yang mana yang 
paling cocok dengan Anda.

Atau jika Anda memiliki ke-
mampuan lain, seperti di-
bidang jasa, Andapun bisa 
menawarkan jasa Anda 
seperti reparasi AC, Kom-
puter, CCTV atau lain seba-

gainya. Jikapun Anda ingin memiliki bisnis yang bisa dibawa kemana saja 
tanpa membuat Anda harus menetap, misalnya dengan Anda menjual web-
site, program, kursus online atau apapun yang berbau online.  

3. Bisnis yang bisa menghasilkan banyak perubahan : Banyak perubahan pada 
diri Anda maupun pada karyawan atau sekitar Anda. Perubahan ini da-
lam konteks positif. Bisa perubahan berupa pendapatan, bisa memberi-
kan nilai positif untuk pelanggan, bisa untuk diri Anda sendiri, karyawan 
dan kerabat Anda. Kenapa ini penting? karena Anda bukan sekedar jua-
lan. Dan jika Anda memilih bisnis yang tidak memiliki banyak pengaruh 
untuk perubahan, lebih baik tidak perlu berbisnis, untuk apa berbisnis 
jika goal Anda kecil.

Kadang ada bisnis yang tidak memikirkan produk, yang terpenting bagi mereka 
adalah uang. Tidak mementingkan bagaimana kepuasan pelanggan, apakah pro-
duknya bagus atau tidak, apakah produk menyelesaikan masalah pelanggan atau 
tidak. Jika Anda berbisnis dengan mindset seperti itu, cepat atau lambat pelang-
gan Anda akan kabur. Karena setelah proses jual beli selesai, tidak ada hubun-
gan lagi. 
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• Business Plan

Setelah Anda sudah tahu bisnis apa yang cocok untuk Anda. Buatlah bisnis plan/
rencana untuk bisnis Anda. Kenapa ini penting? Karena berbisnis tentu harus 
fokus kepada outcome (mimpi yang ingin di capai) dan mimpi ini harus terstruk-
tur supaya lebih mudah dieksekusi pencapaiannya.

Fokus pada hasil dan tulis apa yang ingin di capai dalam 3 atau 5 tahun.  Jika 
saat ini Anda hanya memiliki kalimat “Saya ingin Sukses” tanpa penjelasan lebih 
detail. Seperti halnya Anda berbicara “Saya akan liburan keluar negeri” tapi ti-
dak tau luar negri yang mana. Lalu bagaimana bisa sampai disana? Beli tiketpun 
Anda tidak bisa karena tidak tahu tujuannya. Anda tidak akan pernah mencapai-
nya, jadi mulailah rubah kalimat sukses Anda menjadi hal lebih spesifik karena 
sukses setiap orang berbeda.

Berikut contoh bagan rencana bisnis : 
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Membahas tentang : 

C2.1  Pembuatan Page
C2. 2  Membuat akun Business Manager (Pengelola Bisnis)

C2.3  Membuat Pengelola iklan (Ads Manager)
C2.4  Metode pembayaran

C2.5  Membuat iklan
C2.6  Facebook Piksel

C2. 7  Pengumpulan Database MailChimp
C2. 8  Buat Komunitas

 

PILIH KENDARAAN
CHAPTER 2
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Pilih Kendaraan

• Pilih Kendaraan Anda

Ketika Anda yakin bahwa bisnis Anda sudah siap untuk menjaring lebih banyak pe-
langgan. Saatnya untuk mulai mempromosikannya melalui iklan. Iklan bisa dilakaku-
kan melalui media apa saja, kali ini Saya akan berbagi tentang iklan di Facebook.
Sebelum masuk kedalam pembahasan lebih dalam mengenai iklan di Facebook atau 
Facebook Ads. Terlebih dulu Saya akan membahas mengenai satu hal paling penting 
bahwa Anda menyebar iklan bertujuan untuk menjangkau pelanggan dingin. Berikut 
penjelasannya:

• Pelanggan Dingin(Cold Traffic) yang artinya mereka adalah target yang memang 
Anda cari. Mereka akan sangat beragam, mulai dari yang sadar bahwa mereka mem-
butuhkan prodak yang Anda tawarkan, sampai mereka yang sebenarnya memerlu-
kan prodak Anda namun mereka tidak sadar bahwa mereka memerlukan prodak ter-
sebut. Dan mereka tidak mengetahui bahwa Anda menyediakan solusi bagi mereka. 
Oleh sebab itu Anda jangan menaruh harapan tinggi dengan menganggap sekali 
menyebar iklan kepada pelangan dingin dan mereka akan membeli prodak Anda ter-
lebih jika prodak Anda harganya mahal. Hal ini akan jarang di temui. Yang harus 
Anda lakukan adalah merubahnya menjadi pelanggan hangat 
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•Pelanggan Hangat(Warm Traf-
fic) adalah mereka yang sudah 
mengetahui Anda menyediakan 
prodak yang mereka butuhkan. 
Mereka mungkin sudah mengeta-
hui prodak-prodak Anda. Namun 
mereka belum membelinya dari 
Anda. Bisa jadi karena banyak fak-
tor, mungkin salah satunya ada-
lah mereka sedang membanding-
kan antara membeli prodak dari 
Anda atau dari kompetitor Anda. 

Disini, dibutuhkan kemampuan Anda untuk mengunggulkan produk Anda dan men-
jelaskan mengenai USP yang Anda miliki, alasan kenapa mereka harus memilih 
Anda dibanding kompetior Anda. Dan tentu agar mereka menjadi Pelanggan Panas 
Anda  

• Pelanggan Panas(Hot 
Traffic) yang berarti 
mereka memutuskan untuk 
membeli prodak Anda atau 
menggunkan jasa Anda. 
Hal ini Anda memiliki ken-
dali untuk menjadikan 
mereka pelanggan tetap, 
dan apabila memang 
mereka merasa sangat 
puas. Mereka akan dengan 
suka rela untuk mempromo-

sikan Anda kepada kerabat. Tentu hal inilah yang Anda inginkan. 

Dan untuk mencapai semua itu, tentu Anda harus mulai dari menjangkau pelanggan 
dingin. Hal yang harus di persiapkan yaitu mulai menyebar iklan di Facebook. Dan di 
buku ini, Saya juga akan berbagi caranya supaya budget iklan Anda optimal serta 
memiliki aset data calon pelanggan yang bisa Anda gunakan terus menerus.

24



C2. 1 Facebook Ads / Pembuatan Page

Masuk kedalam bagian yang paling penting yaitu mengenai menjaring calon pelang-
gan dingin dengan iklan atau pemasaran. Menjaring target melalui facebook bisa dibi-
lang lebih mudah untuk dipelajari dari pada media lainnya untuk menjaring target 
audience Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah mengikuti langkah berikut:

1. Tentu Anda harus memiliki akun facebook, kemudian masuk ke akun Anda

2. Buat Facebook Fan Page. Akun Facebook personal dan akun facebook fan 
page berbeda. Sebelum membahas lebih lanjut, bagi Anda yang sama sekali belum 
mengerti tentang akun Facebook Fan page adalah sebuah akun untuk berbisnis 
ataupun komunitas yang menampilkan profile perusahaan atau organisasi. Terli-
hat mirip dengan Facebook personal, namun memiliki sarana dan manfaat yang 
berbeda untuk mengurus hal-hal tentang bisnis. Termasuk iklan, hingga berkomu-
nikasi untuk melakukan transaksi penjualan didalamnya. Praktis sekali, dalam 1 
wadah bisa melakukan semua hal maka dari itu Facebook Ads adalah pilihan pal-
ing mudah untuk memulai promosi. Cara membuatnya :

Buka Akun facebook personal Anda dan ikuti lingkaran merah berikut :
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Pilih jenis halaman yang ingin Anda buat, jika bertujuan untuk berbisnis maka 
pilih yang pertama:

Isi Data yang diminta oleh Facebook dan klik lanjutkan:
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Berikut adalah tampilan Fan Page Anda. Untuk menambahkan foto profil, klik 
unggah dan lanjutkan:

Untuk menambahkan foto sampul, klik unggah dan lanjutkan:
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Tampilan Facebook Fan Page :

3. Buat Akun Business Manager dan Ads Manager. Kedua akun ini berbeda na-
mun sangat erat hubungannya. Dalam Ads manager Anda akan mulai membuat ik-
lan. 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C2.2 Facebook Ads / Membuat akun Pengelola 
Bisnis (Business Manager)

Masuk kedalam alamat business.facebook.com

Isi kolom yang tersedia sesuai dengan permintaan Facebook. Dan klik berikut-
nya :
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Lengkapi detail informasi yang diminta, dan klik kirim :

Klik Selesai:

30



Tampilan akan seperti ini:
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C2.3 Facebook Ads / Membuat Pengelola Iklan
(Ads Manager)

Pada Business Manager pilih kolom akun iklan-tambahkan akun iklan:

Pada kolom buat akun iklan baru-pilih buat akun iklan :
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Isi kolom dengan seksama dan klik selanjutnya :

Pilih kebutuhan akun Anda dan klik Create(buat) :
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Disini Anda bisa mengatur aset dan izin penggunaan akun, contohnya untuk menjadi 
admin:

Akun sudah selesai dibuat dan saatnya mengisi metode pembayaran iklan:
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C2. 4 Facebook Ads / Metode Pembayaran

Untuk menambahkan metode pembayaran. Anda bisa memilih beberapa pilihan yang 
tersedia.

Masuk kedalam halaman Business Manager, ikuti tanda merah :

Klik pengaturan:
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Pilih Pengaturan pembayaran, lalu tambahkan metode pembayaran. Jika Anda belum 
memiliki kartu kredit, pilihlah metode pembayaran dengan bank transfer :

C2. 5 Facebook Ads / Membuat iklan

Membuat iklan. Masuk kedalam tahap yang paling seru dan membutuhkan kesaba-
ran. Yaitu membuat iklan. Saya berikan contoh paling sederhana dalam membuat ik-
lan. Berikut tahap-tahapnya :

Masuk ke Business Manager dan ikuti lingkaran merah untuk mengakses Pengelola ik-
lan:
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Klik buat:

Pilih pembuatan cepat - Isi kolom nama bisnis Anda - pilih tujuan kampanye (contoh : 
saya memilih pesan, Anda bisa pilih sesuai kebutuhan Anda) - beri nama audience - 
beri nama iklan Anda - Klik simpan :
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Lanjutkan mengedit, lingkaran merah yang saya buat hanyalah contoh saja, Anda bisa 
berkreasi lebih banyak dalam pembuatan iklan. Atur batas pembelanjaan/anggaran - 
Optimalkan biaya iklan perhari - Terapkan :
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Kebagian pentargetan. Tujuan pesan, Saya setting ke Facebook Massenger - Saya ti-
dak menjadwal iklan agar kerja facebook optimal - terapkan :

Masih dibagian target iklan, sebagai contoh Saya hanya mengatur bagian penting saja 
seperti : lokasi, umur, jenis kelamin, bahasa, dan ciri-cirinya - Terapkan :
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Bagian pengaturan tampilan iklan. Saya memberi contoh pembuatan iklan baru - Saya 
pilih gambar :

Lalu Saya ketik copy iklannya - judul - dan tombol aksi (sesuai kebutuhan) :
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Jika sudah memiliki Website, gunakan facebook piksel untuk retargeting :

Dan terakhir atur untuk respon otomatis dalam iklan guna memberikan respon cepat 
kepada calon pelanggan dan klik terapkan. Jika Anda adalah orang yang sibuk dan 
saat ini masih mengontrol iklan sendiri. Agar Anda selalu tampil profesional, gunakan 
respon otomatis untuk sementara agar pelanggan Anda tidak merasa dihiraukan dan 
mendapat pelayanan secepatnya. Klik terbitkan iklan :

41



C2. 6 Facebook Ads /  Facebook Piksel

Sangat menguntungkan untuk melakukan retargeting calon pelanggan dengan meng-
gunakan facebook piksel. Sistem akan melacak dan mentarget ulang mereka yang su-
dah pernah melihat halaman kita, atau produk kita. Sampai mereka membeli produk 
yang kita tawarkan. Untuk mengaktifkannya :

Dari Business Manager - klik Piksel :

Tambahkan - Beri nama dan masukan alamat web - Buat :
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Lalu siapkan piksel :

Pilih siapkan secara manual - copy kodenya dan buka alamat website Anda - Masuk-
kan kode tadi didalam pengaturan website Anda - Setelahnya reload kembali halaman 
pengaturan piksel di facebook untuk memastikan bahwa piksel sudah aktif :
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C2. 7 Facebook Ads / Pengumpulan Database 
MailChimp

Hal terpenting ketika Anda sudah membayar iklan untuk menjaring pelanggan dingin 
adalah Anda harus mengumpulkan database dari mereka. Karena iklan di Facebook 
memiliki banyak aturan yang membatasi promosi. Saya menyarankan untuk mengum-
pulkan database calon pelanggan yang belum membeli produk Anda, seperti nomor 
telepon, email atau kontak lainnya yang bisa Anda gunakan untuk menjangkau 
mereka lagi. Kali ini, Saya akan memberikan panduan untuk menjaring kontak berupa 
email. Karena email akan menjadi tahap selanjutnya untuk promosi, dalam email 
Anda bisa berkreasi dalam beriklan tanpa banyak peraturan. Berikut yang harus Anda 
lakukan : 

Pertama, buka halaman mailchimp.com - daftarkan diri Anda secara gratis dan masuk-
kan detail yang diminta - dan konfirmasi :

Aktifasi akun Anda melalui email :
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Masuk kembali kedalam akun mailchimp :
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Pilih sesuai kebutuhan bisnis Anda, berapa email yang akan Anda tampung dida-
lamnya - Klik complete :

Jawablah semua pertanyaan sesuai dengan bisnis Anda - Teruskan hingga pertanyaan 
terakhir dan klik continue :
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Dan salah satu diantar pertanyaan akan  muncul untuk mengkonesikan antara 
MailChimp dengan facebook :

Masuk kedalam akun facebook Anda - klik Ok:
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Kemudian akan muncul beberapa pertanyaan dan Anda harus menjawabnya. Untuk 
memastikan kembali apakah akun Anda sudah terkoneksi, buka MailChimp - account 
- integrations :
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Klik di bagian facebook dan lakukan tahap berikut sesuai tanda merah - Klik save :

Lakukan pengetesan koneksi, jika terkoneksi dengan sempurna maka profil 

Anda akan muncul di bawah seperti gambar berikut :
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Note : contoh koneksi mailchimp diatas adalah ketika Anda belum memiliki 
Website, Anda masih tetap bisa mengumpulkan database berupa email menggu-
nakan Mailchimp dengan cara membuat ikan dengan jenis Lead Ads, untuk per-
syaratannya Anda harus memiliki privacy policy yang bisa Anda buat melalui jasa 
online secara gratis dan Anda lampirkan secara publik melalui Google Doc. Ini cara 
termudah jika Anda belum memiliki Website tetapi ingin pakai Mailchimp saat 
Anda mengumpulkan database calon pelanggan Anda, supaya bisa Anda gunakan 
untuk promosi selanjutnya melalui email.
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C2. 8 Buat Komunitas

 Komunitas sangatlah penting dalam bisnis, karena didalamnya kita bisa memban-
gun hal penting agar terkoneksi bukan sekedar jualan. Dan dalam komunitas juga bisa 
melakukan edukasi, berbagi, atau memberi bantuan kepada calon pelanggan Anda 
yang berhubungan dengan prodak Anda tentunya. Media yang bisa digunakan ada 
banyak sekali. Dan Facebook juga menyediakan sarana gratis untuk Anda yaitu Face-
book Group. Berikut cara membuat facebook group untuk bisnis Anda :

Silahkan masuk kedalam Facebook Fan Page Anda dan ikuti langkah berikut :

Beri Nama Group sesuai keinginan Anda - Tambahkan anggota - Atur fisibilitas group 
sesuai kebutuhan Anda - Klik selanjutnya :
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Dan, Group Anda sudah jadi, tinggal tambahkan gambar dan mulailah mengedukasi 
atau berbagi informasi di dalamnya :
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Membahas Tentang :

C3.1 Do Research/Targeting
C3.2 Temukan Mentor

C3.3 Memahami Produk
C3.4 Mulai Pemasaran

C3.5 Bagaimana Cara Berkomunikasi Dalam Menjual?

MULAI PERJALANAN

CHAPTER 3
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Mulai Perjalanan 

Di bagian ini Anda mungkin sudah memulai menyalakan mesin untuk bergerak maju 
dengan kendaraan yang Anda pilih, yang artinya Anda sudah mulai memasarkan pro-
duk Anda. Chapter ini, Saya akan menjelaskan bagian yang terpenting lainnya yang 
berkaitan erat dengan iklan dan promosi. Dan tentunya bermanfaat untuk bisnis 
Anda.

Perhatikan bagan Berikut, urutan yang harus Anda mulai :
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C3. 1 Do Research - Targeting

Setelah Anda mengetahui siapa target Anda, seperti yang sudah dijelaskan jika Anda 
mengikuti dari awal Chapter 1 menjelaskan tentang menentukan bisnis setelah mene-
mukan pasarnya. Yang artinya Anda melihat kebutuhan masyarakat terlebih dahulu 
baru memunculkan produk. Jangan terbalik, Anda sudah punya produk tapi bingung 
akan ditawarkan ke siapa. Di bagian ini, Saya akan membantu Anda lebih detail untuk 
mentarget mereka dengan lebih dalam dan spesifik. Dengan demikian Anda bisa mu-
lai melakukan penawaran atau penjualan.

 Do Research about your costumers deeply. Cari tahu tentang pelanggan Anda le-
bih dalam. 

 • Usia ? 

 • Status ? 

 • Menikah ? 

 • Pekerjaan ? 

 • Pendidikan ? 

 • Kepemilikan 
Property ? 

 • Kebiasaan ? 

 • Hobby ? 

 • Demografik ? 

 • Karakteristik ? 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 • Ketertarikan ? 

 • Apa yang mereka butuhkan? 

 • Apa yang mereka takutkan ?  

 • Apa yang mereka hindari ? 

 • Apa yang mereka cari dan mereka inginkan ? 

 • Apa yang mereka ingin dapatkan ? 

Note : Gunakan Google, Amazon, Yahoo, Youtube, LinkedIn, Koran, Majalah, 
Tabloid atau media lainnya untuk menjaring informasi yang Anda butuhkan untuk 
mengetahui lebih banyak tentang pelanggan Anda. 

  

C3. 2 Temukan Mentor

Jika sudah mengerti siapa yang 
ditarget dan ingin memulai. Te-
mukan guru atau mentor untuk 
memulai dan menuntun Anda. 
Atau setidaknya untuk dijadi-
kan copy, karena untuk pemula 
akan jarang untuk langsung 
menjadi sangat kreatif. Meng-
kopi apa yang Mentor lakukan. 
Jika melihat iklan, simpanlah 
untuk referensi agar Anda bisa 
meniru ( bukan berarti menji-
plak )  
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C3. 3 Memahami Produk

Mengetahui prodak yang Anda tawarkan adalah suatu keharusan. Selain itu juga perlu 
diperhatikan :
 • Memiliki USP ( Unique Selling Propotition) 

 • Nyata, Terbukti 

 • Unspoken selling (Menjual tanpa harus mengatakan menjual)  

Berikut untuk mengetahui prodak Anda lebih dalam. Siapkan jawaban dari pertan-
yaan berikut, karena pertanyaan dibawah ini adalah pertanyaan yang akan dipertan-
yakan oleh calon pelanggan Anda secara langsung maupun tersirat :

• Jika produk Anda baru atau satu-satunya : 

 1. Apa ini ? 

57



 2. Kenapa sekarang?  

 3. Kenapa harus memilih produk Anda? 

 4. Apa yang membuat harus hari ini? 

 5. Bagaimana latar belakang ceritanya? 

 6. Apakah sebelumnya ada yang pernah memiliki produk seperti ini? 

 7. Apa yang membuatnya unik? 

 8. Kenapa Saya belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya? 

 9. Apakah ada orang lain yang menawarkan hal yang sama? 

 10. Jika orang lain juga menawarkan. Apa yang membuat ini berbeda? 

•  Umum / semua orang : 

 1. Apakah ini mudah? 

 2. Bagaimana jika saya baru? 

 3. Berapa banyak Saya harus order untuk memulai? 

 4. Berapa lama sampai hal ini bekerja maksimal? 

 5. Kenapa hal ini bagus sebagai alternatif? 

 6. Apakah Anda hanya memiliki solusi ini? Atau ada yang lainnya? 

 7. Kenapa alternatif lain tidak bagus? 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• Prediksi :

 1. Butuh berapa lama untuk mengembangkan hal ini? Apakah susah? 

 2. Apakah ada kemungkinan gagal? 

 3. Apakah memiliki resiko ? seberapa besar? 

 4. Berapa banyak yang sudah berhasil dengan hal ini? 

 5. Berapa orang yang sudah membuktikan? 

 6. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini secara profesional? 

 7. Berapa orang yang sudah mencoba dan berhasil? 

 8. Berapa besar kesempatan?  

• Jika sudah mulai tertarik :

 1. Bonusnya apa?  

 2. Aset apa yang sudah dimiliki? 

 3. Hal unik apa yang bisa Anda tawarkan? 

 4. Apakah ada produk fisik yang bisa didapatkan? 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C3. 4 Mulai Pemasaran - Start With Copy Writing

Memulai menawarkan akan sangat berkaitan dengan yang namanya copy writing. Un-
tuk Anda yang belum mengerti copy writing adalah teknik menghasilkan tulisan yang 
membuat pembaca memberikan respon yang kita inginkan, seperti menerima tawaran 
atau bergerak melakukan sesuatu. Paling penting digunakan saat membuat iklan. 
Caranya :

 Buat Headline (Judul) 

Dalam membuat headline atau judul harus mengandung unsur salah satu di bawah ini 
karena judul bertujuan untuk menjaring perhatian. 
 • Unique (unik)  

 • Urgent (menjelaskan hal yang bersifat segera)  

 • Useful (bermanfaat atau berguna)  

 • Ultra space (dengan menginput hal detail, contoh: menginput angka)  

 • Inspiring (Menginspirasi) 

Lead (Paragraf pertama)

 • Membuat penasaran dan menarik perhatian bagi pembaca 

 • Menjelaskan sedikit mengenai headline  

 • Buat Kreadibilitas  

 • Menawarkan hal menarik 

 • Berikan empati (seolah kita paham dengan perasaan pembaca)  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 • Bisa menginput quotes atau hal lain yang membuat pembaca tertarik 

Body (Isi) = Jiwa

 • Buat topik utama/ide yang ingin di bahas, secara jelas. 

 • Mulai kembangkan bagian demi bagian kedalam tulisan. 

 • Tuahkan yang ada dipikiran Anda. Barulah dikembangkan. 

 • Berikan cerita nyata untuk mendukung copy writing Anda 

 • Menulis seolah pembacanya adalah diri Anda sendiri  

 • Menulis dengan memahami perasaan pembaca 

 • Gunakan humor, perumpamaan atau quotes (buat rasa untuk pembaca) 

 • Berikan tawaran yang terbatas agar menjadi lebih menarik 

 • Bubukan bukti dan contoh  jika Anda menulis mengenai informasi 

 • Fokus kepada satu ide, yang Anda pikirkan diawal menulis. 

Format :

 • Penulisan dengan bahasa yang mudah dimengerti 

 • Tulisan dengan font yang jelas dan tidak berbelit-belit  

 • Mudah dibaca, usahakan tidak lebih dari 4 baris dalam 1 paragraf  

 • Tulis bagian perbagian untuk mempermudah pembaca. 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 • Gunakan gambar yang menarik. 

 • Perhatikan tanda baca, font, jenis huruf, border&rules, layout. 

 • Konsisten dengan penyebutan nama atau istilah. 

C3. 5 Bagaimana Cara Berkomunikasi Dalam 
Menjual?

Cara menjual kandang menjadi akhir yang susah bagi sebagian orang, disaat promosi 
sudah dilakukan dan calon pelanggan sudah tertarik dengan iklan Anda atau bahkan 
mereka menghubungi Anda untuk menanyakan produk yang Anda tawarkan. Justru 
menjadi akhir yang tragis karena Anda kesulitan untuk melakukan penjualan. Dan ti-
dak jarang dari mereka tidak jadi membeli prodak. Hal ini membuktikan bahwa ke-
mampuan komunikasi masih perlu di asah. Berikut Saya berikan contoh metode yang 
sudah sering berhasil Saya lakukan untuk menutup penjualan :

•  Yes-Set Conversation
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Yang dimaksud dengan Yes-Set adalah mengarahkan calon pelanggan untuk menga-
takan iya (setuju dengan perkataan kita) beberapa kali baru sisipkan penawaran keda-
lam pikirannya, dan pada akhirnya menyutujui penawaran kita. Contohnya :   

A : “Apakah Anda setuju jika penampilan yang bagus akan didapat jika badan  
  kita bugar?”

B : “Iya..”

A : “Apakah Anda setuju jika ingin memiliki badan yang bugar, kita harus me 
   lakukan olahraga?”

B : “Iya..”

A : “Apakah Anda setuju juga, jika hanya melakukan olahraga akan memakan  
  waktu yang lama untuk melihat hasilnya?”

B : “Iya..”

A : “Jika demikian, gunakalah hal pendukung untuk mempercepat kebugaran  
  Anda. Kita menyediakan hal yang Anda cari, multifitamin ini mengandung  
  vitamin-vitamin yang badan Anda perlukan untuk mencapai kebugaran.  
  Dengan diselingi olahraga, kebugaran yang Anda impikan akan tercapai den 
  gan cepat. “

Framing - Reframing

Yang dimaksud dengan framing adalah bertujuan untuk mengarahkan pikiran pelang-
gan Anda kepada produk Anda. Caranya adalah dengan fokus kepada suatu orientasi. 
Bisa orientasi hasil dari sebuah tindakan, orientasi pada sebuah kesepakatan, orien-
tasi kepada bukti, orientasi kepada bukti, kepada kondisi ekologis. 
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Contoh : orientasi pada bukti

“Pak, Anda bisa melihat sendiri saat ini sudah banyak bukti yang memperlihat-
kan bahwa produk kami sangat membantu dalam mempercepat proses kebugaran.”

Reframing adalah membingkai ulang suatu makna. Hal ini bertujuan agar pemikiran 
calon pelanggan tetap dalam satu makna. Bisa berupa konten atau konteksnya.

Contoh : untuk contoh dalam content reframing

“Ketika Anda membeli produk ini, mungkin harganya sedikit mahal namun dari 
harga tersebut sangat efisien sekali karena yang akan Anda dapatkan adalah semua vi-
tamin yang dibutuhkan oleh tubuh Anda. Dalam satu butir kapsul ini, sudah setara 
dengan mengkonsumsi 1 kg buah. Dan hal ini akan sangat bermanfaat serta mem-
bantu mempercepat Anda untuk mencapai tujuan Anda yakni memiliki tubuh yang 
bugar”
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•  Mempengaruhi dengan Milton Model 

yaitu dengan membuat suatu kalimat menjadi samar-samar detail perinciannya. Se-
hingga terkesan lebay atau berlebihan. Namun dalam penjualan akan dibutuhkan hal 
ini. 
Contoh : 
“Anda kan postur tubuhnya memang postur tubuh yang mudah banget di bentuk nih, 
mungkin hanya butuh beberapa latihan saja badan Anda sudah bagus sekali. Apa lagi 
jika menggunakan multifitamin ini, wah pasti akan lebih bagus sekali.”

• Menawarkan Produk Harga Tinggi

Perhatikan gambar berikut sebelum Anda menawarkan produk Anda :
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Keterangan :

Seperti yang sudah tertera dalam gambar, bahwa untuk menawarkan produk inti 
dengan harga tinggi Anda harus melakukannya secara bertahap. Hampir mustahil jika 
Anda berharap langsung ada pembeli di tangga pertama. Ini yang banyak membuat or-
ang putus asa saat membuat iklan namun belum ada yang membeli. Terlebih jika har-
ganya mahal. Masih ada tangga lagi yang harus di pijak. Iklan baru tangga pertama 
saja, proses berikutnyalah yang lebih menentukan keberhasilan penjualan Anda. Dan 
setiap tangga Anda harus mampu menghitung Key Performance Indicator pada bisnis 
Anda. Agar bisnis Anda terarah dan jelas antara modal serta pengeluaran .
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Membahas Tentang Tips Tambahan Dalam Berbisnis

TIPS

CHAPTER 4
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Tips

• Perhatikan Hal Penting Ini

Berikut yang harus Anda perhatikan bahwasannya jika Anda bukanlah Master dalam 
penjualan. Atau bisa disebut dengan pemula. Akan membutuhkan waktu untuk men-
jual produk. Terutama produk dengan harga tinggi. Karena Teori Marketing menga-
takan, minimal 7x touch point / times rule marketing ( minimal 7x calon pelanggan 
Anda melihat produk Anda atau melihat iklan Anda atau teredukasi oleh Anda) 
hingga mereka membeli prodak Anda. Dan perkiraan waktu setiap orang berbeda, ini 
tergantung dari seberapa besar usaha Anda dan seberapa menarik konten-konten 
yang Anda buat untuk membuat mereka tergugah untuk membeli.
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Tambahan tips lainnya :

• Touch costumer’s heart (Sentuh hatinya) dengan produk Anda  

• Positioning your self as a client (Bertindaklah dengan selalu melihat dari 
sudut pandang pelanggan Anda, dengan demikian Anda akan mengerti apa 
yang mereka inginkan)  

• Make them happy (Apapun alasannya, tujuan utama adalah membuat pe-
langgan bahagia)  

• Be Ontime-Be available (Pada dasarnya pelanggan Anda tidak akan 
meminta sesuatu yang berlebihan jika memang Anda selalu memenuhi janji. 
Dan terpenting adalah selalu ada saat pelanggan Anda membutuhkan Anda)  

• Be Professional dalam segala bidang  

• Dalam beriklan dengan media apapun, Anda harus memperhatikan aturan 
yang dimiliki oleh media tersebut. Supaya mereka tidak memblokir akun Anda. 

• Untuk membantu memperkuat mimpi Anda menjadi kenyataan maka cip-
takanlah mimpi yang sempurna dan mampu menjawab pertanyaan (5W+1H) 

• Untuk membuat konten, penampilan(penampakan) adalah kunci untuk 
menarik perhatian calon pelanggan 

• Jika Anda beriklan, atau memasarkan produk. Anda harus mentargetkannya 
secara spesifik. 

• Buatlah iklan sesuai psikologi dan karakteristik calon pelanggan Anda

• Gunakan kalimat Anda simple dan mudah di cerna kedalam iklan Anda

• Ketika Anda membuat iklan, perjelas cara untuk menghubungi Anda.
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• Sediakan segala informasi yang calon pelanggan Anda butuhkan seperti (jam 
kerja, lokasi, jenis jasa atau menu, harga, gambar, nomor telepon, atau infor-
masi lainnya) di halaman Anda untuk mempermudah mereka.

• Perdalam keakraban dengan calon pelanggan Anda supaya mereka nyaman 
berkomunikasi dengan Anda.

• Testimonial sangatlah penting bagi bisnis Anda, maka kumpulkan sebanyak 
mungkin testimonial dan tampilkan di halaman untuk menunjang bisnis 
Anda.

• Dalam berbisnis bukan melulu mengenai uang, oleh sebab itu tebarlah man-
faat yang bisa di rasakan oleh banyak orang dengan kehadiran bisnis Anda.

• Jangan menunggu sempurna dalam melakukan sesuatu, karena kesempur-
naan akan menghambat Anda untuk bergerak maju.
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FLYING TO 
FREEDOM

THIS IS  ME
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Hai, Saya Jefriana Dwi Ningrum atau biasa di sapa Jeje. Sebelumnya Saya ingin men-
gucapkan terima kasih banyak telah menyempatkan membeli buku ini. Buku yang me-
mang Saya buat khusus untuk kepentingan bisnis. Semoga dengan buku ini, Saya men-
dengar perubahan positif dalam kehidupan bisnis Anda.

Kenapa buku ini Saya tulis dengan singkat, karena Saya sudah lelah termakan oleh 
tipu daya sebuah buku dengan 300 halaman namun inti manfaat yang bisa Saya ambil 
mungkin kurang dari 10 halaman saja, sisanya hanya penyedap dalam tulisan. Dan dis-
ini, Saya tidak ingin Anda merasakannya juga.
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Saya sudah memotong banyak halaman yang tidak begitu penting dalam penulisan e-
book ini. Saya memutuskan hanya menulis dan membagikan hal yang penting saja. Tu-
juan Saya menulis e-book ini adalah untuk memberikan manfaat, transformasi dan pe-
rubahan nyata di kehidupan Anda. Saya mungkin menunjukkan jalan menuju pintu 
keinginan Anda, namun Saya tidak menuntun Anda berjalan melewati pintunya.

Anda bisa saja menyelesaikan membaca e-book ini kurang dari 1 jam, karena memang 
ini tujuan utamanya adalah agar Anda bisa langsung mempraktekannya tanpa harus 
menunggu besok. Karena Saya tahu, untuk mendapatkan motifasi adalah mudah dari 
mana saja dan Saya tidak akan menganggu Anda dengan jutaan motifasi di dalam 
ebook ini. Karena motifasi tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada eksekusi. Dan 
pada akhirnya rencana akan menjadi sebuah rencana saja jika Anda tidak melakukan 
aksi untuk menjadikan mimpi Anda nyata.

Tambahan jika Anda menemui kebingungan saat membaca e-book ini, dan Anda 
merasa tidak yakin bahwa Anda bisa meraih apa yang Anda impikan. Ada hal yang ha-
rus Anda mengerti bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin untuk dilakukan, karena 
semua orang memiliki sumber daya yang sama. Sumber Daya ini bisa diambil dari 
masa lalu, masa depan atau dengan duplikasi (meniru).

Jika Anda baru mulai belajar, Anda bisa melakukannya dengan meniru mentor Anda 
atau orang lain yang sudah suskes. Jika Anda pernah sukses sebelumnya, Anda bisa 
mengakses masa lalu Anda lagi untuk kesuksesan Anda saat ini. Atau jika Anda tidak 
bisa keduanya, Anda bisa mulai bermimpi untuk masa depan. Apa yang ingin Anda ca-
pai kemudiakan lakukan tindakan. Ingatlah perbuatan sekecil apapun yang Anda lalu-
kan saat ini, akan menghadirkan perubahan yang nyata di masa depan. Termasuk 
juga ebook ini tidak akan berarti apa-apa jika Anda tidak mempraktekannya.

 Jika Anda setuju, mari kita mulai. Siapkan energi positif dan mulailah menciptakan  
keajaiban untuk kehidupan Anda sendiri.

Salam hangat - Jeje.
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