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Disclaimer

Ebook Si Tukang Tidur Vol 1 ini dibuat dan ditulis oleh Yasirli Amri, seorang Internet Marketer
asal Bandung, Indonesia. Website resmi yang mempromosikan atau menjual ebook ini adalah
www.situkangtidur.com. Anda tidak diperkenankan untuk memberikan ebook ini secara Cuma-
Cuma kepada orang lainnya atau bahkan menjual kembali ebook Si Tukang Tidur Vol 1 tanpa
sepengatahuan pemilik ebook (Yasirli Amri). Jika anda berniat untuk ikut mempromosikan
ebook ini dan mendapatkan komisi, maka anda dapat bergabung menjadi affiliate
www.situkangtidur.com.

Materi-materi atau pembahasan yang ada di ebook ini adalah berdasarkan pengalaman penulis
ketika “membantu istrinya untuk memiliki sebuah bisnis online”. Tidak ada sama sekali tips /
trik yang akan mengakibatkan hal-hal buruk jika anda melakukannya dengan benar. Jangan
mencoba membaca ebook ini dengan terburu-buru!, karena akan menyebabkan anda menjadi
tidak fokus dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Note : Tehnik yang ada di ebook ini juga bisa anda gunakan untuk bisnis lainnya selain
dagang online, missal affiliate local, google adsense dan lainnya jika anda benar-benar
mempelajarinya!.

Materi-materi yang ada di ebook ini juga dapat anda pelajari secara langsung (lebih detail dan
lebih lengkap) pada acara workshop dan training yang diadakan oleh IM Mastermind. Ada
banyak materi lainnya yang akan dibahas pada workshop dan training tersebut yang intinya
“how to make money online”, seperti…

- Affiliate mastering (Cara-cara mendapatkan Dollar dari affiliate)
- Make money online ala sang master product creation
- Business motivation & online marketing (facebook ads, adwords, etc),
- Local Product Searching & SEO (detail and more expert method)

Informasi lebih lanjut bisa anda baca di www.immastermind.co.id

http://www.situkangtidur.com/
http://www.situkangtidur.com/
http://www.immastermind.co.id/
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PENDAHULUAN

Mengapa ebook ini diberi judul Si Tukang Tidur?, saya yakin banyak teman-teman yang akan
menanyakan hal tersebut. Beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum saya berhasil
memahamidunia internet marketing dan make money online. Banyak teman dan saudara yang
mencemaskan keadaan istri dan anak saya yang semakin kurus, kumal dan miskin. Kecemasan
tersebut semakin bertambah ketika mereka melihat saya sebagai sang pemimpin rumah
tangga, pekerjaannya hanya tidur dan tidur.

Ya saya akui itu!, dulu saya hanyalah seorang petinggi (pengangguran tingkat tinggi) yang
pekerjaannya hanya tidur dan tidur. Setiap kali keluarga saya atau keluarga istri saya datang
berkunjung ke rumah, mereka bertanya “dimana Yasir?”,istri saya selalu menjawab dengan
jawaban “Dia lagi tidur”. Hal tersebut selalu terjadi berluang-ulang kali sehingga saya dijuluki “Si
Tukang Tidur”.

Sangat wajar memang jika mereka menjuluki saya dengan julukan Si Tukang Tidur. Karena
ketika mereka datang ke rumah, saat itu saya sedang melepas lelah, setelah beberapa hari
berusaha untuk menemukan apa yang saya impi-impikan. Impian saya saat itu sangatlah
sederhana, yaitu mendapatkan uang dari internet. Impian tersebut yang membuat saya sering
berada di warnet selama 3 hari atau bahkan lebih, tidak pulang ke rumah dan tidak tidur sama
sekali!.

Masih ingat jelas di ingatan saya, ketika istri saya dan beberapa orang polisi datang menjemput
saya di warnet. Loh kok bisa?, ya karena istri saya melaporkan ke polisi bahwa saya telah hilang
selama 7 hari. Ketika menemukan saya, istri saya langsung berlari dan memeluk sambil
berkata “aku kangen banget!!!”. Polisi yang melihat kejadian tersebut lalu tersenyum dan
kemudian berkata “mau saya borgol saja ga bubiar ga hilang lagi?”, oalah pak wkwkwwkwk.

Julukan Si Tukang Tidur dan banyak hinaan lainnya terus datang mengisi hari-hari saya dan
keluarga. Namun hal tersebut tidak pernah membuat saya merasa sedihdan kehilangan
semangat. Saya selalu meyakinkan diri saya bahwa saya akan berhasil mendapatkan apa yang
saya cita-citakan bila saya terus berusaha dan berdo’a dengan sungguh-sungguh!.Allah
sepertinya mendengar dan mengabulkan do’a saya. Beberapa tahun kemudian, saya akhirnya
berhasil memahami bagaimana cara mencari uang di internet. Jumlah uang yang saya dapatkan
tidak jarang membuat banyak orang (termasuk orang yang menjuluki saya Si Tukang Tidur)
bertanya-tanya “bagaimana cara saya melakukannya”. Jawaban yang saya berikan kepada
mereka sangatlah simple dan sangat singkat, “kalau mau sukses, perbanyak saja
tidurnya!”.Bukannya saya dendam atau bagaimana, tapi memang seperti itulah yang saya
lakukan bukan :D . Nah bagaimana?, apakah teman-teman jugaingin sukses mendapatkan uang
dari internet?, mudah kok, Tidur Saja hahaha (Canda doank :p ).
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Mencari uang di internet sebenarnya tidaklah sulit dan ada banyak cara yang bisa kita lakukan.
Seperti kata para pepatah “ada banyak jalan menuju tempat tidur”, :D. Pepatah tersebutjuga
berlaku dionline business atau make money online. Ada banyak metode yang bisa kita gunakan
untuk mendapatkan uang dari internet.Beberapa diantaranya adalah seperti di bawah ini…

- Dagang Di Internet. Dagang di internet ataujualan online adalah salah satu cara yang
bisa kita lakukan untuk mendapatkan uang di internet. Cara ini dinilai lebih “aman” dan
menguntungkan daripada metoda bisnis online lainnya. Kita dapat menjual berbagai
produk dan jasa, seperti produk fashion, produk kuliner, jasa travelling dan lainnya.

- Mengikuti program affiliate (afiliasi). Program affiliate atau affiliasi adalah salah satu
program yang banyak diikuti oleh para pebisnis online. Yang mana kita akan
mendapatkan bayaran apabila ada orang yang membeli sebuah produk melalui link
affiliate kita. Saat ini sangat banyak program affiliasi yang bisa kita ikuti, baik yang
berasal dari luar negeri ataupun yang berasal dari dalam negeri.

Contoh program affiliate (recommended)
 International : clickbank.com, agoda.com, dan lainnya
 Lokal : lazada, ilmuperkasa.com (ebook dewasa), ticktab.com, dan  lainnya

- Bergabung menjadi publisher pay per click program. Dengan bergabung menjadi
publisher pay per click maka kita akan mendapatkan bayaran apabila ada orang yang
mengklik iklan yang dipasang pada blog atau website kita.

Contoh PPC (pay per click program)
 International : Google Adsense, Infolinks dan lainnya
 Lokal : PPIndo, Kliksaya dan lainnya

- Menjual Produk / Jasa Digital. Jika anda memiliki keahlian programming, design,
writing (menulis) dan lainnya, maka anda bisa menjual produk dan jasa tersebut kepada
pemilik bisnis online. Sangat banyak pemilik bisnis online yang membutuhkan jasa-jasa
seperti pembuatan website, penulis artikel, pembuat software dan lainnya.

Masih banyak cara-cara lainnya yang bisa kita lakukan untuk mencari uang di internet. Nah
pada ebook Si Tukang Tidur Vol 1 ini, saya akan membahas secara detail salah satu cara mencari
uang di internet. Yuk mari dibaca kelanjutannya .

***

http://lihat.us/ticktab
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BAB I. HAL-HAL YANG MEMBUAT KITA GAGAL DI BISNIS ONLINE

Sebelum kita masuk ke topik utama,saya ingin terlebih dahulu membahas tentang salah satu
poin penting pada bisnis online, yaitu hal-hal yang membuat kita gagal di bisnis online. Banyak
orang yang telah sukses di dunia bisnis online dan kebanyakan dari mereka berawal daritidak
bisa apa-apadan bahkan yang tidak tahu apa itu bisnis online. Pertanyaannya saat ini adalah
Mengapa Mereka Bisa, Kita Tidak?. Tulisan yang saya garis bawah tersebutlah yang sering
menjadi pertanyaan saya kepada banyak orang dan termasuk diri saya sendiri. Ternyata alasan
kita sangatlah tidak masuk akal!.

Berikut adalah beberapa point mengapa banyak orang gagal di bisnis online :

- Lebih memilih cara yang sangat-sangat-sangat instant!. Banyak dari orang-orang
yang ingin sukses di bisnis online lebih memilih cara yang dianggap sangat cepat
memberikan keuntungan. Contohnya adalah seperti percakapan saya dengan
seseorang di bawah ini…

A : “mas bagaimana cara sukses nyari uang di internet?”
Saya : “mudah saja kok, yang pertama kamu belajar dulu membuat blog lalu
menulis
A : Trus mas?
Saya : kalau sudah bisa, nanti kamu bisa belajar agar blognya ramai dikunjungi
A : oh gitu ya…kira-kira berapa lama ya saya bisa mendapatkan uang di internet?
Saya : Hmm…kalau pemula mungkin agak lama mas, sekitar 4 – 6 bulanan baru
terasa
A : Wah lama juga ya mas, ga ada yang lebih cepat mas. Saya kira tadinya,belajar
sekarang besok dah dapat duitnya?!?!?...
Saya : Buset mas, ya ga bisa mas…
A : Ribet juga ya , yang paling cepat apa mas?, saya pengen yang paling cepat
Saya : Hmm…palingcepat ya ngerampok juragan tuyul mas :D

Percakapan di atas benar-benar terjadi dan ini menggambarkan bahwa “yang
bertanya kepada saya” memiliki pola pikir yang sangat sempit. 99% orang-orang
seperti di atas tidak akan sukses di bisnis online atau bisnis apapun!. Wow, mengapa
saya berani menulis seperti itu?. Simple saja, ketika kita berpikir bahwa kita bisa
mendapatkan sesuatu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maka kita akan
berusaha melakukan segala cara dengan waktu yang sesingkat-singkatnya pula.
Akhirnya tidak ada rencana dan perhitungan yang matang sebelum kita terjun ke
bisnis tersebut. Apa yang akan terjadi selanjutnya?, “PENYESALAN” :D . Saya sangat
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berharap tidak ada teman-teman yang seperti itu ya, hehe. Semua butuh rencana,
perhitungan, usaha, doa, ketekunan dan kesabaran. Selalu kuatkan keyakinan kita,
bahwa kita mampu dan kita bisa!

- Maunya modal sekecil-kecilnya tapi untung sebesar-besarnya!. Hal ini juga sering
kali menjadi penyakit akut kebanyakan masyarakat kita. Banyak orang yang ingin
sukses menjadi pengusaha online, tapi mereka sangat pelit bin kikir. Akhirnya
seringkali mereka merusak sesuatu yang seharusnya berjalan dengan hasil yang
memuaskan. Saya sering mengatakan kepada teman-teman saya, pola pikir seperti ini
adalah kesalahan fatal guru ekonomi ketika di SMPdulu haha. Masih ingat jelas dulu,
dengan semangatnya sang guru mengatakan “ayo anak-anak mari kita dapatkan
untung yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya!”. Nah sekarang
banyak orang yang telah teracuni dengan motto tersebut dan mungkin salah satunya
adalah teman-teman yang membaca ebook ini :p .

Apakah ada hubungannya dengan bisnis online?, ya tentu saja ada, seperti contoh di
bawah ini…

Ada seorang lelaki yang ingin sukses di internet. Ia mendapatkan arahan dari
seseorang bagaimana caranya mencari uang di internet. Salah satu caranya adalah
dengan membuat sebuah blog, menulis pada blog tersebut dan kemudian mengikuti
program google adsense. Sang mentor menyarankan agar si lelaki tersebut
menggunakan modem dan kartu internet yang cukup baik agar pekerjaan tidak
terganggu. Tapi sang laki-laki tidak mau mengikuti saran tersebut dan ia setia
menggunakan koneksi internet abal-abal miliknya. Bayangkan  jika untuk membuka
halaman depan google saja loadingnya hingga 3 menit,  berapa tahun yang
dibutuhkan untuk sukses di internet :D. Apa alasan sang laki-laki tersebut? “Saya
tidak punya duit”. Padahal handphonenya Iphone, kalau ditanya kok bisa
handhonenya iphone, jawabannya “biar gaya gitu loh!!!”

Saya menyarankan kepada teman-teman yang membaca ebook Si Tukang Tidur ini, mari
kita rubahprinsip“modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-
besarnya”tersebut dengan prinsip yang lebih baik, seperti “dengan modal yang cukup,
usahakan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal”.

Mungkin muncul pertanyaan dipikiran teman-teman “bagaimana jika memang tidak
punya duit untuk modal?”. USAHA!, tidak ada nasib seorang manusia yang akan
berubah jika manusia tersebut tidak berusaha untuk merubahnya!. Ada banyak jalan
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keluar jika kita benar-benar yakin dan berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan
apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan!.

“Iya mas saya tahu, tapi bagaimana caranya kalau benar-benar ga ada duitnya!?,
jangan cuma nulis kata-kata indah doank ah!”. Kira-kira ada ga ya diantara teman-
teman yang mengatakan hati kalimat tersebut dalam hatinya? :D . Ada ya? Haha…Wah,
sabar-sabar, ada satu lagi kata-kata indah yang ingin saya tulis. Saya ingin teman-teman
semua mengingat kata-kata ini selama berjuang mendapatkan apa yang kalian icita-
citakan…“Never Give Up Dude, All Come Zero”. Selalulah bercita-cita tinggi dan
selalulah bermimpi serta berusaha untuk mendapatkannya!.

Nah sekarang mari kita jawab pertanyaan tadi, “bagaimana jika benar-benar tidak punya
duit untuk modal?”. Tentunya kita bisa memutar otak dan melakukan bergabagai cara
agar apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Contohnya…
 Jika kita telah yakin dengan rencana dan perhitungan bisnis kita, maka tidak ada

salahnya jika kita membuat proposal bisnis dan mengajak orang lain untuk bekerja
sama sebagai partner (baik sebagai investor, tenaga kerja, manager dan lainnya).
Memang tidak mudah untuk menemukan partner, tetapi jika bisnis yang kita
tawarkan benar-benar masuk akal dan cukup menguntungkan, maka lambat laun
kita akan menemukan orang yang tertarik untuk menjadi partner dalam bisnis yang
kita miliki. Sangat banyak perusahaan / orang-orang yang melakukan tehnik ini
ketika mereka bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Contoh sederhananya
adalah Google, Facebook, dan lainnya.

 Memberanikan diri untuk “meminjam”. Banyak yang mengatakan jika usaha dimulai
dan dijalankan dari uang pinjaman, maka usaha tersebut tidak akan berhasil. Ah,
tidak semuanya seperti itu!. Hal tersebut tidak akan terjadi jika kita “meminjam di
tempat yang tepat” dan kita “benar-benar memahami bagaimana cara memage
keuangan”. Dimana tempat meminjam yang tepat itu mas?. Jika kita masih baru
dalam dunia bisnis, baik bisnis offline atau bisnis online, maka sebaiknya kita hanya
meminjam kepada orang-orang terdekat saja. Kita bisa membuat proposal bisnis
seperti pada point sebelumnya. Pada proposal tersebut, kita bisa menjelaskan
berapa dana / modal yang dibutuhkan, berapa lama jangka waktu pinjaman dan
berapa atau apa keuntungan yang akan di dapatkan oleh orang yang memberikan
pinjaman.

 Menjual barang-barang yang kurang tepat (tidak terlalu dibutuhkan). Banyak orang
yang mengeluh tidak punya modal untuk usaha tetapi handphonenya seharga
Rp.5.000.000an, motornya seharga 15 jutaan dan lain-lainnya. Kadang hal tersebut
sangat tidak masuk akal dan terkesan aneh :D . Jika kita telah yakin dan sangat
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paham akan bisnis yang akan kita jalankan, maka tidak ada salahnya kita menjual
atau mengganti barang-barang yang kurang tepat tersebut dengan yang lebih
murah. Sehingga sisa uang yang ada bisa kita gunakan untuk kepeluan modal usaha.

 Masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan jika kita tidak memiliki modal untuk
memulai sebuah usaha. Semua kembali kepada tekad dan keyakinan yang yang ada
di dalam diri kita .

- Selalu ikut-ikutan dan gampang tergiur dengan rezeki orang lain. Kesalahan
selanjutnya adalah adanya sifat “panas-pasanan dan ikut-ikutan”. Rupanya sifat
panas-panasan (Tetangga beli TV baru, dia jadi sakit kepala. Tetangga beli kulkas
baru, dia jadi kena darah tinggi. Tetangga beli mobil baru, dia masuk rumah sakit)
tidak hanya terjadi di kalangan kebanyakan ibu-ibu arisan saja. Hal seperti ini
ternyata juga terjadi pada pelaku bisnis online :D . Jika sedang ramainya ini, maka ia
akan mengikuti ini. Jika sedang ramainya itu, maka dia akan beralih ke itu. Jika
melihat ada seseorang yang mendapatkan rezeki yang besar dari sebuah bisnis,
maka ia pun akan mengikuti bisnis tersebut tanpa melakukan riset dan membuat
sebuah perencaan terlebih dahulu. Banyak orang yang akhirnya meninggalkan bisnis
lama mereka lalu beralih ke bisnis baru yang belum pasti keuntungannya, hanya
karena ia tergiur ketika melihat orang lain telah sukses pada bisnis baru tersebut.

Kita boleh memiliki sifat iri (tapi iri yang positif ya ). Ketika kita melihat ada orang
yang sukses pada suatu bisnis, maka kita pun menjadi iri dan berkata pada diri kita
sendiri…“Aku juga bisa seperti dia suatu saat nanti”. Jika timbul rasa ingin tahu yang
sangat besar di dalam diri kita, “mengapa dia bisa sukses”, maka sebaiknya langkah
yang dilakukan adalah meniru cara yangdilakukan orang tersebut, bagaimana cara ia
memulai, menjalankan dan memanage bisnisnya. Jangan langsung ikut-ikutan
terjun ke bidang bisnis yang sama jika kita tidak memahaminya. Hasil yang akan
didapat tidak akan sama dan mungkin malah merugi!).

- Mengaku sok sibuk dan tidak punya waktu tetapi kerjaannya hanya curhat saja :D
. Nah ini adalah penyakit yang juga sering saya temukan pada dunia bisnis online.
Ada banyak pelaku bisnis online yang mengaku bahwa setiap hari ia sibuk
mengerjakan pekerjaanya dan sudah tidak punya waktu untuk meningkatkan
pengetahuan, kemampuan dan pendapatannya pada bisnis online. Padahal,
kerjaanya lebih banyak seperti di bawah ini…
 Curhat di facebook atau twitter (tiap hari pusing mikirin kata-kata untuk status

facebook / twitter)
 5 menit sekali me-refresh halaman depan facebook dan lalu membaca semua

status teman-temannya hingga di bagian paling bawah
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 Seharian nongkrongin forum online (katanya sih buat nambah-nambah ilmu,
tapi sayangnya ga pernah di praktekin :D)

 Tiap hari sebelum mulai kerja, kerjaannya terlebih dahulu adalah melototin
laptop atau komputer dan dilanjut dengan “bingung mau ngapain”

 Banyak juga pelaku bisnis online yang tadinya niat mau kerja dan bahkan sudah
bikin planning, malah jadi asik ngegame, nonton youtube dan lainnya :D ).

Masih banyak pekerjaan wasting time lainnya yang jika saya tuliskan semuanya,
maka akan semakin banyak halaman yang akan habis untuk membahasnya :p. Perlu
diketahui, bahwa secara tidak sadar pekerjaan wasting time tersebut tentunya akan
berakibat kurang baik untuk perkembangan bisnis online yang kita miliki. Semakin
sering kita menghabiskan waktu dengan hal-hal tersebut, maka akan membuat kita
semakin malas, dan bahkan akan menomorduakan bisnis online yang kita miliki!.
Berhati-hatilah!!!, let’s focus and don’t waste our time!.

- Semangatnya tidak sebesar anunya!. Jadi kalau anunya kecil, semangatnya juga
kecil donk mas?. Hus jangan PikTor (alias pikiran kotor :D ). Maksud saya, jika
anunya kecil maka rezekinya pun kecil :D (canda doank biar ga ngantuk bacanya
hehe). Pengertian semangatnya tidak sebesar anunya adalah, semangat seseorang
tersebut tidak sama dan tidak seimbang dengan besarnya target yang ia inginkan.
Dan tidak jarang juga semangat seseorang tersebut menurun, dan bahkan hilang
ketika di pertengahan jalan. Tidak sedikit pelaku bisnis online yang mengidap
penyakit seperti ini. Banyak yang  awalnya memiliki semangat yang menggebu-
gebu, tapi ketika ia diberikan suatu cobaan dan tantangan oleh Yang Maha Kuasa, ia
sangat mudah untuk menyerah dan kemudian mengeluh dan mengeluh tanpa
mengambil tindakan untuk keluar dari permasalahan tersebut. Nah, saya mengajak
teman-teman semua untuk selalulah berusaha dengan sungguh-sungguh dan selalu
penuh kesabaran serta keyakinan ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah.
Ada sebuah perkataan dari seorang teman saya yang bernama Agus Prayitno,  saya
rasa perkataannya akan sangat tepat untuk hal ini. “Jangan takut jika kita diberikan
cobaan oleh Yang Maha Kuasa, karena cobaan tersebut adalah ujian untuk kita
menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih sukses. Orang-orang yang sering diberikan
cobaan atau ujian, adalah orang-orang yang telah terpilih untuk menjadi orang yang
sukses jika ia berhasil mengatasi cobaan atau ujian tersebut”.

- Berpikir bahwa dirinyalah yang paling benar!. Ini adalah penyakit yang cukup
berbahaya menurut saya. Banyak pelaku bisnis online yang gagal di dunia bisnis
online karena berpikir dirinyalah yang paling benar dan ia lalutidak mau menerima
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masukkan dari orang lain. Apa yang terjadi pada kebanyakan pelaku bisnis online
yang selalu berpikir bahwa mereka lah yang paling benar?. Kebanyakan dari mereka
tidak memliki banyak teman (relasi) dan bahkan sering kali memiliki banyak musuh.
Mereka terkadang tidak mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai bisnis
online dan tidak memiliki persiapan jika ada hal buruk yang menimpa bisnis
onlinenya. Tentu saja hal ini tidak akan memberikan keuntungan, oleh karena itu
untuk teman-teman yang membaca ebook ini, saya sarankan untuk jangan pernah
memiliki sikap selalu merasa paling benar. Selalulah bersikaprendah hati dan
membuka diri untuk menerima masukan-masukan yang baik dari orang lain.

- Takut dan menunda untuk melakukan tindakan!. Seringkali kita mendengar
seseorang berkata seperti ini…

 Nanti saja deh
 Besok aja ah masih ada waktu
 Ntar lagi ah, sekarang masih asik
 Hmm…bakal berhasil ga ya?
 Wah nanti rugi donk?
 Kalau nanti tidak berhasil bagaimana?
 Duh saya gini aja deh

Don’t think too much, if it’s good for you, just do it!. Sepertinya perkataan tersebut
sangat tepat untuk orang-orang yang sering ketakutan dan menunda-nunda untuk
mengambil tindakan. Percayalah, jika kita terlalu sering takut dan menunda-nunda,
maka sama saja kita menghambat rezeki kita sendiri. Secara tidak langsung kita
telah membuat pengantar rezeki merasa kebingungan dan lalu berkata “wah ni
orang belum siap!”. Apakah itu benar?, ya tentu saja benar, coba saja kita lihat
orang-orang yang sukses. Kebanyakan success story mereka menceritakan bahwa
tidak pernah menunda-nunda sesuatu yang harus mereka lakukan. Mereka juga
tidak pernah takut untuk menghadapi yang namanya rintangan dan tantangan.
Mereka dapat dengan mudahnya mengatakan bahwa “rintangan dan tantanganlah
adalah yang membuat saya bisa sukses seperti sekarang ini”.

- Sudah besar, lupa daratan!. Penyakit ini adalah penyakit paling parah yang ada di
bisnis online. Penyakit SOMBONG, adalah penyakit yang paling banyak menjadi
penyebab gagalnya seseorang di bisnis online. Banyak orang yang menjadi sombong
setelah mereka sukses di bisnis online. Mereka melupakan darimana mereka
berasal, melupakan orang-orang yang dulu telah membantunya, dan yang lebih



11

parahnya, mereka melupakan Sang Pencipta!. Kebanyakan dari mereka yang telah
lupa daratan ini kemudian kehilangan pendapatan bisnis online mereka (dengan
penyebab yang tidak bisa diprediksi dan bahkan tidak masuk akal!). Jangan sesekali
merasa sombong jika kita sedang berada di atas atau jika kita telah menjadi orang
besar. Selalulah ingat bahwa kita bukan siapa-siapa, kita hanya orang biasa yang
berusaha untuk keluarga tercinta. Jangan pernah puas untuk mendapatkan hasil
yang lebih baik, dan jangan pernah berhenti untuk selalu rendah hati.

Demikian pembahasan pada BAB I, hal-jal yang membuat seseorang gagal dalam bisnis
online. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari point-point tersebut.

***

Waktunya Untuk Berubah Menjadi Yang Lebih Baik!
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BAB II.MENDAPATKAN BANYAK UANG HARI DARI BISNIS ONLINE?

Untuk mendapatkan banyak uang dari bisnis online bukanlah suatu hal yang sangat sulit. Tidak
ada yang tidak mungkin jika kita selalu berusaha, berkeyakinan tinggi dan selalu berdo’a. Sangat
banyak orang-orang yang telah mendapatkan belasan, puluhan dan bahkan ratusan juta per
bulannya dari bisnis online, salah satunya adalah istri saya sendiri :D. Perjalanan bisnis online
istri saya sendirilah yang akan menjadi pembahasan utama pada ebook Si Tukang Tidur vol 1 ini.
Bukan main-main, istri saya yang sama sekali tidak memiliki pengalaman bisnis online, ia
mampu mendapatkan penghasilanyang lebih dari cukupsetiap harinya. Bagaimana caranya?,
jangan khawatir, saya akan menceritakan dan menjelaskan secara detail bagaimana caranya.
Mulai dari halaman ini, saya ingin agar teman-teman membaca tulisan yang ada di ebook Si
Tukang Tidur vol 1 ini secara perlahan dan jika bisa DIULANG-ULANG beberapa kali (sambil
dipraktekkan) :D .

Story :

Singkat cerita, ketika itu saya sedang berada di posisi “suami super sibuk”. Saya sangat kasihan
melihat istri saya, yang hanya diam sendiri dan sering kali dicuekin oleh suaminya sendiri.
Walau saya bekerja dirumah, saya sangat sulit menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang
dengan sang istri tercinta (jika sedang bekerja, maka saya sama sekali tidak bisa diganggu).
Kesibukan saya tersebut hampir membuat istri saya merasa jenuh dan bosan (ya jelas bosan,
suaminya di rumah tapi seperti tidak ada di rumah). Terlebih lagi ditambah dengan pujian-
pujian yang datang dari teman-temannya yang mengatakan “wah enak ya, punya suami yang
kerjanya di rumah, kapan aja bisa mesra-mesraan, kapan aja bisa ketemu”. Enak apanya!, yang
ada dicuekin :D .

Nah karena rasa bersalah kepada istri saya, saya lalu mencari ide agar istri saya tidak merasa
jenuh dan bosan. Saya kemudian berinisiatif untuk memberikan sebuah bisnis baru kepada istri
saya. Dan ternyata, saya berhasil menemukan sebuah bisnis yang tepat untuknya. Sang istri
tercinta kini juga telah sibuk menjalankan  bisnisnya, dan tidak merasa jenuh lagi. Yang lebih
hebatnya lagi, bisnis tersebut mampu merubah pendapat banyak orang-orang berpendidikan
dan berpangkat tinggi!. Usia, title dan gender bukanlah penghalang dan ukuran untuk menjadi
sukses. Seorang ibu rumah tangga beranak tiga yang hanya lulusan SMA juga bisa mendapatkan
penghasilanyang lebih dari cukup per harinya!. “Berapa sih lebih dari cukup tersebut, kasi tau
donk”.Ok, karena saya sudah mendapatkan izin dari istri tercinta, maka akan saya kasi tau
berapa penghasilan yang di dapat hehe. Penghasilan yang di dapat oleh istri saya adalah
Rp.500.000 per hari dan bahkan lebih . “Boleh saya lihat screenshot pendapatannya?”, ya
tentu saja boleh.



13

Screenshot transaksi di rekening istri saya pada tanggal 01 oktober 2013 (hanya bertujuan
untuk motiavasi saja!). *Maaf ada bagian-bagian yang saya blur (atas permintaan istri saya)

BCA -

Apa yang saya lakukan agar membuat istri saya “sangat sibuk” dan mendapatkan penghasilan
bersih sebesar Rp.500.000+ setiap harinya?. Saya yakin teman-teman sudah sangat penasaran
akan hal tersebut :D . Ok, cara yang yang saya lakukan adalah membuat tempat “dagang



14

online” dan kemudian melakukan promosi agar toko online yang tersebut ramai dikunjungi
oleh para pembeli. Cara-cara yang saya lakukan akan saya jelaskan secara detail pada ebook ini
 .

Perlu teman-teman ketahui bahwa pendapatan tersebut didapatkan hanya dari 1 website atau
1 bisnis saja. Alasannya adalah agar istri saya dapat lebih fokus dan ia tidak terlalu kelelahan
menjalankan bisnisnya (kalau terlalu sibuk, kasian saya donk ntar dicuekin :p).

Bayangkan jika saya membuat 2 website atau 2 bisnis lainnya lagi?, apa yang akan terjadi?.
Memang benar pendapatan akan bertambah, tapi seperti yang saya tuliskan sebelumnya,
tujuan saya memberikan bisnis kepada sang istri adalah “Agar Dia Sibuk”, bukan mencari uang
:p. Nah, untuk teman-teman yang membaca ebook ini, tentunya tujuan kalian adalah
mendapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu saya akan menambahkan
beberapa tehnik lainnya agar mendapatkan hasil yang maksimal setiap bulannya, Amin!.

Bagaimana sudah siap untuk mendapatkan jutaan rupiah setiap bulannya?, TUNGGU DULU!.
Jika anda termasuk di salah satu orang yang sering berkata seperti di bawah ini, maka mulai hari
ini saya meminta anda untuk BERUBAH!, GANTILAH POLA PIKIR ANDA!.

- Bisnis saya sudah berkembang dengan sangat pesat,  jadi saya tidak membutuhkan
marketing online lagi!.

- Saya tidak punya waktu untuk hal yang demikian!, saya orang sibuk!
- Saya tidak mengerti tentang internet, komputer saja saya tidak ngerti!
- Buat apa? Mereka-mereka yang suka internetan cuma mereka yang ga ada kerjaan,

mereka yang pengangguran!
- Saya sudah bertahun-tahun mencoba dan gagal, saya sudah tobat dan ga mau lagi

nyoba-nyoba internet marketing!
- Mahal, semuanya mahal di internet marketing, saya maunya yang gratis-gratis aja, yang

gratis lebih cocok untuk saya!
- Pusing, katanya mudah tapi ternyata susah!, duit dah habis banyak tapi tetap saya ga

sukses-sukses, malah merugi!
- Saya sudah 4 bulan mencoba belajar tapi tetap saja, saya ga ngerti!

Perlu kita ingat kembali bahwa sebuah kesuksesan tidak akan pernah datang tiba-tiba, dan
sebuah kesuksesan juga tidak akan pernah menghampiri anda jika anda sendiri belum siap
untuk menjadi sukses!.

***



15

BAB III. LANGKAH-LANGKAH DASAR PADA“DAGANG ONLINE”

Akhirnya kita sudah masuk ke pembahasan bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari
dagang online hehe. Saya sengaja membuat pendahuluan atau prolog yang cukup panjang.
Tujuannya adalah agar anda menjadi lebih termotivasi dan mampu untuk berubah diri anda
menjadi lebih baik. Jika anda tidak memiliki motivasi yang cukup tinggi dan anda tidak tahu
dimana kesalahan anda, maka langkah-langkah atau tips yang saya berikan pada ebook Si
Tukang Tidur vol 1 ini, tidak akan berguna atau tidak akan bekerja sama sekali nantinya .

Ok deh langsung saja ya, berikut adalah langkah-langkah yang harus anda pelajari…

A. Cara Memilih Bisnis Yang Akan Dipasarkan Secara Online

Bagaimana cara memilih bisnis yang akan ditekuni dan dipasarkan secara online?.
Sebenarnya cara ini bisa dibilang susah-susah gampang. Namun banyak juga orang yang
kemudian gagal ketika menjalankan bisnisnya yang padahal bisnis tersebut sudah
direncakan secara matang. Perlu diketahui, Ada faktor-faktor yang sangat berpengaruh
untuk menentukan bisnis, seperti jodoh atau tidaknya kita dengan bisnis tersebut, apakah
dagangan kita banyak diminati dan dicari, apakah target dari dagangan kita adalah orang-
orang yang rajin berbelanja onlinedan lainnya.

Menganalisa pengguna internet

1. Siapakah yang sering berbelanja secara online?

Menurut penelitian yang saya lakukan, yang sering belanja online adalah 80% kaum
wanita dan 20% kaum pria. Yang membedakan antara 2 kalangan ini adalah cara
membeli, jumlah yang mereka beli dan lainnya. Mari kita lihat pembahasan lebih lanjut
mengenai “Siapakah yang lebih sering berbelanja online”.

- Kaum wanita, biasanya lebih banyak bertanya dan sering tidak jadi karena banyak
pertimbangan. Kaum wanita juga biasanya membeli secara satuan. Tetapi apabila
mereka telah suka dengan produk yang kita miliki, maka mereka akan menceritakan
produk tersebut kepada teman-teman mereka lainya (free marketing / promosi
gratis).

- Kaum pria, biasanya lebih sedikit bertanya dan lebih royal, karena memang seperti
itulah sifat dari kaum pria. Tapi ada kekurangan dari kaum pria, jangka waktu
membeli mereka biasanya cukup lama dan kebanyakan pria tidak ikut trend walau
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sedang ramai dibicarakan. Jadi jangan heran apabila bisnis anda cukup sulit untuk
mendapatkan hasil yang baik secara cepat.

2. Kalangan manakah yang sering mengakses internet?

Dari pertanyaan tersebut ada 3 kalangan (setelah melakukan survey), yaitu...

a. Kalangan menengah ke atas, yaitu orang-orang yang tidak sempat untuk mencari
informasi atau membeli produk langsung (datang ke tempat) karena kesibukan
mereka. Orang-orang ini biasanya mengakses internet pada sore hingga malam hari.
Kalangan ini biasanya cukup teliti ketika akan membeli barang, dan biasanya akan
berlangsung secara jangka panjang atau partai besar apabila mereka menyukai
produk / dagangan kita.

b. Kalangan menengah ke bawah, Kalangan ini biasanya menghabiskan waktu mereka di
social media, mencari sesuatu yang unik dan mencari peluang baru untuk
meningkatkan pendapatan. Kalangan ini biasanya memiliki loyalitas yang sangat
tinggi jika menyukai produk kita.

c. Kalangan yang terakhir adalah kalangan eksis (saya biasa menyebutnya kalangan
eksis). Yaitu mereka yang merupakan gabungan dari kalangan a dan kalangan b.
Biasanya kalangan ini adalah ibu rumah tangga, orang yang memiliki bisnis yang
cukup sukses sehingga banyak waktu luang, orang yang sudah berumur, orang yang
mencari cara untuk meningkatkan pendapatan yang sudah ada dengan cara mencoba
membuka bisnis baru atau berinvestasi di usaha lainnya. Kalangan ini sangat sering
melakukan transaksi secara online.

Menganalisa Produk Atau Jasa Yang Sering Dicari Di Internet

1. Salah satu produk atau jasa yang sering dicari secara online, adalah produk / jasa yang
jarang ditemukan apabila dicari secara langsung (secara offline).

Contoh produk yang sulit dicari secara langsung,

- Barang atau produk yang adanya hanya di beberapa tempat saja atau bisa dikatakan
jauh dari tempat atau wilayah mereka sebagai calon pembeli (seperti makanan khas
daerah, baju tradisional, obat tradisional daerah dan lainnya).

- Barang atau produk yang dijual oleh sedikit orang saja secara offline (seperti batok
kelapa, cangkang kelapa sawit, produk import, peliharaandan perlengkapannya, dan
lainnya).
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- Barang atau produk yang banyak dibicarakan secara offline tapi cukup sulit untuk
mencari penjualnya (secara offline). Dalam kasus ini adalah seperti obat herbal,
makanan ringan unik (contoh keripik mak icih, keripik setan dan lainnya), fashion
unik (contoh baju couple), etc.

Contoh jasa yang sulit dicari secara langsung,

- Jasa pindah rumah, jasa sedot wc, jasa perbaikan alat elekronik (datang ke rumah)

- Jasa les private (datang ke tempat)

- Jasa perawatan hewan, jasa salon / rias datang ke rumah

- Jasa pembagian brosur, jasa SPG / SPB (sales promotion girl / boy), jasa periklanan

- Jasa delivery khusus, jasa jemputan anak sekolah, jasa percetakan / pengetikan

- Jasa travel & tour khusus di kota xxx

- Jasa catering, nasi bungkus untuk kantor / pabrik

- Jasa belajar internet marketing, jasa pembuatan website / design, jasa periklanan

online

2. Produk / jasa selanjutnya yang sering dicari oleh masyarakat melalui internet, adalah
produk / jasa yang apabila dicari secara langsung maka akan menimbulkan rasa malu
atau rasa kurang percaya diri pada calon pembeli.

Contoh produk pada poin 2,

a. Produk yang berkaitan dengan hal-hal khusus kewanitaan dan kejantanan

b. Produk yang berkaitan dengan penyakit pada tubuh (penyakit ringan tapi cukup

membuat penderita kurang percaya diri seperti penyakit rambut rontok, penyakit

kulit, dan lainnya).

c. Produk yang berkaitan dengan hal-hal private seperti baju tidur sexy, produk yang

berbau hobi (hobi unik / tidak umum) dan lainnya.

Contoh jasa pada poin 2 adalah,

Jasa mata-mata (memata-matai pacar atau suami yang diduga selingkuh), jasa

konsultasi permasalahan sexualitas, jasa penyembuhan penyakit-penyakit aneh, jasa

pembayaran listrik, jasa booking hotel, jasa pembelian tiket pesawat dan jasa lainnya.
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3. Produk / jasa selanjutnya yang sering dicari di internet atau secara online, adalah
produk / jasa yang benar-benar dibutuhkan tapi dengan harga yang lebih rendah dan
tentunya dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih baik apabila membelinya
secara offline.

Cara ini memang cukup sulit, tapi apabila kita bisa menemukan sumber atau source
dari penjual offline tersebut dan mengakulasi harga jual secara tepat (lebih rendah dari
harga jual di toko offline), maka kita akan memperoleh keuntungan yang tinggi.

4. Produk / jasa yang mudah berkembang melalui promosi di internet selanjutnya adalah,
produk dan jasa yang unik yang membuat kebanyakan orang merasa harus
mencobanya.

Untuk produk, contohnya adalah kue kering unik, obat pemutih kulit, obat
mengencangkan kulit (memperlambat penuaan), obat menambah / menurunkan berat
badan, dan lainnya.

Untuk jasa, contohnya adalah jasa yang cukup menarik dan unik seperti jasa antar
jemput dengan motor (ekslusif), jasa cuci mobil / motor langsung datang ke tempat
dan lainnya

Setelah kita membaca beberapa poin diatas, saya rasa anad sudah memiliki gambaran
bisnis apa yang akan anda jalani. Saya sangat menganjurkan jika anda ingin menjalankan
dan mempromosikan bisnis secara online, maka pilih dan jalankanlah satu bisnis saja
terlebih dahulu. Semakin fokus bisnis tersebut, maka peluang anda untuk sukses di bisnis
online akan terbuka menjadi lebih besar. Namun jika anda tetap ingin menjual banyak
produk atau jasa, maka usahakanlah produk atau jasa tersebut memiliki jenis   atau
kategori yang sama (masih berkaitan).

- Contoh banyak produk : produk-produk kecantikan wanita, fashion wanita dan
lainnya.

- Contoh banyak jasa : jasa promosi bisnis, jasa booking / pembayaran online

Saya yakin banyak dari teman-teman yang akan bertanya, “poin mana yang saya gunakan
untuk bisnis istri saya?” . Ok, untuk bisnis saya, saya memilih point nomor 4, yaitu obat
pemutih kulit. Produk pemutih kulit tentunya sangat banyak diminati oleh masyarakat dan
bisnis tersebut saya rasa sangat mudah untuk berkembang jika dipromosikan secara online.
Pengalaman dan pengetahuan saya di bidang internet marketing memudahkan saya untuk
menentukan target dan melakukan promosi.
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Namun, perlu diingat, anda tidak harus mengikuti seperti yang saya lakukan (memilih
produk yang sama dengan yang saya pilih). Seperti yang saya tuliskan sebelumnya, bahwa
setiap bisnis yang kita pilih ada jodoh-jodohnya, tidak semua bisnis akan memberikan hasil
yang sama, walaupun tehniknya sama. Saran saya adalah, PILIHLAH BISNIS YANG TEPAT
DAN JANGAN TERBURU-BURU!. “Bagaimana mas cara mengetahui apakah bisnis tersebut
adalah bisnis yang tepat untuk dijalankan?”, nah mungkin pertanyaan tersebutlah yang
akan muncul di pikiran anda. Jangan khawatir, saya akan mengajarkannya.Tapi
sebelumnya, tinggalkan laptop anda dan silahkan ambil secangkir kopi atau teh manis
terlebih dahulu, lalu putar musik yang anda suka (ayo jangan diem aja, yuk ambil kopi atau
tehnya dan putar musiknya). Sudah?, jika anda sudah merasa sedikit rileks, silahkan baca
kelanjutannya .

Berikut adalah cara sederhana untuk mencari bisnis yang tepat untuk anda jalankan,

 Tanyakan pada diri anda apa yang sebelumnya pernah menjadi rencana anda
(jualan / bisnis)

 Tanyakan pada diri anda apa produk yang paling tidak anda suka dan apa yang
paling disuka

 Tanyakan pada lawan jenis, teman dan saudara anda,apa yang sering mereka cari
dan beli di internet

Anda akan memperoleh jawaban yang berbeda-beda dari pertanyaan di atas. Jangan
bingung, gabungkan jawaban-jawaban tersebut dengan beberapa faktor penting yang
sudah kita bahas sebelumnya. Saya yakin anda sudah menemukan yang tepat untuk anda
jalankan.

Langkah selanjutnya adalah lakukan diskusi dengan orang terdekat anda (misal suami, istri,
adik, teman dekat dan lainnya). Ceritakan kepada mereka tentang rencana anda, apabila
mereka sepertinya setuju dengan calon bisnis dan target anda, maka itulah bisnis yang
cocok untuk anda.

Setelah kita menemukan apa bisnis yang tepat dan melakukan diskusi dengan orang
terdekat, maka lakukanlah pengecekan comptetitor atau persaingan bisnis kita di internet
(caranya dengan mencari produk bisnis kita tersebut di google). Jika persaingan terlalu
besar atau tinggi, untuk tahap awal kita bisa memperkecil bisnis kita hanya untuk target
tertentu saja.

Contohnya : berjualan baju muslim untuk kota xxx, jualan obat kewanitaan untuk kota xxx,
berjualan jasa pembuatan website untuk sekolah dan lainnya.
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Tambahan…

*Bagaimana bila saya tidak memiliki produk atau jasa untuk bisnis “dagang online”
tersebut?. Tenang, solusinya mudah kok. Setelah anda menemukan bisnis yang tepat, anda
bisa menjalin kerja sama atau JV (join venture) dengan pengusaha lainnya. Seperti berikut
ini…

 Mencari pengusaha offline untuk produk yang kita inginkan (caranya : dengan mencari
secara langsung, menggunakan media koran, bertanya kepada teman / saudara atau
kerabat dan masyarakat umum).

 Mencari pengusaha online yang memiliki produk / jasa yang kita inginkan (caranya :
mencari kaskus, tokopedia, tokobagus, web-web tertentu dan lainnya. Jangan khawatir,
banyak juga pengusaha online yang tidak paham bagaimana cara memasarkan bisnis
mereka di internet).

Cukup mudah bukan?, anda dapat memodifikasi atau mengembangkan tips dan cara-
cara di atas untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih baik  .

B. Memilih Nama Brand Untuk Nama Usaha / Nama Website Anda

Memilih nama brand untuk usaha atau nama website adalah salah satu hal yang sangat
penting. Kebanyakan orang tidak memperhatikan yang satu ini, padahal hal ini akan sangat
berpengaruh pada bisnis yang akan kita jalani, baik untuk pengembangan ataupun pemasaran.
Karena saya memberikan tips berdasarkan pengalaman saya, maka berikut adalah cara-cara
yang saya lakukan ketika memilih brand name untuk usaha atau nama websiteyang saya miliki…

1. Pilihlah nama yang unik, sesuai topik usaha dan tentunya mudah diingat. Contohnya, untuk
usaha jasa internet marketing yang saya miliki, saya menggunakan nama halamansatu.com dan
untuk usaha kue kering istri saya, saya menggunakan nama rumahemo.com

2. Usahakan nama yang digunakan tidak terlalu panjang. Semakin pendek nama yang kita
gunakan maka akan lebih baik dan tentunya akan lebih mudah untuk dihafalkan.

3. Jangan menggunakan pengulangan huruf yang sama pada penyambung antar kata. Anda
akan kesulitan menjelaskan nama website (domain) anda secara lisan. Contoh yang kurang baik
adalah seperti tokootomotif.com, beritaanda.com dan lainnya.
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4. Jangan terpengaruh SEO terlebih dahulu. Banyak orang yang mengatakan, lebih baik
menggunakan keyword on domain atau kata kunci yang ditargetkan sebagai domain, apakah itu
lebih baik untuk seo?. Hmm...bagi saya seo dapat dilakukan dengan menggunakan nama apa
saja dan saya lebih memilih brand name yang baik untuk domain yang akan digunakan. Untuk
itu saya sangat menyarankan kepada teman-teman semua untuk tidak menggunakan keyword
on domain untuk naam websitenya (domain). Mengapa?, hal ini disebabkan karena tidak ada
branding name pada usaha yang anda miliki, sehingga nilai dari usaha anda akan sulit untuk
ditingkatkan.

Contoh dari point 4 ini adalah (silahkan bandingkan nama domain di bawah ini)

- tokokue.com vs cemilan.com

- jasaseo.com vs halamansatu.com

- beritabola.com vs goal.com

- dan berbagai contoh lainnya

5. Jangan menggunakan tanda sambung untuk domain yang akan digunakan. Tanda
sambung akan menyebabkan sulitnya pelanggan anda untuk menuliskan nama bisnis website
anda.

Contoh yang salah pada poin 5 adalah sebai berikut : herbal-kita.com, mobil-bagus.com, buku-
tulis.com, hotel-jakarta.com, dan lainnya.

6. Saya sangat menyarankan teman-teman semua agar tidak menggunakan nama domain
yang sulit untuk dieja atau dijelaskan. Anda boleh berpikir kreatif dan aneh, tapi jangan
kelewatan kreatif dan uniknya :D . Jangan sampai ada pertanyaan seperti ini ketika anda sedang
mencoba untuk menceritakan website anda kepada teman anda...

"Bro itu tadi nama websitenya apa?, penulisannya gmn? sudah saya buka tapi kok ga ada
websitenya, apa saya salah ketik ya?".

Contoh yang kurang baik pada point 6 ini adalah : waroengobat.com, kuebandoeng.com,
propertykita.com, dan contoh lainnya

7. Pada point ini saya menganjurkan kepada teman-teman agar tidak menggunakan bahasa
inggris sebagai nama usaha atau nama website anda, jika yang menjadi target pembeli
adalah masyarakat Indonesiayang masih awam.

Mengapa saya menganjurkan hal demikian?, karena akan terjadi “sulit pengucapan” seperti
yang ada pada point 6. Anda harus tahu bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia yang masih
awam, mereka sulit mengucapkan dan menuliskan kata-kata yang menggunakan bahasa inggris.
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Jadi gunakanlah bahasa Indonesia yang mudah di eja sebagai nama usaha atau nama website
anda.

Contoh yang kurang baik pada point 7 adalah : nitashop.com, andistore.com, ninacake.com,
thebandungproperty.com, anitaclothing.com, dan contoh lainnya.

Dari beberapa point di atas saya rasa teman-teman bisa mengambil kesimpulan mengenai
nama yang baik yang akan digunakan untuk nama usaha atau nama website anda (domain).

- Berikut adalah beberapa contoh yang sangat baik untuk brand name (Lokal - Indonesia).
Detik, kompas, pikiran rakyat, pasar baru, amanda, zalora, doku, berniaga, dan lainnya

- Berikut adalah beberapa contoh yang sangat baik untuk brand name (Internasional -
Dunia). Amazon, ebay, facebook, google, yahoo, dan contoh lainnya

Untuk melakukan pemilihan nama usaha atau nama website, silahkan pelajari tips-tips yang ada
di atas, kemudian tuliskan beberapa nama pada secarik kertas (maksimal 5 nama). Lakukan
analisa terhadap nama-nama yang telah anda tuliskan pada kertas tersebut. Anda bisa bertanya
kepada istri, teman dan saudara anda, nama mana yang mereka pilih. Anda akan mendapatkan
beberapa nama yang paling banyak dipilih (kemungkinan besar akan ada 2-3 nama yang dipilih).
Lakukan pengecekan di google.co.id, apakah nama tersebut sudah ada yang menggunakannya
sebagai brand name. Jika tidak ada, maka anda bisa menggunakan nama tersebut sebagai nama
domain atau nama website anda. Apa itu domain dan bagaimana cara membelinya?, akan kita
bahas pada pembahasan selanjutnya.

C. Mengetahui Kegunaan Dan Cara Membuat Paypal

Paypal adalah salah satu alat pembayaran yang sangat berguna untuk bertransaksi online.
Paypal bisa kita gunakan untuk membeli domain, menyewa hosting, membeli produk di ebay,
dan masih banyak lainnya. Memang sudah banyak orang yang paham bagaimana cara membuat
akun paypal, tapi…ya tapi tidak semua orang paham bagaimana caranya bukan. Mungkin ada
beberapa diantara teman-teman yang belum paham bagaimana caranya. Ok mari kita lihat
bagaimana cara membuat akun paypal…

1. Masuk ke https://www.paypal.com/

https://www.paypal.com/
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2. Klik tombol "sign up now"

3. Anda akan melihat pilihan selanjutnya, pilihlah pilihan bahasa Indonesia dan pilih pilhan
primer untuk tipe akun paypal anda.

4. Setelah itu anda akan melihat form pendaftaran seperti di bawah ini, isilah formulir tersebut
dengan data yang anda miliki secara benar dan tepat. Untuk password atau kode sandi,
gunakanlah password yang unik seperti menggunkan tanda ^* atau angka pada kombinasi
password anda. Setelah semua data telah diisi dengan benar, klik tombol "setuju dan buat
rekening".
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5. Selanjutnya, anda akan melihat form untuk mengisi kartu kredit, anda dapat men-skip atau
menghiraukan hal tersebut terlebih dahulu apabila anda tidak memiliki kartu kredit dengan
mengklik pilihan "masuk ke rekening saya". Jika anda memiliki kartu kredit, maka masukkan
data kartu kredit yang diminta sesuai dengan data kartu kredit yang anda miliki.

6. Setelah anda melakukan langkah-langkah di atas, maka anda akan menerima email
konfirmasi bahwa anda telah mendaftarkan sebuah akun di paypal. Lihat dan klik link
konfirmasi yang dikirimkan oleh paypal ke email anda.

7. Masukkan password atau data yang diminta pada form yang ada, salah satu contoh data
yang diminta adalah password untuk konfirmasi.

8. Selanjutnya anda akan diminta untuk mengisi form security question atau pertanyaan
keamanan. Pertanyaan keamanan atau security question ini bertujuan untuk menghindari
orang-orang yang akan melakukan hack terhadap akun paypal anda atau jika anda lupa
password anda. Perlu dipastikan bahwa kode jawaban dari pertanyaan rahasia tersebut hanya
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anda saja yang mengetahuinya. Saya biasanya menggunakan kode-kode unik untuk pertanyaan
rahasia tersebut, semisal...- pertanyaan : siapa guru favorit anda?, - jawaban : xxx87878, -
pertanyaan : dimana sekolah anda?, - jawaban : bnbnbn88

Kode-kode unik tersebut akan membuat akun paypal kita lebih aman. Simpan kode tersebut di
notepad atau di buku pribadi anda. Setelah semua telah diisi dan disimpan, klik tombol send
atau kirimkan yang ada pada bagian kanan bawah form tersebut.

Setelah semua langkah diatas dilakukan maka anda sudah bisa dikatakan memiliki akun paypal
tapi masih unverified, anda dapat melihat tulisan unverified pada bagian atas akun paypal anda
(ketika anda sudah login). Langkah selanjutnya yang harus dilakukukan adalah memverifikasi
akun paypal anda. Apakah penting memverifikasi akun paypal?, ya tentu saja hal tersebut
sangat penting untuk dilakukan. Verifikasi paypal sangat diperlukan agar akun anda bebas dari
limit atau keterbatasan ketika akan melakukan transaksi. Ada beberapa cara untuk melakukan
verifikasi akun paypal ini yaitu degan menggunakan credit card, virtual credit card dan secara
manual.
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Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai verifikasi paypal...

1. Verifikasi paypal dengan credit card

Cara ini bisa dibilang yang paling cepat dan yang paling amanuntuk memverifikasi paypal.
Adapun langkahnya adalah...

- klik link unverified pada akun paypal anda lalu pilih pilhan credit card. Masukkan data yang
diminta sesuai dengan data credit card anda

- Setelah anda melakukan point-point diatas maka akan ada tagihan kecil pada credit card anda,
yaitu sejumlah $1.95. Tagihan tersebut akan memiliki tulisan (4 digit nomor) dan diikuti tulisan
paypaiexpuse, contohnya adalah 3345paypaiexpuse. 4 digit nomor tersebutlah yang anda
masukkan ke akun paypal anda untuk melakukan verifikasi. Akun anda sudah otomatis
terverifikasi setelah anda memasukkan 4 digit nomor tersebut.

2. Verifikasi paypal dengan vcc atau virtual credit card

Vcc atau virtual credit card adalah carayang biasa digunakan oleh kebanyakan orang untuk
memverfikasi akun paypal mereka. Vcc atau virtual credit card bisa dibilang sebagai kartu kredit
online. Biaya Vcc biasanya berkisar dintara Rp.100.000 - Rp.150.000. Untuk mendapatkan vcc,
anda bisa menggunakan jasa penyedia Vcc, anda bisa mencarinya secara langsung di google,
menggunakan forum online seperti ads id dan lainnya. Setelah anda membeli vcc melalui jasa
seseorang, anda akan dipandu oleh penyedia jasa vcc tersebut hingga mendapatkan 4 digit
nomor untuk melakukan verifikasi.

3. Verifikasi akun paypal dengan cara manual

Cara ini bisa dibilang cara gratis atau tidak dikenakan biaya sedikitpun. Caranya adalah, scan
buku tabungan anda (halaman depan), scan ktp anda, kirim email ke
manualverify@paypal.com dengan judul pesan PayPal Manual Verification (jangan lupa attach
file scan anda tadi di email tersebut). Isikan email anda dengan jelas, format di bawah ini bisa
anda jadikan contoh untuk email anda.

Dear Paypal Support,

I want to verify my paypal account manually, i also attacth my id card and my bank
statement, please help me. If there is still need anything else for this verification progress
please let me know, i will provide that. Waiting for your respond, Thanks for read my email.

Best Regards,

Yasirli
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Setelah itu silahkan tunggu beberapa hari balasan dari paypal. Jika masih ada kekurangan
terhadap data yang anda berikan maka mereka akan memberitahu kekurangan tersebut dan
anda bisa melengkapinya. Jika mereka membalas email anda dengan kata-kata email anda
sudah terverifikasi, maka selamat akun paypal anda sudah verified dan anda sudah bisa
melakukan transaksi secara penuh.

D. Apa Itu Domain Dan Bagaimana Cara Membelinya?

Domain bisa dibaratkan sebagai nama dari toko atau nama tempat usaha yang anda miliki.
Domain inilah yang kemudian akan menjadi nama dari website toko online anda. Ada berbagai
extensi domain yang bisa kita gunakan seperti .com, net., not.org dan lainnya. Tetapi pada
pembahasan ini, saya hanya menganjurkan extensi (akhiran) yang sudah dikenal banyak
masyarakat saja, yaitu domain dengan extensi .com . Cara membeli domain sangatlah mudah,
kita dapat membelinya di perusahaan lokal ataupun perusahaan international. Namun ada
beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum membeli domain di sebuah perusahaan
domain (baik perusahaan local ataupun perusahaan international).

Berikut adalah lebih detailnya…

1. Yang perlu diperhatikan dari perusahaan penyedia / penjual domain
 Pilihlah perusahaan yang sudah besar dan sudah banyak klien yang membeli domain

mereka.
 Baca review tentang perusahaan mereka di internet (review yang baik dan review

yang buruk).
 Lihat history perusahaan mereka (sejak kapan mereka berdiri)
 Perhatikan juga design website mereka (semakin pro design website biasanya

semakin serius pula mereka dalam menjalankan bisnis tersebut)
 Perhatikan support mereka, lakukan pembicaraan dengan customer support mereka

melalui chatting, apabila mereka tanggap menjawab maka perusahaan tersebut bisa
dikatakan cukup baik. Hal ini akan sangat berguna ketika ada permasalahan pada
domain anda.

2. Perhatikan harga domain yang mereka jual
 Lihat berapa harga domain pada awal pembelian dan berapa harga untuk

perpanjangan atau yang biasa disebut dengan domain renewal
 Lihat penawaran yang mereka berikan seperti harga promo
 Lihat juga metode pembayaran yang mereka gunakan
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Anda bisa membandingkan 2 hal penting diatas antara 1 perusahaan dengan perusahaan
lainnya. Saya sangat menyarankan kepada anda untuk membeli domain dan hosting secara
terpisah. Hal ini sangat berguna apabila anda ingin mentransfer atau menjual domain yang
anda miliki ke orang lainnya.

Beberapa perusahaan domain yang saya recommendasikan dan perusahaan domain yang
menjadi tempat favorit saya adalah godaddy dan name.

Cara membeli domain di godady

- Silahkan kunjungi godaddy
- Klik create account dan isi form yang ada dengan data-data anda
*Perhatikan gambar di bawah…

Hint :

* Password adalah minimal 9 kode rahasia,
gunakan 1 huruf capital dan angka pada salah
satu kode tersebut, tidak diperbolehkan
menggunakan tanda spasi, huruf capital atau
angka pada awal atau akhir kode sandi.

* Password yang digunakan adalah kode
sandi acak

Contoh password : bcann86Hbk

* Untuk Call-in PIN isikan dengan 4 nomor
acak

- Setelah anda mengklik tombol create my account, maka anda akan dibawa ke halaman my
account. Langkah selanjutnya adalah kembali ke homepage godaddy.com dan cari domain

http://x.co/discountgd
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yang anda inginkan. Jika domain yang anda inginkan masih available, maka selamat anda bisa
membeli domain tersebut.

- Klik tombol add dan kemudian klik tombol continue to checkout. Akan ada form yang muncul,
klik saja continue.
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- Kemudian anda akan melihat shopping cart anda, apabila sudah benar, lanjutkan dengan
mengklik continue to checkout yang ada di bagian kanan bawah. Anda bisa menggunakan
coupon diskon apabila ada (coupon tersebut bisa anda cari di google “godaddy coupon code”).

- Selanjutnya anda akan melihat piliihan payment yang bisa anda gunakan, dan juga form untuk
pengisian data. Silahkan pilih payment yang anda inginkan, seperti contoh saya menggunakan
paypal. Maka centang pilihan paypal...

- Anda akan dibawa ke halaman paypal, silahkan login ke paypal anda dan kemudian ikuti
instruksi selanjutnya.

- Apabila sudah, maka anda akan kembali ke halaman godaddy dan centang kotak "I have read
and agree to the terms and conditions of the" lalu klik tombol place order now. Selamat
anda sudah berhasil membeli domain di godaddy .
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Cara Membeli Domain Di Name

Pendaftaran akun di name tidak sesulit godaddy, anda hanya butuh beberapa menit untuk
mendaftar. Yang perlu diperhatikan adalah username yang digunakan adalah minimal harus 6
karakter.

- Silahkan kunjungi name

- Klik pilihan create an account yang ada pada bagian kanan atas

- Selanjutnya anda akan melihat form pendaftaran, silahkan isi form tersebut dengan data anda
dan kemudian klik tombol create new account.

http://ref.name.com/SHjl
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- Apabila sudah, anda akan dibawa ke halaman pencarian domain. Silahkan cari domain yang
anda inginkan pada kotak yang tersedia. Jika domain yang anda inginkan masih tersedia,
silahkan tekan tombol add.

- Selanjutnya lihat tombol cart yang ada pada bagian kanan atas. Klik tombol tersebut.
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- Anda akan dibawa ke halaman cart anda. Silahkan lihat terlebih dahulu order anda, apabila
order tersebut sudah benar, anda bisa melanjutkan dengan mengklik tombol checkout yang ada
di bagian kanan bawah.

- Jika sudah, maka anda akan melihat form metode pembayaran. Pada contoh ini saya
menggunakan paypal sebagai metode pembayaran. Maka klik gambar paypal yang ada dan
kemudian isikan kotak "PayPal Account" dengan email paypal anda lalu klik complete order
yang ada pada bagian kanan bawah.

- Setelah itu anda akan dibawa ke halaman paypal, silahkan login ke paypal anda dan ikuti
instruksi selanjutnya. Selamat anda sudah berhasil membeli domain di name.com .
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Di atas adalah tutorial bagaimana cara membeli domain dengan extensi .com di godaddy dan
name. Anda bisa melakukan langkah-langkah di atas untuk membeli domain yang anda
inginkan.

“Mas, saya pernah melihat domain dengan extensi atau akhiran .co.id, apa itu dan bagaimana
cara membelinya?”. Nah mungkin ada beberapa diantara teman-teman yang bertanya tentang
hal tersebut. Baik, domain dengan extensi .co.id adalah domain khusus company atau
perusahaan yang berasal dari Indonesia. Saat ini sangat banyak perusahaan local yang
menggunakan extensi .co.id sebagai domain website mereka. Yang menjadi pertanyaan
selanjutnya adalah, bagaimana cara membeli domain .co.id tersebut?. Untuk membeli domain
.co.id (khusus regional Indonesia), anda bisa menggunakan penyedia atau reseller pandi. Ada
banyak reseller domain pandi yang bisa anda pilih, silahkan cari di google "domain.co.id" dan
pilih perusahaan yang anda inginkan. Persyaratan untuk mendapatkan domain.co.id ini adalah
SIUP, NPWP perusahaan anda dan juga KTP anda.

Jika anda merasa kesulitan, maka teman saya Kang Agus Prayitno bisa membantu apabila anda
ingin menggunakan domain .co.id ini. Silahkan hubungi beliau di nomor kontak yang tertera di
website www.halamansatu.com .

E. Apa Itu Hosting Dan Bagaimana Cara Mendapatkannya?

Hosting jika dibaratkan pada sebuah toko atau tempat usaha, maka hosting adalah tanah dari
bangunan toko atau tempat usaha tersebut. Hostinglah yang akan menjadi tempat
penyimpanan file-file yang ada di website toko online anda. Jika tidak ada hosting, maka tidak
akan tercipta sebuah website. Ada beberapa tipe hosting yang banyak digunakan oleh pemilik
toko online, di antaranya, hosting gratis, hosting murah dan hosting berkualitas. Pada ebook ini
saya hanya menganjurkan teman-teman untuk menggunakan hosting berkualitas saja.
Mengapa?, ya, hosting sangat berpengaruh terhadap penjualan bisnis kita. Semakin baik
hosting yang digunakan maka loading website pun akan semakin cepat dan permasalahan-
permasalahan yang biasa terjadi pada hosting (seperti website sering down, fasilitas yang
disediakan tidak lengkap, dan lainnya) tidak akan terjadi. Hosting yang berkualitas tentunya
hanya dimiliki oleh perusahaan hosting yang berkualitas pula.

Bagaimana cara memilih perusahaan hosting yang berkualitas?. Berikut adalah penjelasannya…

 Perhatikan umur dari perusahaan hosting tersebut, semakin lama mereka telah berdiri
semakin baik pula pengalaman perusahaan tersebut.

 Perusahaan hosting tersebut harus bonafit!, bisa dilihat dari kantor mereka, tanyakan
dimana alamat kantor perusahaan hosting tersebut.
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 Perhatikan free service yang mereka sediakan (jika ada). Contoh untuk free service misalnya
adalah free migration, free softaculous (software untuk install wordpress, dan script lainnya
secara otomatis) dan fasilitas lainnya.

 Support yang diberikan oleh perusahaan oleh perusahaan hosting tersebut harus sangat
baik, anda bisa menanyakan bagaimana support yang akan mereka berikan kepada para
member mereka. Hal ini sangat penting apabila terjadi sesuatu hal yang mengganggu pada
host anda.

 Perhatikan dimana server hosting mereka berada dan bagaimana kecepatan server hosting
mereka. Anda bisa menanyakan hal tersebut pada customer support perusahaan hosting
tersebut.

 Lihat dan tanyakan aplikasi atau fitur apa saja yang anda dapatkan pada hosting tersebut,
contoh aplikasi yang sangat penting adalah PHP, MySQL, Perl, Webmail , cpanel dan lainnya.

 Tanyakan bagaimana sistem keamanan di hosting mereka, keamanan bisa dilihat dari segi
virus dan tentunya hacker. Perhatikan dan tanya kepada perusahaan hosting yang anda
inginkan apakah mereka memiliki server sendiri atau hanya reseller dari perusahaan hosting
lainnya?

 Perlu diperhatikan bahwa harga dan kapasitas hosting yang diberikan haruslah sesuai, jangan
terpancing dengan harga murah dan iming-iming hosting unlimited space dan brandwith
karena hal tersebut sangat tidak mungkin!

 Selanjutnya anda bisa membaca review yang diberikan oleh orang-orang yang telah pernah
menggunakan hosting mereka. Untuk mengetahui hal ini anda bisa langsung googling, ketik
di google dengan kata kunci "review hosting (nama perusahaan hosting)" .

Cara Memilih Spec Hosting Yang Cocok Untuk Keperluan Kita

Setelah kita melihat bagaimana cara memilih perusahaan hosting yang baik, maka kita lanjut ke
bagaimana cara memilih spec hosting yang cocok untuk keperluan kita. Hal ini sangat penting
untuk kualitas dan kecepatan website kita nantinya.Berikut adalah hal-hal yang perlu
diperhatikan,

 Memiliki brandwith yang cukup tinggi, kecepatan tranfer data yang baik. Perhatikan
jumlah ram yang diberikan, tanyakan prosessor yang digunakan (contoh prosessor
3,3GHz)

 Lihat space yang diberikan. Semakin tinggi yang diberikan maka tentunya semakin baik.
 Cara lainnya untuk spek hosting ini adalah konsultasi langsung dengan customer support

perusahaan hosting yang anda pilih
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Perlu anda ketahui bahwa biasanya hosting dengan fasilitas / spek yang sangat baik tentunya
harganya tidak murah (harga bisa dikatakan sebanding dengan kualitas yang diberikan). Salah
satu perusahaan hosting yang saya rekomendasikan adalah Hostgator.

BAB IV. MEMBANGUN SEBUAH WEBSITE / TOKO ONLINE YANG
BERKUALITAS

Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana caranya membuat paypal, membeli domain dan
mendapatkan hosting. Saya harap teman-teman sudah mengerti dan melakukan hal tersebut.
Pada BAB IV ini kita akan membahas tehnik dasar, tentang bagaimana caranya membangun
sebuah website / toko online yang berkualitas. Perlu diketahui, bahwa website inilah yang akan
menjadi tempat utama untuk mempromosikan bisnis yang kita miliki. Toko online bisa
dibaratkan adalah toko atau ruko tempat kita melakukan transaksi jual beli dengan pelanggan
atau calon pembeli. Oleh karena itu sebuah toko online harus dibuat se-elegant dan semenarik
mungkin agar meningkatkan nilai trust dari para calon pembeli. Yuk mari langsung saja kita lihat
bagaimana langkah-langkah pada BAB IV ini.

A. Cara Menginstal Wordpress

Wordpress merupakan aplikasi web yang akan kita gunakan sebagai media usaha kita baik itu
untuk toko online, blog support atau blog branding. WordPress meruapakan salah satu aplikasi
CMS blogging yang sangat berkembang dengan pesat dan sangat populer hingga saat ini.
Aplikasi ini muncul pada pertengahan tahun 2003 yang pada waktu itu hanya khusus sebagai
platform blog saja, namun saat ini sudah memiliki fungsi fleksibel untuk penggunaannya yaitu
bisa digunakan sebagai toko online, portal berita dll.

Sebenarnya aplikasi CMS bukan hanya WordPress saja, akan tetapi kenapa saya memilih
WordPress dikarenakan lebih unggul dibanding platform lainnya. Salah satu keunggulannya
adalah sangat user friendly dan tidak membingungkan penggunaannya bahkan bagi pemula
sekalipun asal mau mempelajarinya.

Berikut keunggulan-keunggulan WordPress:

1. WordPress bersifat open source yang bisa didapatkan langsung secara gratis dari situs

resminya. Anda pun jika mempunyai kemampuan programming PHP dan MYsql juga bisa

ikut mengembangkan.

2. WordPress memiliki keunggulan dalam bidang CMS yang memudahkan penggunanya

untuk mengubah atau menambahkan isi dari situs.

http://secure.hostgator.com/~affiliat/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=yasirli
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3. Dukungan plugin yang sangat lengkap baik itu gratis maupun berbayar.

4. WordPress memiliki dukungan theme yang banyak baik itu gratis atau berbayar.

5. Dalam hal SEO, WordPress sangat unggul dan sudah diakui oleh mesin pencari besar

seperti Google untuk strukturnya yang memenuhi standar SEO dunia.

6. WordPress mudah dimaintenance maupun diback up.

7. WordPress selalu diupdate secara rutin untuk meningkatkan kemampuan, fitur maupun

keamanannya.

8. Mendukung multi language termasuk support bahasa Indonesia.

9. Mudah diupgrade.

Ok, seperti anda ketahui bahwa untuk memasarkan bisnis secara online, salah satunya adalah
dengan membuat website dan disini kita fokus dengan menggunakan CMS WordPress. Jika
sudah memiliki domain dan hosting, maka langkah selanjutnya adalah menginstal script CMS
WordPress.

Download CMS WordPress: http://wordpress.org/latest.zip

Silahkan download video berikut:

Cara Instal WordPress Via Cpanel: Download

Cara Instal WordPress Via FTP: Download

Jika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam mengenai tutorial wordpress, maka teman-
teman bisa bergabung menjadi member pro di website tempat khusus belajar tentang
wordpress, yaitu di Tutorialwordpresspemula.com . Anda akan langsung disuguhkanberbagai
materi-materi lengkap tentang wordprees, yang mana materi tersebut dapat anda lihat secara
langsung (dalam bentuk video, seperti video di atas). Ada 40 lebih video tentang wordpress
yang bisa anda pelajari .

B. Cara Menyetting Wordpress (Theme, Plugin, Lainnya)

1. Cara Optimasi Blog WordPress: Download

2. Cara Setting Permalink WordPress: Download

Untuk setting permalink, anda juga dapat menggunakan format permalink seperti di bawah
ini...

http://wordpress.org/latest.zip
http://dl.dropbox.com/u/103494204/1-CaraInstalWordPressViaCPanel.zip
http://dl.dropbox.com/u/103494204/1-CaraInstalWordPressViaCPanel.zip
http://www.tutorialwordpresspemula.com/?reg=arie-ajha
http://dl.dropbox.com/u/103494204/3-CaraOptimasiBlogWordPress.zip
http://dl.dropbox.com/u/103494204/4-CaraSettingPermalinkWordPress.zip
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Code:
/%category%/%postname%.html
atau...
Code:
/%postname%.html

3. Cara Kostumisasi Theme WordPress: Download

4. Cara Menggunakan Widget: Download

5. Cara Instal Theme Via Dashboard: Download

6. Cara Instal Theme Manual Via FTP: Download

7. Cara Instal Plugin di website

a. Cara Instal Plugin Via Dashboard: Download

b. Cara Instal Plugin Via FTP: Download

note : beberapa plugin yang wajib anda gunakan adalah

- Plugin All in one seo pack

- Plugin Google XML Sitemaps (Download)

8. Cara Membuat Form Kontak: Download

Catatan penting :

Untuk memasang traffic stats pada website anda silahkan gunakan google analityc atau
histats.com (daftar akun terlebih dahulu kemudian pasang kode yang ada pada widget website
anda)

Untuk memilih keyword yang tepat untuk judul website anda, silahkan lakukan analisa terlebih
dahulu. Silahkan lihat di bawah ini...

 Saya biasanya melakukan survey dengan langsung menanyakan ke beberapa teman-
teman dan juga kerabat saya mengenai apa kata-kata yang akan mereka gunakan jika
mencari "produk atau jasa ini". Kumpulkan jawaban-jawaban tersebut kemudian analisa
ulang lalu pilih atau perkecil jumlah jawaban yang didapatkan. Sebagai tambahan saya
juga menggunakan keyword suggestion pada kotak pencarian google. Sebagai contoh
saya mengetikkan keyword obat kolesterol pada kotak pencarian google. Akan muncul

http://dl.dropbox.com/u/103494204/15-CaraKostumisasiThemeWordPress.zip
http://dl.dropbox.com/u/103494204/16-CaraMenggunakanWidget.zip
http://dl.dropbox.com/u/103494204/12-CaraInstalThemeViaDashboard.zip
http://dl.dropbox.com/u/103494204/13-CaraInstalThemeManualViaFTP.zip
http://dl.dropbox.com/u/103494204/9-CaraInstalPluginViaDashboard.zip
http://dl.dropbox.com/u/103494204/10-CaraInstalPluginManualViaFTP.zip
http://wordpress.org/extend/plugins/google-sitemap-generator/
http://dl.dropbox.com/u/103494204/19-CaraMembuatFormKontak.zip
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suggestion yang diberikan oleh google (pada bagian paling bawah pencarian tersebut).
Catat keyword-keyword tersebut lalu lakukan analisa lanjutan. Analisa lanjutanyang saya
lakukan adalah melihat judul yang digunakan oleh website-website yang berada di
halaman pertama untuk keyword obat kolesterol tersebut. Biasanya webite-website
yang telah berada di halaman pertama pada keyword yang ditargetkan, mereka telah
melakukan riset atau untuk analisa keyword yang terlebih dahulu. Catat keyword-
keyword yang mereka guanakan.

 Langkah terakhir adalah membuka Google Adword Keyword Planner (silahkan login atau
daftar terlebih dahulu). Jika sudah, lihat pilihan “Tool Analysis” > “Search for A New
Keyword And Group Ideas” > Pastekan salah satu keyword yang sudah dicatat tadi pada
kotak yang muncul dan klik “Get Ideas”. Setelah itu klik pilihan “Keyword Ideas”, kita
akan melihat keyword-keyword yang disarankan lainnya dan berapa perkiraan
pencarian keyword tersebut per bulannya.

Hasilnya keyword yang saya dapatkan untuk judul atau title website saya adalah...

keyword utama (keyword yang menjadi fokus atau target utama)

- obat kolesterol, obat kolesterol tinggi, obat kolesterol alami, obat kolesterol herbal

keyword turunan

- obat kolesterol yang bagus, obat kolesterol ampuh, obat kolesterol aman

Maka judul yang akan saya gunakan untuk website yang saya miliki adalah

- contoh a : Obat Kolesterol Tinggi Alami, Herbal Terbukti Aman Dan Ampuh

Pada contoh a saya menempatkan hampir semua keyword pada judul website

contoh b : Obat Kolesterol Tinggi Secara Alami Dan Herbal - Websiteanda.com

Pada contoh b saya hanya menempatkan menempatkan keyword utama saja sebagai judul
website, keyword-kewyord lainnya akan saya tempatkan di deskripsi website.

Dua contoh diatas sama-sama bagus menurut saya, anda bisa memilih format yang anda
inginkan. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara mengatur description atau deskripsi website.

Cara mengatur deskripsi website yang baik

Gunakanlah kata-kata yang menarik namun masih tetap memperhatikan / keyword yang kita
targetkan pada deskripsi tersebut. Contohnya saya membuat deskripsi untuk website istri saya
rumahemo.com, seperti di bawah ini...

https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home
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Toko online aneka kue kering unik, lucu, enak dan aneka coklat. Cocok untuk lebaran, parsel,
natal, tahun baru, imlek, arisan - Rumahemo.com

Deskripsi website akan terlihat lebih natural dan tetap memaksimalkan penggunaan keyword
yang ditargetkan. Target keyword dari website di atas adalah kue kering bandung.

- Pengaturan plugin all in one seo pack

Mungkin ada beberapa teman-teman yang bingung tentang bagaimana cara menyetting plugin
All In One Seo Pack dan Plugin All In One Sitemap, jangan khawatir, berikut adalah cara
melakukan pengaturan pada plugin tersebut.

1. Title adalah untuk judul website (anda bisa memasang hasil analisa untuk “title yang akan
digunakan pada bagian ini”).

2. Pada bagian Home Description isi dengan deskripsi website anda, anda juga bisa
menempatkan keyword yang anda targetkan pada bagian home description tersebut
(sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara mengatur deskripsi yang baik untuk
website. Nah anda bisa memasang deskripsi tersebut di bagian ini).

3. Pada bagian Home Keywords isi dengan keyword-keyword yang anda targetkan.

4. Untuk pengaturan beberapa pengaturan penting lainnya, silahkan lihat di gambar ini...
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*Hapus semua %blog_title dan ganti dengan namabrand anda, missal nama brand anda adalah
Si Tukang Tidur, maka akan menjadi %page_title | Si Tukang Tidur

5. Untuk pengaturan lainnya silahkan di ignore atau diabaikan saja

6. Setelah itu klik "update option" atau "save"

- Pengaturan Plugin Google XML Sitemaps

Saya yakin ada dari anda yang sangat baru dengan wordpress, dan kekebingugan bagaimana
cara mengatur plugin Goolge XML Sitemap. Untuk mengaktifkan plugin yang satu ini anda
cukup masuk ke halaman setting di dashboard wordpress admin anda dan pilih pilihan "XML
Sitemap".

Jika ada tulisan warna merah, berarti plugin tersebut belum bekerja secara sempurna, silahkan
ikuti instruksi yang ada. Jika tulisan sudah berwarna hijau, berarti plugin sudah bekerja secara
sempurna dan anda tidak perlu mengaturnya lagi.

Alamat sitemap website anda akan menjadi seperti di bawah ini...

- http://www.alamatwebsiteanda.com/sitemap.xml

C. Membuat Website / Toko Online Tampil Menarik Dan Elegant Itu Wajib!

Seberapa bagus tampilan website anda?, apakah tampilan webite tidak penting?, apakah anda
termasuk salah satu yang tidak memperhatikan bagaimana design tampilan dari website anda?.
Bagi anda yang menjawab tampilan website tidak terlalu penting, sekarang waktunya untuk
merubah mindset anda. Tampilan sebuah website adalah salah satu hal yang sangat penting
untuk meningkatkan kepercayaan calon pembeli yang datang ke sebuah website atau toko
online. Mengapa?, baik mari kita menggunakan perbandingan real seperti ketika kita akan
berbelanja di sebuah toko real (offline store).

Bandingkan 2 pilihan di bawah ini...

- Toko dengan harga barang / produk yang sangat murah, tapi toko tersebut terlihat
berantakan, banyak barang-barang berserakan, cat dinding toko sudah terlihat sangat kusam
dan retak. Fasilitas seperti kursi dan lainnya yang ada di toko tersebut sudah tidak terawat.

- Toko dengan harga yang cukup tinggi dari toko sebelumnya, tapi toko terlihat sangat rapi,
design toko sangat modern, fasilitas yang ada di toko tersebut sangat bagus dan terlihat
sangat terawat.

http://www.alamatwebsiteanda.com/sitemap.xml
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Dari 2 pilihan diatas saya yakin kebanyakan dari anda akan memilih toko yang kedua, ya visual
akan sangat mempengaruhi pikiran kita, semakin kita merasa nyaman, maka semakin tinggi
pula tingkat kepercayaan yang kita berikan. Perbandingan tersebut tentunya juga akan
dilakukan kebanyakan orang ketika berbelanja secara online. Saya pernah melakukan survey
terhadap beberapa orang (termasuk istri saya sendiri), ada alasan yang sama dari mereka ketika
saya tanyakan “mengapa belanja di toko online tersebut?”, jawabanya adalah "webnya bagus".

Berikut adalah alasan-alasan mengapa memiliki website dengan design yang baik atau
menarik…

- Membuat pengunjung merasa betah dan nyaman berada di website tersebut dan
menambah nilai trust calon pembeli dan tentunya perusahaan atau usaha yang kita jalankan
akan dianggap bonafit.

- Menghipnotis para pengunjung untuk membeli produk yang kita jual (sudah terbukti pada
beberapa website yang saya miliki).

- Pengunjung yang merasa nyaman dengan design website kita ditambah lagi kualitas
pelayanan kita yang baik akan membuat pengunjung tersebut merekomendasikan website
kita ke teman-teman mereka (free marketing)

Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara meningkatkan tampilan sebuah
website?. Baik mari kita lihat cara-cara general untuk meningkatkan design website yang kita
miliki. Berikut adalah langkah-langkahnya…

- Gunakanlah perpaduan warna yang tepat (jangan sesekali menggunakan warna yang mati
atau terlalu ramai). Usahakan warna pada website kita cukupunik sehingga akan menjadi ciri
khas tersendiri untuk website yang kita miliki.

- Gunakan warna tulisan yang sesuai dengan perpaduan warna theme yang digunakan.
“Bolehkah saya menggunakan tulisan warna-warni agar menarik”?, ya boleh saja asal tidak
terlalu banyak.

- Saya sering menghimbau kepada teman-teman agar menggunakan design yang enak dimata,
jangan pernah membuat mata pengunjung anda "sakit". Terkadang ada pemilik website yang
menggunakan warna secara berlebihan, dan warna tersebut tidak sesuai dengan tema
produk yang dijualnya. Hal ini tentunya akan menurunkan kualitas dari website tersebut.

- Saya pernah menemukan beberapa website dengan tulisan yang sangat besar pada website
mereka, seperti tulisan nomor telepon, dan lainnya. Hmm...saya rasa hal ini kurang baik
karena pengunjung akan terganggu dengan tulisan yang besar tersebut. Anda cukup
menggunakan ukuran tulisan yang normal atau yang sesuai saja.

- Selalu seleksi atau pilih kata-kata yang akan digunakan pada website anda. Gunakan bahasa
yang tepat dan jangan sesekali menggunakan bahasa singkat atau pengucapan yang tidak
lazim.
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- Gunakan gambar yang menarik pada website yang kita miliki, tapi perlu anda ingat,
perhatikan size dari gambar tersebut (jangan terlalu besar) karena akan membuat website
kita menjadi berat. Anda juga bisa menggunakan slide untuk gambar-gambar yang ada serta
menggunakan gambar untuk latar belakang website anda. Gambar latar belakang yang
digunakan dapat berupa gambar yang sesuai dengan topik usaha anda.

- Perhatikan penggunaan fitur-fitur yang ada di website kita. Jangan pasang hal-hal yang tidak
berguna seperti yang pernah saya temukan di beebrapa website, yaitu kalender, jam dan
lainnya (pengunjung ingin belanja bukan mau nanya jam berapa sekarang hehe).

- Penempatan yang tepat untuk fitur-fitur yang digunakan adalah salah satu faktor penting
juga untuk meningkatkan tampilan dari website yang kita miliki.

- Pasang link navigasi pada website anda. Link navigasi berguna untuk mempermudah
pengunjung menemukan apa yang mereka cari.

- Anda dapat menambahkan menu drop down pada link navigasi website yang anda miliki.
- Berpikirlah bahwa anda adalah pengunjung website anda, jangan menggunakan ego sendiri

tapi mintalah pendapat beberapa orang tentang design website anda.
- Gunakan theme wordpress yang premium untuk website anda. Themes premium ini bisa

anda beli di tempat-tempat penyedia themes (lihat di bagian bawah) atau anda juga bisa
membelinya melalui forum-forum webmaster seperti ads-id.com dan lainnya.

Berikut adalah beberapa contoh website online store dengan tampilan yang menarik dan
sesuai dengan topik produk yang mereka jual. Contoh : organicsupermarket.ie, merrell.com,
etsy.com, hmv.com, tastebook.com, bloomingdirect.com, northerntool.com, gazibu.com,
dan lainnya.

Bagi anda yang sudah ahli dalam photoshop tentunya akan sangat mudah untuk melakukan
pemilihan dan pembuatan design website. Namun bagi anda yang belum ahli, anda bisa
mencoba melakukan pencarian theme yang menurut anda baik dan kemudian lakukan
percobaaan pengeditan dengan perbandingan contoh-contoh webite di atas. Anda juga bisa
mempekerjakan website designer untuk hasil yang lebih baik. Harga dari pembuatan + design
website biasanya beragam tergantung dari design dan spesifikasi yang anda inginkan. Ada
rekomendasi penyedia jasa pembuatan website?, ya, anda bisa menggunakan jasa pembuatan /
design website team halamansatu.com :p .

Tambahan Pada PembahasanMembuat Website Toko Online Tampil Menarik Dan Elegant

- Penyedia theme wordpress: Elegant themes, Premiumpress.com, Goblogthemes.com, dan
lainnya yang bisa anda cari di google

- Widget apa saja yang harus dipasang pada website?
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Berikut adalah beberapa widget yang harus kita pasang pada website...

* Produk / jasa terbaru, *Artikel terbaru (dari blog dan lainnya), *Support online seperti nomor
telp, sms, email, alamat kantor / office dan lainnya.*Produk terbaik atau hot product,
*Penjelasan-penjelasan mengenai produk / jasa anda. *Promo diskon dan info lainnya jika ada,*
Testimonial (jika ada), *Our client / Customer kami (jika sudah ada), *Dan lainnya yang bisa
anda tambahkan nantinya

Memang tidak mudah untuk membuat website dapat tampil menarik dan elegant. Tapi saya
sangat yakin jika kita selalu melakukan percobaan dan meminta tanggapan dari beberapa orang
(baik teman atau saudara), maka kita akan bisa mendapatkan hasil yang sangat baik. Jangan
pernah menyerah untuk mendapatkan yang terbaik!  .

D. Membuat Logo Untuk Website Toko Online Anda

Logo adalah salah satu hal yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh website anda. Saya
sering menjumpai website-website online store dan website lainnya yang tidak menggunakan
logo, yang muncul dalam pikiran saya ketika berada di website yang tidak menggunakan logo
tersebut adalah "website ini kurang professional!”. Hal ini akhirnya menurunkan rasa percaya
saya terhadap website tersebut. Saya yakin kebanyakan orang juga merasa hal yang sama
ketika akan berbelanja di sebuah website yang tidak memiliki logo. Logo bisa dikatakan sebagai
jati diri perusahaan, ciri khas usaha, penyampaian visi dalam bentuk visual, dan penyampaian
kelebihan produk atau jasa anda. Dalam konotasi lain, logo bisa juga diartikan sebagai do'a dan
cita-cita dari pemilik usaha atau pemilik website. Pada pembahasan kali ini saya ingin
menghimbau kepada teman-teman semua untuk selalu menggunakan logo untuk website yang
anda miliki. Logo tesebut haruslah sesuai dengan produk atau jasa yang anda jual dan terlihat
profesional serta tegas.

Mengapa hal-hal di atas harus dilakukan, salah satu jawabannya adalah karena logo selalu
berada di atas dan logo selalu terlihat lebih awal pada website anda. Pengunjung website anda
akan selalu melihat gambar logo tersebut lebih awal ketika mereka membuka atau
mengunjungi website anda. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara agar
website memiliki logo yang bagus?, berikut adalah tips-tips sederhananya…

- Untuk pemilihan topik atau tema logo,adalah berdasarkan apa yang anda inginkan, apa yang
anda jual, apa yang menjadi target anda dan lainnya. Salah satu contoh pemilihan topik logo
yang sering saya gunakan adalah apa yang menjadi ciri khas,apa do'a dan keinginan saya, serta
cita-cita dan tujuan saya ketika menjalankan bisnis tersebut.
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- Contoh mudah pada tahapan pembuatan logo adalah,gambarkan beberapa tulisan dan bentuk
pada secarik kertas, lakukan beberapa percobaan. Contohnya, anda bisa menggunakan kata-
kata tertentu dan membuat kata-kata tersebut dalam bentuk kotak, bulat oval dan lainnya
(buatlah lebih dari satu bentuk). Langkah selanjutnya, anda bisa menggabungkan beberapa
bentuk yang telah anda buat dan kemudian berikan warna pada bentuk tersebut. Gunakan
imajinasi anda!...

- Bagi anda yang sudah ahli menggunakan coreldraw atau photoshop, tentunya anda dapat
dengan mudah membuat logo yang sesuai untuk website anda. Perlu kita ketahui bahwa saat
ini sangat banyak software untuk membuat logo yang bisa anda gunakan, silahkan googling
untuk mendapatkannya.

- Tips terakhir adalah dengan menggunakan jasa pihak ketiga Sangat banyak orang-orang yang
menjual jasa pembuatan & design logo dengan harga yang terjangkau. Seperti di forum online
atau langsung datang ke tempat design dan percetakan (kios design kartu nama, design kartu
undangan dan lainnya). Anda bisa memaparkan atau menjelaskan seperti apa bentuk logo yang
anda inginkan ke orang-orang tersebut.

E. Pembuatan Artikel Untuk Menu Halaman Atau Page Pada Website

Perlu kita ketahui bahwa menu page atau halaman pada sebuah website adalah salah satu hal
yang sangat penting. Menu page atau menu halaman tersebut berguna untuk menambah trust
dari para pengunjung. Halaman atau page juga akan membuat pengunjung menjadi lebih
mudah untuk memahami langkah-langkah dan peraturan yang ada di website kita.

Adapun halaman-halaman menu yang harus kita buat adalah…

- Halaman About atau Tentang Kami

- Halaman Our Service atau Our Product

- Halaman Mengapa Kami atau Why Us

- Halaman Visi Dan Misi

- Halaman FAQ atau Panduan

- Halaman Disclaimer dan Peraturan

- Halaman Kontak Kami

- Halaman Testimonial (jika menjual produk dan jasa)

- Halaman Our Team (jika ada)

- Halaman Our Client atau Klien Kami (jika ada)
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- Halaman Our Network atau Partner (jika ada)

Berikut adalah penjelasan untuk tiap halaman di atas

1. Halaman about atau tentang kami

Halaman about atau halaman tentang kami ini sangat penting dan harus ada di website yang
kita miliki. Halaman ini bertujuan agar pengunjung dapat membaca history mengenai usaha
yang sedang kita jalankan, siapa pendiri usaha tersebut, seperti apa perjalanan usaha kita dan
lainnya. Adanya halaman about ini akan membuat pengunjung lebih percaya terhadap produk
atau jasa yang kita jual.

2. Halaman our product / service

Mengapa harus membuat halaman our product atau our service ini? bukankah our service atau
our product bisa ditampilkan di halaman depan saja?. Ya memang produk atau servis bisa cukup
ditampilkan di halaman depan saja tapi ada hal-hal lain yang dapat membuat pengunjung
merasa bingung tentang produk atau jasa yang kita miliki. Nah di halaman our product atau
halaman our servis inilah kita dapat menjelaskan sedetail-detailnya tentang produk atau jasa
yang kita miliki baik dari segi kualitas, jumlah, harga, waktu kerja dan lainnya. Judul halaman
our produk atau halaman our service ini dapat ditulis dalam bahasa Indonesia seperti produk
kami atau layanan kami.

3. Halaman mengapa kami atau why us

Halaman mengapa kami atau why us ini berguna sebagai perbandingan yang digunakan oleh
pengunjung yang datang ke website kita. Para pengunjung atau calon pembeli akan dengan
mudah dapat melihat apa saja kelebihan dan kekurangan jika membeli produk atau jasa di
tempat kita. Harus diingat bahwa kita diwajibkan membuat halaman mengapa kami ini dengan
sejujur-jujurnya (jangan melebih-lebihkan dengan yang tidak bisa kita berikan). Dalam
penulisan kata-kata halaman mengapa kami ini, gunakanlah kata-kata yang menarik dan
menjual. Dengan demikian pengunjung atau calon pembeli yang menghubungi kita untuk
membeli produk atau jasa yang kita miliki sudah mengerti dan menerima segala kemungkinan
yang ada. Kita bisa menyebut calon pembeli tersebut adalah pembeli yang memiliki loyalitas
yang tinggi.

4. Halaman visi dan misi

Dengan membuat halaman visi dan misi ini, pengunjung dapat melihat tujuan (misi) anda
berjualan produk atau jasa tersebut. Pengunjung juga dapat melihat visi anda ketika
menjalankan usaha tersebut. Halaman yang satu ini akan membuat website dan tentunya
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usaha yang sedang anda jalani mendapatkan tanggapan yang baik dari calon pembeli atau
pengunjung yang datang ke website anda

5. Halaman FAQ, Panduan Atau Tata Cara

Banyak website-website online store yang tidak menggunakan halaman yang satu ini. Padahal
saat ini masih banyak pengunjung yang tidak terlalu paham bagaimana cara bertransaksi di
internet (mengenai apa saja yang harus dilakukan, bagaimana cara pembayaran dan lainnya).
Tentunya hal ini akan menyulitkan para pengunjung jika website tidak menggunakan halaman
faq, panduan atau tata cara. Pengunjung yang bingung tentang bagaimana cara melakukan
pembelian atau transaksi dan lainnya, merasa bahwa website yang dikunjunginya kurang bisa
dipercaya dan akhirnya mereka pun meninggalkan website tersebut. “Bukankah pengunjung
bisa langsung menanyakan ke customer support yang ada di website?”. Yup memang bisa, yang
menjadi alasan lainnya untuk pemasangan halaman FAQ, panduan dan tata cara adalah,
terkadang ada pengunjung yang ingin lihat-lihat terlebih dahulu, dan sering kali terjadi
“customer support lambat dalam memberikan respon atau tanggapan”. Pada halaman ini anda
bisa menjelaskan secara detail bagaimana cara pembelian, berapa lama proses, apa saja
garansinya, bagaimana metode pembayaran dan lainnya, sehingga pengunjung tidak akan
kebingungan atau menggu lama respond dari customer service website anda.

6. Halaman Disclaimer Dan Peraturan

Mengapa harus memasang halaman disclaimer dan peraturan pada website yang kita miliki?.
Halaman disclaimer atau dan halaman peraturan ini sangat berguna agar anda dapat
menhandle apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara anda dan pembeli di kemudian
hari.

Semisal, produk yang anda kirim ke pembeli anda tiba-tiba sampai dalam keadaan yang kurang
baik. Jika anda sudah membuat penjelasan pada halaman disclaimer tentang jika produk telah
dikirimkan dan tidak lagi menjadi tanggungan anda jika produk rusak, maka pembeli yang sudah
membeli produk di tempat anda tidak akan menuntut atau merasa dirugikan. Begitu juga jika
anda telah menuliskan tentang akan ada garansi yang diberikan jika produk rusak ketika
dikirimkan, maka pengunjung akan merasa tenang karena produk tersebut tetap akan diganti.
Sangat banyak hal-hal diluar dugaan yang dapat terjadi dan sangat banyak calon pembeli yang
sangat teliti atau bisa dikatakan rewel :D.

Satu contoh lagi adalah calon pembeli menghubungi anda ingin membeli produk yang anda jual,
anda pun menyiapkan produk tersebut dengan baik, tapi tiba-tiba calon pembeli tersebut sulit
dihubungi dan anda menjual produk yang telah disiapkan tadi ke pembeli lainnya. Namun
setelah produk terjual, pembeli pertama tadi datang lagi, dan kali ini dengan marah-marah
menanyakan mengapa produk tersebut dijual?. Alasan pembeli pertama tadi adalah, saat itu
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dia sedang ada kesibukan. Apa yang akan anda lakukan?. Saya yakin anda akan bingung bukan?,
berbeda jika anda sudah menuliskan dengan tegas tentang peraturan pembelian atau
pemesanan produk yang anda jual. Pembeli akan mematuhi hal tersebut, dan apabila mereka
melanggar, maka sanksi sudah jelas tertera di website anda.

7. Halaman kontak kami

Mengapa harus membuat halaman kontak kami padahalkan bisa dipasang di sidebar saja
nomor kontak kita?. Ya, memang nomor kontak bisa dipasang di sidebar (widget) website saja.
Halaman kontak yang saya maksud disini adalah halaman kontak dengan tambahan contact
form, sehingga pengunjung bisa mengirim email tanpa harus login ke email mereka terlebih
dahulu. Sangat banyak loh pengunjung yang merasa dengan menghubungi melalui email
mereka lebih bisa menjelaskan secara detail tentang apa yang mereka mau dan mereka
butuhkan. Terkadang banyak calon pembeli yang ragu, malas atau malu ketika harus melakukan
kontak langsung seperti melakukan contact by phone dan lainnya.

8. Halaman Testimonial

Halaman testimonial merupakan tolak ukur bagi calon pembeli untuk mengetahui kelebihan
dan fakta dari produk atau jasa yang anda jual. Testimonial kan bisa dibuat sendiri saja?, yup
benar, tapi pada halaman testimonial kali yang saya maksudkan adalah membuat testimonial
yang lebih nyata seperti testimonial dalam bentuk video, screenshot pada email, bb dan
lainnya. Pengunjung akan membuka pikirian mereka untuk lebih percaya akan produk dan jasa
yang anda miliki. Nice isn't it?...

9. Halaman our team

Pernahkah anda melihat halaman our team pada sebuah website yang menjual produk atau
jasa?. Jika pernah, maka saya yakin anda berkata dalam hati "wah perusahaan maju nih" ketika
melihat halaman our team tersebut. Padahal,tentunya anda tidak mengenal orang-orang yang
ada di halaman our team itu kan?:D. Ya itu juga yang akan dipikirkan oleh calon pengunjung
yang datang ke website anda dan melihat halaman our team website anda. Anda bisa
memasang foto-foto dari mereka yang ikut kerja atau mereka yang menjadi team dari bisnis
yang sedang anda jalankan.

10. Halaman Our Client / klien Kami

"Wah sudah banyak juga yang menggunakan produk atau jasa website ini". Apa yang anda
pikirkan ketika salah seorang teman atau kerabat berkata seperti itu kepada anda ketika
mengunjungi sebuah ia halaman our client sebuah website . Saya yakin salah satu jawaban anda
adalah "berarti produk atau jasa mereka cukup bagus!". Nah pendapat atau pemikirian yang
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seperti itulah yang akan kita dapatkan jika kita membuat dan mengatur halaman our client atau
klien kami.

11. Halaman Our Network Atau Our Partner

Pada halaman ini anda bisa menempatkan apa saja website bisnis atau website lainnya yang
merupakan milik anda atau perusahaan anda. Dengan demikian, bisa dikatakan secara tidak
langsung anda telah mempromosikan bisnis anda yang lainnya kepada calon pembeli, karena
sebagian besar pengunjung yang masuk ke halaman tersebut akan merasa penasaran dan
mengunjungi website yang tertera disana. Jadi buatlah halaman our network dengan tampilan
yang baik.

Lalu bagaimana dengan halaman our partner?. Halaman our partner bisa ditujukan untuk
memancing perusahaan-perusahaan atau pemilik bisnis lainnya untuk ikut bekerja sama dengan
anda, baik dari segi promosi, SDM dan lainnya. Halaman our partner juga akan sangat
berpengaruh pada pemikiran calon pembeli yang datang ke website anda, seperti kata-kata
yang satu ini "banyak perusahaan atau pemilik bisnis yang percaya untuk bekerja sama dengan
pemilik website ini, berarti saya tidak perlu ragu lagi untuk membeli produk atau jasa disini".

“Banyak juga halaman-halaman yang harus kita buat pada website atau toko online kita ya?”.
Ya begitulah hehhehe. Memang ada banyak halaman atau page yang akan kita buat pada toko
online yang kita miiliki. Namun jangan mengeluh dan cepat menyerah ya!, yakinlah kerja keras
anda tidak akan sia-sia jika anda bersungguh-sungguh melakukannya. Yuk mari dipersiapkan
halaman atau page yang baik untuk about, why us dan halaman lainnya pada website anda .

*Anda boleh tidak membuat beberapa page di atas jika belum ada (missal our network,
partner ,lainnya)

F. Mengatur SEO Onpage Dan SEO Offpage Tahap Awal Untuk Website Anda

Mengatur SEO Onpage Website Untuk Website Anda

Apa itu SEO Onpage?. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang bertanya akan hal ini.
SEO onpage adalah pengaturan yang dilakukan pada website agar websitemenjadi lebih baik di
mata search engine. Semakin baik pengaturan onpage sebuah website, maka website akan
menjadi lebih mudah untuk bersaing di search engine tersebut (khususnya google). Nah oleh
karena itu, pengaturan seo onpage sebuah website adalah salah satu hal yang wajib dilakukan!.

“Bagaimana cara mengatur seo onpage sebuah website?, apakah saya akan mampu
melakukannya?”. Jangan khawatir mas bro and sis semua, saya akan membimbingnya  .
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Namun perlu dingat bahwa hal ini tidak mudah dan dapat menyebabkan kerusakan pada
website (jika anda tidak teliti melakukannya). Jadi, “HANYA LAKUKAN JIKA ANDA BENAR-
BENAR MEMAHAMINYA!”.

*Jika anda merasa kesulitan dan takut akan merusak website anda, maka anda dapat meminta
bantuan kepada teman-teman anda yang sudah benar-benar paham bagaimana cara
melakukannya.

1. Pemasangan kode meta pada header Dan Melakukan Verifikasi website

Silahkan lihat source dari website anda terlebih dahulu, apakah sudah ada kode-kode meta
seperti di bawah ini? (silahkan buka website anda kemudian tekan Control + U secara
bersamaan)...

Code:

<meta content="follow,all" name="robots" />
<meta content="brandadisini" name="author" />

Penjelasan :
* Robots “follow, all” adalah metode crawler yang dilakukan oleh robots (search engine).

* Author adalah pemilik website, ganti "brandandadisini" dengan nama brand anda.

Jika kode-kode di atas ada yang belum terpasang, maka silahkan buka header.php website
anda. Pasang kode-kode tersebut tepat di bawah kode title website anda. Sehingga akan
menjadi seperti contoh di bawah ini (di bawah ini saya menggunakan nama brand IM
Mastermind, ganti nama brand tersebut dengan nama brand usaha anda)...

Code:

<title><?php wp_title(' '); ?><?php if(wp_title(' ', false)) { echo ' : '; } ?><?php bloginfo('name');
?></title>
<meta content="follow,all" name="robots" />
<meta content="IM Mastermind" name="author" />

Jika sudah, silahkan di save terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah masuk ke Google
Webmaster Tools. Jika anda belum memiliki akun Google Webmaster Tools, silahkan mendaftar
terlebih dahulu.

Silahkan login ke google webmaster tools jika anda telah memiliki akun google webmaster
tools. Kemudian lakukan langkah di bawah ini…

http://www.google.com/webmasters/tools
http://www.google.com/webmasters/tools
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 Klik Tombol Add Site atau Tambahkan Situs yang ada di bagian kanan atas, kemudian
masukkan url / alamat website anda dengan format menggunakan http:// (contoh :
http://www.alamatwebsite.com )

 Pada halaman selanjutnya, anda akan melihat pilihan untuk melakukan verifikasi.
Silahkan klik “Metode Alternatif” atau “Alternate Method” kemudian centang
pilihan “Tag HTML”

 Copy kode HTML yang muncul, dan paste pada header.php website anda (tepatnya
dibawah kode yang telah kita masukkan sebelumnya). Contohnya seperti di bawah
ini

<title><?php wp_title(' '); ?><?php if(wp_title(' ', false)) { echo ' : '; } ?><?php bloginfo('name');
?></title>
<meta content="follow,all" name="robots" />
<meta content="IM Mastermind" name="author" />
<meta name="google-site-verification" content="v8bNc9qP1IC9_BgGj03Eqig2LbKcJ82PoKyD-
nGhhbY" />

 Jika sudah silahkan di save dengan mengklik “update”.
 Kembali ke google webmaster tools dan klik Verifikasi atau Verify. Jika berhasil, akan

keluar tanda checklist berwarna hijau. Nah selamat anda sudah berhasil melakukan
verifikasi website / toko online anda .

2. Pengecekan Title, Deskripsi Dan Lainnya Pada Website

Masih pada pembahasan SEO Onpage. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana cara
membuat serta mengatur title, deskripsi dan keyword sebuah website. Nah kali ini kita akan
membahasnya lebih detail dan lebih ke arah SEO. Silahkan lihat pembahasannya di bawah ini…

- Title Website

Untuk membuat title website yang baik dalam SEO, usahakan agar title tersebut tidak lebih dari
69 karakter (termasuk spasi, koma dan lainnya). Jumlah karakter bisa anda cek di sini.

- Deskripsi Website

Pada deskripsi website usahakan maksimal 159 karakter (termasuk penggunaan spasi, koma
dan lainnya). Jangan sampai ada keyword yang diulang lebih dari 1 kali pada deskripsi website
tersebut.

http://www.lettercount.com/
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Contohnya seperti di bawah ini...

Benar : Toko online aneka coklat dan kue kering di Bandung. Unik, lucu, enak , cocok untuk
lebaran, parsel, natal, tahun baru, imlek, arisan - Rumahemo.com

Kurang Baik : Toko online aneka coklat dan kue kering di Bandung. Kue kering dan coklat Unik,
lucu, enak , cocok untuk lebaran, parsel, natal, tahun baru, imlek, arisan - Rumahemo.com

Salah : Toko online aneka coklat, kue kering di Bandung. Kue kering dan coklat Unik, lucu, enak.
Kue kering dan coklat kami cocok untuk lebaran, parsel, natal, tahun baru, imlek, arisan -
Rumahemo.com

- Keyword Website

Pada keyword website, gunakan keyword-keyword yang anda targetkan. Mulai dari keyword
utama hingga keyword turunan. Anda bisa menggunakan 15 - 18 keyword untuk website yang
anda miliki tersebut (jangan terlalu banyak pengulangan).

Perhatikan contoh keyword di bawah ini untuk website rumahemo.com

Code:

Rumah Emo, Kue Kering Bandung, Coklat, Kue Kering Emo, Kue Kering Emotion, Aneka Coklat,
Aneka Kue, Kue, Aneka Kue Kering, Kue Kering Bandung, Coklat Bandung, kue kering lebaran,
kue kering arisan, kue kering natal, kue kering imlek, kue kering tahun baru.

Dari title / judul, deskripsi dan keyword di atas, ada yang perlu benar-benar kita perhatikan.
Yaitu relevansi (keterkaitan) dari kata-kata yang kita gunakan dengan topik pembahasan yang
ada di website kita. Usahakan angka relevansi berada di atas 60%. Untuk mengecek relevansi
dari title, deskripsi dan keyword website kita. Anda bisa menggunakan tool online ini...

http://www.seocentro.com/tools/search-engines/metatag-analyzer.html-
http://www.metachecker.net/

Saya harap teman-teman sudah memahami langkah-langkah yang harus dilakukan di atas  .
“Sulit juga mas onpage pada website”, oh jangan khawatir para pembaca semua, karena
kesulitan tersebut belum berakhir haha. Pada tahap ini kita akan mempelajari SEO Onpage yang
sedikit lebih sulit dari sebelumnya. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, sekali
lagi saya himbau, “Hanya Lakukan Langkah-Langkah Di Bawah Ini Jika Anda Benar-benar
Memahaminya!”. Silahkan Skip atau tinggalkan saja terlebih dahulu jika anda bingung
bagaimana cara melakukannya. Yuk mari kita lihat pembahasan selanjutnya.

http://www.seocentro.com/tools/search-engines/metatag-analyzer.html-
http://www.seocentro.com/tools/search-engines/metatag-analyzer.html-
http://www.metachecker.net/
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3. Valid Dan Speed Website

Valid dan juga speed load dari sebuah website adalah beberapa hal yang cukup penting. Namun
perlu diketahui bahwa untuk melakukan langkah yang ada di pembahsan ini tidak mudah, anda
diwajibkan untuk berhati-hati ketika mencobanya!.

Memeriksa valid atau tidaknya sebuah website

Silahkan kunjungi validator.w3.org . Tool ini digunakan untuk memeriksa apakah pengaturan
website kita sudah valid. Untuk mengetahui lebih jelas apakah website anda sudah valid,
silahkan buka validator.w3.org dan coba periksa kevalidan dari website anda. Masukkan alamat
website anda pada kotak yang ada, dan biarkan pengaturan seperti apa adanya (auto detect),
kemudian Enter. Jika terdapat error atau warning, maka website anda belum valid. Pengaturan
yang salah / error akan terlihat pada result dari pengecekan tersebut. Silahkan perhatikan apa
saja yang error, kemudian periksa satu per satu pada website anda dengan cara melihat dari
source code (control + u). Jika anda ingin mencoba melakukan pengeditan, saya minta anda
untuk tidak secara langsung mencoba mengedit website utama anda. Karena jika salah, maka
akan terjadi keruskan pada website utama anda. Anda bisa mencobanya terlebih dahulu pada
website anda lainnya, dan jangan lupa untuk membackup dengan menggunakan notepad
sebelum anda melakukan pengeditan. Contoh website yang validbisa anda lihat dengan meng-
klik disini. Saat ini ada 2 format website yang biasa digunakan pada umumnya oleh pegguna
wordpress, yaitu XHTML 1.0 Transitional dan HTML5. Mungkin akan muncul pertanyaan dari
anda, “mengapa website yang anda miliki (yang berengine wordpress) hampir semuanya
terdeteksi sebagai xtml 1.0 transional?”.

Hal tersebut disebabkan oleh kode yang ada di header.php website anda...

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>
<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php
bloginfo('charset'); ?>" />

Jika anda ingin agar website anda terdeteksi sebagai HTML5 seperti rumahemo.com, maka
anda bisa mengganti seluruh kode di atas dengan kode yang sangat simple di bawah ini...

http://validator.w3.org/
http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.rumahemo.com%2F&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0
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<!DOCTYPE html>
<meta charset="utf-8">

Selanjutnya, silahkan buka footer.php website anda dan kemudian cari kode seperti kode di
bawah ini…

<div id="footer">
content footer disini...
</div>

Ganti kode di atas dengan kode di bawah ini...

Code:

<footer>
content footer disini...
</footer>

Untuk mengecek valid atau tidaknya HTML5 sebuah website, anda bisa menggunakan tool
online http://validator.w3.org tadi, lalu pilih pilhan HTML5 atau anda juga bisa menggunakan
html5 checker lainnya seperti http://html5.validator.nu/ .

Memeriksa speed load sebuah website

Speed load sebuah website adalah salah satu bagian yang cukup diperhatikan oleh pelaku seo.
Ada banyak hal yang menyebabkan kecepatan load dari sebuah website, beberapa diantaranya
adalah seperti di bawah ini...

- Yang paling penting adalah kecepatan server hosting anda

- Ukuran file gambar yang digunakan di website (baik berat ataupun ukuran gambar tersebut).

- Script yang digunakan pada website

- Css yang digunakan pada website

- Dan lainnya

http://validator.w3.org/
http://html5.validator.nu/
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Baik sekarang mari kita coba, silahkan buka http://gtmextrix.comkemudian masukkan alamat
website anda. Jika Page Speed Grade diatas 70% berarti speed load dari website anda sudah
cukup bagus. Jika masih kurang dari 70%, maka anda bisa melakukan percobaan pengeditan.

*Percobaan pengeditan dapat dilakukan untuk website anda yang lainnya terlebih dahulu
(yang bukan website utama anda).

Perhatikan apa saja yang masih merah dan lakukan pengeditan. Apa saja yang perlu
diperhatikan?...

- Jika anda menggunakan gambar-gambar yang cukup besar (baik dari segi berat file dan
ukuran gambar, maka edit dan compess lah gambar tersebut kemudian upload ulang).

- Jika anda menggunakan terlalu banyak script, maka perhatikan script-script yang tidak
berguna kemudian hilangkan atau hapus saja.

- Untuk minify kode seperti html dan lainnya, perhatikan suggest yang diberikan kemudian
bandingkan dengan kode yang anda gunakan.

- Perhatikan juga hal-hal lainnya kemudian lakukan sedikit browsing (googling) untuk
menemukan solusi permasalahan tersebut.

"Wah saya bingung bagaimana cara melakukannya". Anda tidak perlu bingung, cukup lakukan
sebisa anda saja lalu tinggalkan saja yang lainnya . Tidak ada paksaan anda harus bisa
melakukan pengeditan untuk mempercepat loading website anda (toh jika anda sudah tahu,
maka anda bisa menggunakan jasa orang lain yang sudah paham bagaimana cara
melakukannya).Saya rasa selanjutnya akan muncul pertanyaan dari anda, "saya melihat Yslow,
apa itu Yslow dan bagaimana cara mengeditnya"?. Yslow adalah beberapa penjelasan tentang
hal-hal apa saja yang membuat website anda lambat dalam hal load. Anda bisa melakukan
pengeditan seperti pengeditan pada page speed dan anda juga dapat meng-ignorenya jika anda
tidak paham bagaimana caranya.

4. Memasang Dan Mengatur Hal Lainnya Pada Website

Berikut adalah beberapa hal lainnya yang bisa anda pasang pada website anda...

a. Plugin dagon design sitemap generator

Silahkan download plugin ini di website resmi mereka disini. Upload plugin tersebut dan
aktifkan. Atur settingan dari plugin dagon design tersebut, caranya...

* Login ke website anda, lalu klik pilihan settings > DDSitemapGen. Kemudian lihat kotak
"Items per page". Isi atau ganti isi dalam kotak tersebut dengan angka 0 (nol)

http://gtmextrix.com/
http://www.dagondesign.com/articles/sitemap-generator-plugin-for-wordpress/
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* Jika sudah, silahkan klik "update options" yang ada di bagian bawah.

Selanjutnya, buatlah sebuah page atau halaman baru pada website anda. Caranya...

* Pilih pilhan Pages > add new page. Isi judul page dengan nama Index dan pilih format
penulisan Text (bukan visual), kemudian masukkan kode di bawah ini...

<!-- ddsitemapgen -->

* Jika sudah silahkan publish page tersebut. Nice, anda sudah memiliki halaman tersendiri
untuk peta situs artikel dan lainnya pada website anda.

b. Pemasangan link-link penting pada footer website

Bukalah footer.php website anda dan pasang link-link penting berikut ini...

- Link homepage website anda. Anda bisa memasang link website anda pada bagian
footer, baik dengan menggunakan achor keyword yang anda targetkan atau tidak. Link
page index (dagon design sitemap yang sudah anda buat).Pasanglah link dari halaman
index (DDSitemapGen) yang telah dibuat tadi dengan anchor text "Index".

- Link xml sitemap website anda. Pasang juga link dari xml sitemap website anda. Url atau
link dari xml sitemap anda biasanya beralamat di
http://alamatwebsiteanda.com/sitemap.xml

- Link profile Google+ anda. Jika anda belum memiliki akun google+, maka buatlah akun
Google+ terlebih dahulu kemudian pasang link profile anda tersebut pada footer.php
website anda.

Pemasangan link dengan menggunakan kode html a href. Contoh pemasangan link secara
manual

<a href="http://linkwebsiteanda.com" title="keyword anda">keyword anda</a>

Contoh pemasangan link Google+ adalah seperti di bawah ini...

<a href="https://plus.google.com/110244848027081229150/posts"
target="_blank">Profile</a>

5. Penggunaan h1, h2, h3, h4, h5, h6

Pengaturan yang satu ini mungkin akan lebih membingungkan, tapi anda bisa melakukannya
secara perlahan atau minta bantuan mereka yang sudah mengerti saja. Silahkan buka dulu
website anda (homepage atau halaman depan), kemudian lihat source dari website anda
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tersebut dengan menekan control + U . Setelah source kode bisa anda lihat, tekan control + f
untuk melakukan pencarian.

Akan muncul kotak pencarian pada bagian bawah, masukkan h1 lalu enter (untuk mencari h1
pada website anda). Begitu juga dengan h2, h3, h4 dan lainnya. Perhatikan apakah sudah
terdapat h1, h2, h3, h4, h5 dan lainnya?. Jika belum, mari kita pasang secara manual dengan
memerhatikan langkah-langkah di bawah ini. Mohon hanya dilakukan jika anda sudah paham
bagaimana melakukannya. Untuk anda yang ingin mencoba, silahkan gunakan blog dummy
atau website anda lainnya yang bukan website utama anda.

Berikut adalah pembahasannya...

1. h1 adalah identitas utama dari website kita. Anda dapat menempatkan keyword utama yang
anda targetkan sebagai h1. Maksimal penggunaan h1 adalah 1 saja.

2. h2 adalah sebagai identitas penguat, anda dapat menempatkan keyword menempatkan
keyword yang anda targetkan pada h2 ini. Tapi perhatikan bahwa keyword yang kita gunakan
tidak boleh terlalu memaksa atau tidak natural. Anda boleh menggunakan lebih dari satu h2
pada website anda.

3. h3 - h4 adalah indentitas pendukung. Pada h3 dan h4 ini, anda bisa menempatkan keyword-
keyword pendukung atau keyword turunan yang anda targetkan. Berapa banyak kita bisa
menggunakan h3 - h4?. Untuk h3, anda dapat menggunakan lebih dari 1, sedangkan untuk h4,
cukup gunakan satu saja.

4. h5 - h6 adalah identitas tambahan dari website yang kita miliki. Biasanya pada h5 dan h6 ini,
pelaku seo menggunakan kata-kata yang masih berkaitan dengan keyword (tapi tidak singkat).

Kebanyakan pelaku seo sering memaksimalkan penggunaan h1 dan lainnya tersebut hanya
pada halaman depan atau homepage website saja. Pemasangan h1 dan lainnya pada homepage
atau halaman depan website, bertujuan agar website yang kita miliki lebih mudah untuk
dikenali oleh search engine / mesin pencari (untuk keyword utama yang kita targetkan). Bagi
anda yang ingin mencoba memasang h1 dan lainnya di atas, silahkan hanya melakukan
pengeditan atau pemasangan pada halaman depan (homepage) website saja. Anda bisa
memasangnya pada index.php atau lainnya (sesuai dengan pengaturan theme yang anda
gunakan). Cara lainnya adalah, anda bisa membuat halaman khusus (page tersendiri) dan
kemudian mengaturnya agar static atau sticky, sehingga halaman khusus tersebut menjadi
halaman depan pada website anda (caranya : Setting > Reading > Centang “A Static Page” >
Pilih halaman yang anda inginkan> Save Changes). LAGI! saya ingatkan, cobalah terlebih dahulu
pada website anda lainnya atau blog dummy anda terlebih dahulu dan jangan lupa untuk
melakukan backup!



58

Berikut adalah contoh penggunaan h1 dan lainnya...

h1 : <h1 class="page-title">Toko Online Kue Kering Dan Coklat Di Bandung – Rumah Emo</h1>

h2 : <h2 style="font-size: 16px;">Kue Kering Dan Coklat Rumah Emo</h2>

h3 : <h3 style="font-size: 16px;"><span style="color: #ffffff; text-shadow: black 0.2em 0.1em
0.5em;"><strong>Kue Kering Rumah Emo</strong></span></h3>

h4:  <h4 style="font-size: 15px;"><span style="color: #ffffff; text-shadow: black 0.2em 0.1em
0.5em;"><strong>Kue Coklat Rumah Emo</strong></span></h4>

h5 : <h5>Ingin Menjadi Reseller Rumah Emo?</h5>

h6 : <h6 style="font-size: 14px;"><span style="color: #000;">Kue Kering Dan Coklat Buatan
Rumah Emo, Enak, Lezat Dan Khas...</span></h6>

Contoh di atas adalah pengaturan h1 dan lainnya pada website rumahemo.com . Anda bisa
melihat source kode dari rumahemo.com jika ingin melihat lebih jelasnnya.

Info : untuk mengatur tampilan dari text h1, h2 dan lainnya anda bisa menggunakan style
seperti di atas.

* font-size : ukuran tulisan
* color : warna tulisan
* text-shadow : bayangan pada tulisan (jika anda mau menggunakannya)
Anda juga bisa menggunakan style lainnya sesuai dengan yang anda inginkan agar pemasangan
h1 dan lainnya tidak mengurangi nilai design dari website anda.

6. Penambahan kata-kata untuk memperkaya halaman depan website

Jika sebelumnya anda sudah melihat pengaturan h1, h2 dan lainnya pada website
rumahemo.com, maka anda akan melihat ada kata-kata yang ditambahkan pada setelah h2, h3
dan lainnya (kecuali h6). Ya saya sengaja melakukan hal tersebut agar penambahan h2, h3 dan
lainnya terlihat lebih natural dan halaman depan website lebih kaya akan kata-kata (Website
yang rich content / kaya kata-kata akan semakin disukai oleh search engine). Bagi anda yang
ingin melakukannya, anda bisa menambahkan kata-kata welcome dan juga sedikit penjelasan
tentang keunggulan produk atau jasa anda serta lainnya seperti yang saya lakukan di
rumahemo.com.
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Melakukan SEO Tahap Awal Untuk Website Anda

SEO tahap awal bertujuan untuk mendukung SEO Onpage yang telah kita lakukan. Apakah
caranya sulit?, ya namanya awal, bisa dibilang sulit dan bisa dibilang sangat mudah :D . Jangan
kehilangan semangat deh, yuk ambil posisi yang paling nyaman dan langsung baca pembahasan
selanjutnya di bawah ini.

1. Mensubmit Sitemap Ke Google Webmaster Tools

Sitemap atau peta situs akan mempermudah search engine seperti google untuk melakukan
crawl atau index secara teratur terhadap sebuah website. Oleh karena itu kita wajib mensubmit
sitemap website agar mendapatkan hasil crawl dan index yang maksimal. Karena target utama
kita adalah google, maka untuk saat ini kita akan melihat bagaimana cara mensubmit sitemap
ke Google Webmaster Tools.

Berikut adalah cara mensubmit sitemap ke google webmaster tools…

 Login ke google webmaster tools
 Klik url atau nama website anda pada dashboard google webmaster tools
 Lihat dan klik bagian kanan, tombol “Peta Situs”, atau tombol “Sitemap”
 Akan muncul halaman baru, lihat dan klik bagian kanan “Tambahkan/Uji Peta Situs”

atau “Add/Test Sitemap”
 Masukkan sitemap.xml
 Kemudian klik “Mengirim Peta Situs” atau “Sending Sitemap”
 Lihat data-data yang muncul selanjutnya

Anda sudah selesai mensubmit sitemap website anda pada Google webmaster tools

2. Mendaftarkan Website Di Feedburner

Feedburner akan membantu website yang kita miliki untuk lebih kuat di search engine. Untuk
mendaftarkan website di feedburner caranya sangat mudah. Silahkan kunjungi
feedburner.google.com .

 Login dengan akun Google anda
 Daftarkan website anda dengan mengisikan alamat website anda pada kotak yang

ada di halaman dashboard feedburner tersebut
 Ikuti langkah selanjutnya

Alamat feed sebuah website yang memiliki platform wordpress akan beralamat seperti ini…
http://www.alamatwebsite.com/feed

http://feedburner.google.com/
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3. Mendaftarkan Website Di DMCA.com

DMCA.com adalah situs yang memprotek website kita dari orang-orang jahil yang ingin
mengcopy artikel atau konten yang ada di website kita. Sebenarnya bukan memprotek sih, tapi
hanya memberitahu saja siapa yang menyuri artikel / konten kita hehe. Tapi bukan itu tujuan
utama kita, yang menjadi tujuan utama kita adalah agar mendapatkan backlink yang berkualitas
dari website DMCA tersebut, sehingga website kita akan semakin baik di search engine
khususnya google . Bagaimana caranya?, sangat simple kok.

 Kunjungi DMCA.com
 Lakukan pendaftaran
 Pasang kode script DMCA tersebut pada website kita
 Kode dapat dipasang di bagian footer atau widget website

4. Mensubmit Website Ke Bing Dan Yahoo

Cara ini hampir sama ketika kita akan mensubmit website ke Google Webmaster Tools. Untuk
mensubmit website ke Bing dan yahoo, silahkan lihat di bawah ini…

 Bing dan Yahoo : Kunjungi http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url , masukkan
alamat website anda, lalu daftar ke Bing Webmaster Tools dan ikuti langkah-langkah
selanjutnya (seperti pemasangan kode meta verifikasi dan lainnya)

Bing dan Yahoo sepertinya melakukan kerja sama, sehingga jika anda bergabung di bing
webmaster dan melakukan langkah-langkah selanjutnya, maka secara tidak langsung anda pun
sudah mensubmit website anda pada Yahoo search engine. Link Yahoo Submit
http://search.yahoo.com/info/submit.html

Informasi Lebih Lanjut www.immastermind.co.id

http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url
http://search.yahoo.com/info/submit.html
http://www.immastermind.co.id/
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G. Latihan Menulis / Membuat Artikel Yang Baik (Part I)

Menulis artikel, banyak orang yang cukup bingung apabila diminta untuk menuliskan sebuah
artikel . Alasannya adalah karena tidak bisa mengarang kata-kata,tidak bisa berimajinasi dan
lainnya. Akhirnya kebanyakan dari mereka malah stuck dan tidak memperdulikan artikel pada
website yang mereka miliki. Hal ini disebabkan karena kebanyakan orang-orang tersebut
menutup diri untuk mau belajar menuliskan sebuah artikel. “Saya kan bisa menggunakan jasa
penulis artikel saja mas?”. Walaupun anda menggunakan jasa penulis, anda wajib belajar
menulis artikel yang baik!. Bagaimana anda akan menilai artikel yang anda beli, “apakah artikel
tersebut sudah cukup baik untuk pembaca yang datang ke website anda?”, jika anda sendiri
tidak mengetahui cara menuliskan sebuah artikel? hmm...

Pada pembahasan ini saya ingin berbagi bagaimana cara menulis artikel yang baik (tapi belum
fokus pada seo). “Mengapa tidak langsung membahas penulisan artikel dengan seo yang sangat
baik?”, karena saya ingin memunculkan kreatifitas anda dulu, percuma saja saya menjelaskan
langkah-langkah dalam menuliskan artikel yang seo jika anda sendiri tidak memiliki semangat
atau tidak tahu bagaimana cara memulai menulis sebuah artikel. Ok, saya ingin anda langsung
mengikuti percobaan menuliskan artikel sambil membaca tips yang saya berikan ini. Jangan
mengeluh dulu dan jangan tanyakan “berapa kata minimal untuk artikel yang akan saya tulis
ini?”, ikuti saja tips dan langkah-langkahnya hehe.

Berikut adalah beberapa tips dalam menulis artikel...

- Langkah pertama bagi anda yang tidak terbiasa atau tidak mau menulis sebuah artikel
adalah, buka dulu pola pikir anda, ingatlah niat anda bahwa anda ingin maju dan ingin
membahagiakan orang-orang yang anda sayangi, motivasilah diri anda untuk mau terbuka.

- Biasakan merasa tenang ketika akan menulis. Kebanyakan dari mereka yang tidak mau
menulis atau yang mengatakan "saya tidak bisa menulis artikel" adalah mereka yang selalu
diam atau pikirannya tiba-tiba blank ketika diberikan secarik kertas untuk menulis. Nah,
ingat sebenarnya pikiran anda tidak blank, tapi andalah yang membuat pikiran anda tersebut
menjadi bingung!. Hal tersebut biasanya disebabkan karena anda gugup, tidak merasa
percaya diri dan lainnya.

- Ketika akan menuliskan artikel bayangkanlah seperti apa cerita atau tulisan yang anda
inginkan. Akan banyak kata-kata yang melintas di pikiran anda, belajarlah untuk merangkai
atau menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat yang baik.

- Gunakan imajinasi anda, gunakan emosi anda, pikirkanlah seakan anda sedang berbicara
dengan orang-orang secara langsung.

- Berkomunikasilah pada diri anda sendiri mengenai apa kata-kata yang akan digunakan sudah
cukup baik, apa cerita yang ada akan disampaikan sudah mewakili tulisan anda dan lainnya.
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- Baik saya rasa tips secara teorinya sudah cukup, sekarang mari ambil buku dan pulpen dan
kita lanjutkan bagian praktek (lakukan praktek ini karena latihan ini secara tidak langsung
juga akan merubah pola pikir anda). Langkah-langkah yang harus anda ikuti (praktek
menulis)…

- Ambil buku dan pulpen, ayo ambil buku dan pulpen anda jangan diam saja dan terus
membaca tulisan ini!. Mengapa tidak langsung menggunakan microsoft words saja?, karena
saya ingin anda melatih jari dan pikiran dari tahap dasar dulu. Sudahkah diambil buku dan
pulpennya?

- Ok, jika sudah, silahkan tuliskan kata-kata pada di bawah ini pada buku yang anda bawa
secara lengkap dan ikuti langkah-langkah yang ada, no protes ya 

hello nama saya adalah (tulis dengan nama anda), pekerjaan saya saat ini adalah (tulis dengan
pekerjaan anda saat ini). Saya bercita-cita untuk membahagiakan orang-orang yang saya
sayangi walau saat ini saya belum mampu tapi saya yakin saya akan bisa dan saya akan
mampu meraih apa yang saya dan keluarga saya cita-citakan. Saya sudah bekerja mencari
uang lebih selama bertahun-tahun tapi belum ada hasil yang maksimal, mungkin karena
kesalahan saya juga. Saya orangnya sebentar rajin dan sebentar malas, kalau sudah kesulitan
baru saya buru-buru untuk bangkit, ya itu lah saya, saya memiliki mimpi yang sangat tinggi tapi
ingin kerja yang sesantai-santainya. Saya pemalas-saya pemalas, saya pemalas...

*(yang ini jangan ditulis) > wow ketika menuliskan kata-kata "Saya pemalas-saya pemalas, saya
pemalas" ada kata-kata yang berkecamuk di pikiran anda ya?. Jangan berhenti ayo lanjutkan,
tulis lagi tulisan yang ada di bawah ini tepat setelah kata-kata Saya pemalas-saya pemalas, saya
pemalas.

Mulai dari sekarang saya harus berubah karena banyak orang yang mengharapkan saya,
banyak orang yang menanti saya, banyak orang yang bersandar di pudak saya. Saya yakin saya
mampu untuk berubah!

Pembahasan : Sekarang mari kita bahas sedikit mengapa timbul rasa yang kurang enak ketika
anda menuliskan kata-kata saya pemalas, saya pemalas, saya pemalas tadi.

Saya sengaja memprovokasi pikiran anda, setelah anda mengetahui kelanjutan tulisan yang
akan ditulis maka perasaan anda pun mendadak berubah lebih tenang bukan?. Nah seperti itu
juga ketika anda akan memulai menulis sebuah artikel, provokasilah diri anda dengan hal-hal
negatif agar pikiran dan tubuh melakukan hal-hal positif. Provokasi bisa dilakukan dengan
memikirkan bagaimana kehidupan anda jika anda tidak berusaha?, atau yang lebih extremenya
lagi “bagaimana jika nanti pekerjaan yang anda jalani saat ini tiba-tiba mengalami hal buruk,
apa bisa terus-terusan bersantai saja?”.

- Sekarang mari kita lanjutkan lagi dengan langkah kedua, silahkan lihat di bawah ini.
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Silahkan pikir dan gunakan imaginasi anda untuk kata-kata di bawah ini (saya harap anda
menggunakan imajinasi anda dengan serius, akan ada cerita yang muncul di pikiran anda dan
setiap orang akan memikirkan cerita yang berbeda-beda). Tuliskan cerita tersebut pada buku
anda.

 Cantik
 Menangis
 Di jalan
 Tanpa
 Baju
 Celana
 Polisi
 Melihat
 Merah
 Hitam

Sampai disini dulu, apa yang anda pikirkan tadi tolong jangan lupa untuk dituliskan pada buku
anda. Jika sudah, mari kita lanjut...Imajinasikan kata-kata di bawah ini dan tuliskan cerita yang
ada di pikiran anda sebagai sambungan dari cerita sebelumnya.

 Cantik
 Bercerita
 Laki-laki
 Membawa
 Memaksa
 Berlari
 Ke rumah
 Kosong
 Sambil menteskan air mata
 Menceritakan

Jika sudah selesai, silahkan baca tulisan yang telah anda tulis tadi. Selamat anda sudah bisa
menulis haha. Apa sebenarnya cerita yang saya gambarkan?, hmm...tidak ada, ya tidak ada,
kata-kata di atas hanyalah kata-kata biasa saja. Saya tidak memberikan anda teka-taki yang
harus ditebak dengan benar. Tulisan yang anda tulis adalah awal bagi anda untuk terus
memaksa, memprovokasi diri anda agar anda semakin mahir dalam berimajinasi dan menulis
.
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Ingin lihat bagaimana cerita yang saya tulis berdasarkan kata-kata di atas?, silahkan lihat di
bawah ini...

Seorang anak kecil berparas cantik terlihat menangis di jalan tanpa mengenakan alas kaki.
Sepertinya anak tersebut tersesat atau kehilangan orang tuanya, lokasi ia ditemukan adalah di
dekat toko baju dan celana milik pak haji Dani. Polisi sudah melihat anak tersebut dan
membawa anak kecil berparas yang mengenakan baju berwarna merah dan celana panjang
berwarna hitam ini ke kantor polisi terdekat. Di kantor polisi diketahui anak yang berparas
cantik ini bernama fitri, terlihat seorang polisi wanita menemaninya sambil bercerita. Ketika
sedang bercerita, terlihat seorang laki-laki datang menghampiri para polisi sambil membawa
sebuah tas kecil.

Ternyata laki-laki ini adalah ayah dari fitri, ia mengatakan bahwa fitri sudah dicari kemana-
mana, tadinya fitri memaksa ingin membeli boneka baru dan akhirnya berlari meninggalkan
orang tuanya yang sedang berbelanja.  Poliisi yang mendengar cerita dan bukti-bukti dari ayah
fitri mengizinkan fitri di bawa pulang ke rumah. Ketika diperjalanan fitri melihat kotak kosong
yang ada di sebelah pengemis tua, fitri pun berjalan ke arah pengemis tersebut dan
memberikan beberapa lembar uang yang dimilikinya. Sang pengemis tersebut terdiam dan
mengatakan "terima kasih ya nak, kamu baik sekali", kata pengemis tadi sambil meneteskan air
mata, mungkin ia kagum dengan kebaikan fitri.

Melihat hal tersebut ayah fitri pun tersenyum dan memberikan sandal fitri kepada fitri, mereka
pun berjalan menuju mobil. Ketika sampai di rumah, fitri menceritakan kejadian yang
dialaminya kepada ibu dan ayahnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

The end...

- Sekarang mari kita lanjut lagi dengan tahap selanjutnya

Lanjutkan tulisan di bawah ini dengan tulisan anda sendiri, harus diingat bahwa ini berbeda
dengan tahap sebelumnya (minimal kata adalah 20 kata atau lebih untuk kata-kata pada titik-
titik tersebut).

 hari ini kegiatan saya akan membuat...
 besok saya akan mendapatkan...

Memang cukup sulit untuk menuliskan 2 tulisan di atas, tapi jika anda mencoba maka anda
akan terbiasa. Silahkan dicoba, akan ada tulisan yang berbeda-beda tiap orangnya nanti.

*kebanyakan orang akan menuliskan apa yang mereka inginkan beradasarkan cita-cita
mereka. Hal itu sangatlah normal dan juga sangat baik .
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Yang harus dihindari ketika menulis

Setelah kita melakukan sedikit praktek, saya rasa anda akan sedikit terbuka dan bersemangat
untuk menulis haha. Silahkan lakukan langkah-langkah diatas secara berulang-ulang agar anda
lebih mahir.

Sekarang mari kita lihat apa saja yang harus kita hindari ketika menulis,

- Terlalu banyak diam dan berpikir, yang seharusnya anda lakukan pada kondisi ini adalah
belajar untuk membuat pikiran dan tangan serta jari anda seirama. Tangan atau jari anda
akan langsung menulis kata-kata yang tepat yang ada di pikiran anda.

- Dalam penulisan artikel, hindari penggunaan kata-kata singkat seperti yg, dmn dan lainnya.
Anda juga harus menghindari penggunaan kata-kata yang tidak lazim seperti kata-kata yang
katanya gaul dan lainnya.

- Ketika menulis jangan sampai kehilangan fokus, hal ini akan berdampak pada alur cerita
tulisan anda

- Hindari dan cegah rasa jenuh karena dapat membuat pikiran dan tubuh anda merasa
terbebani.

Saran dari saya ketika anda menulis adalah

- Selalu konsumsi air putih yang cukup karena air putih dapat melancarkan peredaran oksigen
ke otak.

- Jika tiba-tiba pikiran blank ketika menulis, maka pejamkan mata anda dan jangan memikirkan
apa-apa dulu, buatlah diri anda merasa tenang. Biasanya ada kata-kata yang mengganggu di
pikiran anda, dengan memejamkan mata dan tidak memikirkan apa-apa, diri anda akan
merasa lebih tenang. Jika sudah tenang, barulah anda melanjutkan tulisan tersebut.

- Perasaan juga dapat berpengaruh ketika anda menulis, kendalikan perasaan anda, bisakah? ya
tentu saja bisa karena anda yang punya perasaan tersebut :D. Salah satu hal yang akan
membuat anda menjadi lebih bisa mengendalikan perasaan anda adalah dengan
mendengarkan musik ketika menulis.

- Selalu jaga kondisi tubuh dan pikiran anda. Perbanyak berolah raga dan melakukan sharing
dengan teman-teman atau orang terdekat anda. Hal ini telah terbukti dapat meningkatkan
kreatifitas seseorang.

Semua bisa dilakukan apabila sudah terbiasa, Selamat mencoba ...



66

H. Mengisi Posting Dengan Jumlah Minimal Posting Yang Harus Dipenuhi

Setelah kita membaca tulisan latihan menulis / membuat artikel sekarang kita masuk ke latihan
yang sebenarnya atau yang biasa saya sebut dengan praktek lapangan. Setiap website baik
website baru dan website yang sudah berumur wajib memiliki artikel / posting dengan jumlah
minimal yang harus dipenuhi sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Hal ini adalah
berdasarkan pengalaman dan analisa / percobaan terhadap webiste-website yang saya miliki.

Jumlah minimal artikel pada website kita ini yang akan menjadi modal kita untuk melangkah ke
tahap promosi selanjutnya, seperti seo. Seo hanya bisa dilakukan pada website yang sudah siap,
baik dari segi umur, jumlah artikel dan juga pengaturan lainnya.

Berikut beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kebanyakan orang

- Berapa jumlah minimal artikel yang harus dimiliki sebuah website sebelum melangkah ke
tahap selanjutnya?. Jawaban saya adalah 15 artikel. Silahkan isi website anda dengan 15
artikel berkualitas. Bagi anda yang bingung dengan memilih topik yang cocok untuk artikel
yang akan ditulis, saya memiliki sedikit tips untuk anda. Berikut adalah contoh topik artikel
yang bisa anda list ke website anda...
a. artikel yang berkaitan dengan produk atau jasa anda
b. artikel yang memiliki topik manfaat dari produk atau jasa anda
c. artikel tutorial cara memilih produk atau jasa yang berkaitan dengan produk atau jasa

yang anda
d. dan artikel lainnya

- Bagaimana dengan judul artikelnya?Untuk judul artikel yang akan digunakan, anda bisa
menganasila keyword yang akan digunakan terlebih dahulu. Untuk pemilihan keyword
caranya sangat mudah (pada tahap ini saya hanya akan memberitahu cara mudah dan
simple saja), yaitu...
a. Tanyakan langsung kepada beberapa orang teman anda, apa kata-kata yang mereka

gunakan ketika mencari produk atau jasa (sesuai dengan produk atau jasa yang anda
jual).

b. Posisikan diri anda sebagai calon pembeli, apa yang anda cari dari produk atau jasa yang
anda jual tersebut?.

c. Lakukan analisa seperti pada pembahasan pemilihan keyword untuk website, yang
sudah kita bahas sebelumnya.

d. Jika sudah, anda bisa menambahkan kata-kata lainnya pada keyword tersebut untuk
judul artikel anda.
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- Pertanyaan selanjutnya yang mungkin anda tanyakan adalah, berapa jumlah kata minimal
dalam 1 artikel?. Lebih panjang tentunya lebih baik (Contoh : minimal 300 kata). Yang
terpenting dari sebuah artikel adalah memiliki inti yang jelas, penulis dapat menyampaikan
apa yang diinginkannya dan pengunjung dapat mengerti dengan baik tentang apa yang
disampaikan atau dijelaskan oleh penulis.

- Lalu bagaimana dengan pengaturan seonya, bagaimana penempatan keywordnya?.
Jawaban saya untuk pertanyaan tersebut adalah jangan khawatir akan hal ini terlebih
dahulu, buatlah artikel yang menarik untuk pembaca yang datang ke website anda bukan
untuk robot yang mencrawl website anda.Perlu diingat, pada penulisan artikel, gunakanlah
pengaturan kata-kata yang natural dan jangan menggunakan bold, strong, underline dan
lainnya untuk keyword-keyword tertentu,tetapi gunakanlah hal-hal tersebut untuk yang
dianggap penting saja. Hilangkan pikiran bahwa keyword harus di bold underline dan
lainnya, mengapa? karena robot google atau search engine lainnya tidak butuh hal itu!..

- “Apakah harus 15 artikel yang harus saya tulis sebagai minimal jumlah posting?”. Ya jika
website anda masih tergolong baru dan jumlah postingnya tidak lebih dari 15 artikel. “Lalu
bagaimana jika website saya sudah memiliki lebih dari 15 posting”?. Jika website anda
sudah memiliki lebih dari 15 posting, maka anda dapat membuat 5 artikel baru pada
website anda (dengan menggunakan trik dan tips yang sudah kita pelajari sebelumnya).

*Anda bisa mempraktekkan pelajaran cara membuat artikel yang baik untuk mengisi jumlah
minimal posting yang harus dipenuhi. Jangan takut untuk salah karena kesalahan tersebutlah
yang akan memperbaiki diri anda menjadi lebih baik  .

*Jika anda telah selesai membuat beberapa artikel, undanglah teman-teman anda untuk
membaca dan memberikan pendapat mereka terhadap artikel tersebut. Hal ini akan membuat
anda semakin mengerti dan paham “apa yang dinginkan oleh para pembaca”.

*Semakiin mahir anda menulis, maka anda pun akan semakin mahir untuk berimajinasi dan
menentukan langkah-langkah / rencana lainnya untuk bisnis anda.



68

BAB V. HARUS DIPERSIAPKAN DAN DILAKUKAN!

Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan sebelum kita memperkenalkan
website atau toko online kita secara luas. Tujuan utama dari persiapan dan hal yang harus
dilakukan ini adalah, membuat bisnis kita menjadi lebih mudah berkembang dan kata
“sukses”menjadi lebih cepat untuk di dapat . Baik mari kita lihat pembahasan selengkapnya...

A. Beberapa Hal Yang Harus Anda Persiapkan Untuk Bisnis Anda

Beberapa hal yang akan saya jabarkan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya dalam
menjalankan bisnis dan mempromosikannya melalui internet. Berikut adalah beberapa hal yang
harus kita persiapkan untuk bisnis kita (bisnis skala perorangan, skala kecil dan home industri).

- Nomor Khusus Untuk Kontak

Anda harus menyiapkan nomor khusus untuk bisnis anda tersebut. Jangan menggunakan
nomor yang sama dengan nomor pribadi anda. Mengapa?, karena dengan menggunakan nomor
khusus anda bisa membangun contact list tersendiri untuk bisnis anda tersebut.

Pengalaman saya, gunakanlah 2 nomor untuk 1 bisnis anda, misalnya 1 nomor adalah untuk
cellular atau mobile dan 1 lagi adalah nomor lokal. Saran saya pilihlah nomor yang cukup bagus
(tidak asal-asalan) dan nomor tersebut mudah diingat oleh orang yang datang ke website anda.

Mari kita bandingkan nomor di bawah ini...

a. Cellular : 0821 5555 9999 Vs 0821 6525 7853

b. Lokal : (021) 765 99999 Vs (021) 765 58982

Anda tentunya akan memilih nomor yang bagus dan yang teratur diatas bukan?. Ya, itu karena
anda masih normal hehehe. Sekarang saya pikir mungkin akan timbul pertanyaan di pikiran
anda, “nomor yang bagus kan mahal?”. Ya memang nomor yang bagus cukup mahal, dan
pemikiran seperti itu juga dipikirkan oleh pengunjung yang datang ke website anda. Secara
tidak langsung nomor kontak yang digunakan akan menambah atau mengurangi penilaian dari
pengunjung yang datang ke website anda terhadap bisnis anda.Berikut contoh yang akan
dikatakan oleh pengunjung ketika melihat nomor kontak yang ada di sebuah website…

 Jika Nomor Kontak Bagus : “Nomor kontaknya saja sudah mahal, produknya pasti
bagus dan websitenya terpercaya nih!”.

 Jika Nomor Kontak Asal : “Nomor kontaknya susah banget, harganya 5000an
kayanya nih. Masa jual produk mahal tapi nomor kontaknya 5000an!. Katanya
website terpercaya, terpercaya apanya!”.
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- Persiapkanlah Handphone Khusus Untuk Nomor Kontak Tersebut

Dengan adanya nomor khusus tentunya anda juga harus mempersiapkan handphone khusus
untuk nomor-nomor tersebut. Anda tidak perlu khawatir karena saat ini sangat banyak
handphone dengan harga terjangkau. Cukup gunakan handphone yang biasa-biasa saja.Untuk
nomor cellular gunakanlah handphone blackberry atau android. Bertujuan agar anda juga dapat
menggunakan blackberry messenger untuk bisnis anda tersebut. Saat ini sangat banyak
masyarakat yang menggunakan blackberry messenger dan kita harus memanfaatkan hal ini.
Banyak orang yang menggunakan BBM atau blackberry messeger dengan alasan chat tanpa
biaya dan dapat dengan mudah mengirimkan gambar atau data lainnya secara cepat.Hal ini
tentunya akan menjadi keuntungan tersendiri kepada kita sebagai pemilik usaha, karena kita
dapat menjaring orang-orang yang memang akan membeli. Saya sering menyebut orang-orang
tersebut dengan sebutan orang-orang yang tertarget. Ke depannya kita akan sangat mudah
menyampaikan promo, produk baru dan lainnya kepada list contact yang ada di BBM tersebut.
Untuk nomor lokal, gunakanlah kartu dan handhone CDMA agar mudah dibawa kemana-mana.

- Buat akun yahoo messenger khusus untuk live / online chat

Alasan menggunakan akun yahoo messenger khusus hampir sama dengan alasan kita
menggunakan nomor telepon / handphone khusus yaitu agar terlihat lebih profesional dan
secara tidak langsung kita akan membangun list contact khusus untuk bisnis yang kita miliki.
Anda bisa membuat akun yahoo messenger deengan nama cs.domainanda@yahoo.com atau
cs.domainanda@yahoo.co.id

- Persiapkan email khusus untuk website anda

Anda tentunya pernah melihat akun email dengan format support@domain.com atau
info@domain.com dan lainnya. Banyak orang yang sudah mengetahui bagaimana caranya tapi
saya yakin ada beberapa orang yang kesulitan untuk melakukan hal tersebut, berikut adalah
langkah-langkah mudah untuk membuat custom email.

*Cara di bawah ini adalah hanya untuk usaha perorangan, ukm dan usaha kecil menengah.
Anda bisa menggunakan email account yang ada di cpanel (dulu kita masih bisa menggunakan
google apps secara free, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi). Untuk corporate atau perusahaan,
anda bisa menggunakan email hosting atau google apps saja.

Berikut adalah langkah-langkah membuat email khusus yang ada di cpanel…

1. Silahkan masuk ke cpanel website anda, domain.com/cpanel

2. Klik pilihan email accounts yang ada di bagian kiri atas
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3. Selanjutnya silahkan isi form yang ada sesuai dengan yang anda inginkan dan klik create
account

4. Setelah anda mengklik create account anda berarti telah membuat custom email. Sekarang
mari kita coba akses email tersebut dengan mengklik pilihan more > access webmail yang ada
pada bagian kanan pilihan email anda.
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5. Anda akan di bawa ke halaman form login untuk email anda, silahkan masukkan email dan
juga password anda kemudian klik Log In.

6. Langkah selanjutnya adalah untuk mengatur foward option, silahkan klik pilihan fowarding
option yang ada di bagian kiri bawah.

7. Anda saat ini sedang berada di fowarding option, klik tombol add fowarder yang ada di
bagian bawah.
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8. Selanjutnya masukkan email yang sering anda gunakan pada kotak yang ada dan klik add
fowarder.

9. Selesai, setiap email yang masuk ke custom email anda tadi akan difoward ke email yang
sering anda gunakan (anda juga bisa menambah beberapa email lainnya).

- Sekarang mari kita lanjut tentang cara membalas email yang masuk ke custom email

**Untuk membalas pesan yang masuk ke email custom anda, silahkan masuk ke email custom
anda tadi dengan format url di bawah ini...

https://domainanda.com:2096/login/ (ganti domainanda.com dengan alamat domain anda)

**Klik pilihan roundcube atau "Read Mail Using RoundCube"

**Anda akan melihat email yang masuk, silahkan klil email yang ingin anda balas lalu klik reply
yang ada di bagian kiri atas
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**Setelah anda menuliskan kata-kata balasan untuk email tersebut, klik tombol send yang ada
pada bagian kanan atas

**Selesai

- Mempersiapkan hal-hal khusus untuk perencanaan

a. Untuk Pebisnis Yang Baru Memulai Usaha

Banyak para pengusaha kecil menengah atau ukm yang tidak menggunakan atau
mempersiapkan perencaan dalam menjalankan bisnis mereka, dan akhirnya mereka pun
kebingungan ketika bisnis menjalankan bisnis mereka. Berdasarkan pengalaman saya dan
orang-orang yang saya survey, maka berikut adalah beberapa point yang harus kita
persiapkan sebagai perencanaan...

1. Persiapkan orang-orang yang akan membantu kita ketika bisnis sudah mulai
berkembang. Anda bisa menuliskan beberapa nama orang yang anda kenal (dan mereka
butuh pekerjaan) pada list tersebut. Hal ini akan sangat berguna agar anda tidak
kebingungan lagi mencari orang yang cocok untuk bekerja dengan anda ketika bisnis
sudah mulai maju dan berkembang.

2. Siapkan perhitungan kasar untuk pengeluaran yang akan dilakukan ketika anda
menjalankan bisnis anda tersebut. Semisal berapa biaya yang akan dikeluarkan setiap
bulannya untuk pembelanjaan (jika ada), berapa biaya untuk karyawan, berapa biaya
untuk promosi dan lainnya.

3. Point yang penting selanjutnya adalah persiapkan rencana anda untuk melakukan
strategi pengembangan bisnis misal nantinya. Apakah akan menggunakan tehnik
reseller, dropship, promo bulanan dan lainnya.
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4. Yang ke empat adalah anda harus mempersiapkan buku khusus untuk mencatat
transaksi (untung / laba bisnis anda dan anggaran yang dikeluarkan). Setiap transaksi,
baik transaksi pemasukan ataupun pengeluaran harus dicatat se-detail mungkin.

5. Selanjutnya persiapkan buku khusus untuk menyimpan data dari klien atau orang-orang
yang membeli produk atau jasa anda. Anda bisa mencatat orang-orang yang sudah atau
orang-orang yang sudah membeli produk / jasa yang anda jual pada buku tersebut. Ke
depannya nanti anda bisa menghubungi mereka apabila ada promo, produk baru dan
lainnya.

6. Langkah ke enam adalah, persiapkan orang-orang yang akan anda ajak bekerja sama
baik untuk pengembangan bisnis (modal, pemasaran dan lainnya). Hal ini bertujuan agar
anda dapat lebih mudah untuk mengembangkan bisnis yang anda jalani nantinya.

7. Hal selanjutnya yang harus anda persiapkan adalah “apa yang harus anda lakukan jika
ternyata bisnis anda akan gagal”. Dengan melakukan persiapan untuk hal ini, maka anda
sudah sangat siap dan telah memiliki rencana serta jalan keluar, jika bisnis yang anda
jalankan menemui kesulitan dan kesulitan tersebut diperkirakan akan membuat bisnis
anda “gagal”.

b. Bagi anda yang sudah memiliki bisnis yang sudah berkembang atau bisa dikatakan
cukup maju dan memiliki beberapa karyawan yang membantu anda, saran saya
adalah...

1. Lakukan metode khusus untuk mengelola atau memanage karyawan-karyawan
tersebut. Jangan ragu untuk menggunakan sistem bonus jika karyawan tersebut
bekerja dengan sangat baik. Hal ini akan memancing karyawan lainnya untuk meniru
karyawan yang bekerja sangat baik tersebut.Sebaliknya, jangan ragu pula untuk
memberhentikan karyawan yang pekerjaannya tidak baik karena karyawan yang tidak
baik tersebut akan menularkan hal yang sama kepada karyawan yang lainnya.

2. Untuk perluasan bisnis, jangan ragu untuk mengambil tindakan (tentunya setelah
analisa yang jelas). Analisa biasanya dilakukan dengan perhitungan perkiraan
keuntungan terendah yang akan didapat dikurang pengeluaran tertinggi yang akan
dikeluarkan.

3. Anda juga bisa mengatur sistem yang ada di bisnis atau usaha anda (seperti waktu
kerja dan lainnya), apabila dirasa sistem yang digunakan selama ini kurang maksimal,
maka cepatlah untuk merubah dan memodifikasi sistem tersebut.
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4. Sudahkah anda memiliki pegawai khusus untuk customer support, pegawai khusus
untuk keuangan, team leader (leader para karyawan), dan lainnya?. Jika belum maka
anda bisa mempersiapkannya dari sekarang.

5. Yang terakhir yang harus anda persiapkan adalah sama seperti pada point 7 di
pembahasan untuk pebisnis baru. Yaitu mempersiapkan langkah-langkah dan solusi
jika bisnis sedang mengalami masalah yang cukup berat dan bahkan diprediksi akan
gagal (bangkrut).

B. Hal Ini Harus Anda Lakukan Sebelum Memperkenalkan Bisnis Anda

Pada bagian ini kita akan membahas hal-hal yang selalu saya lakukan dan saya anjurkan kepada
teman-teman saya sebelum memperkenalkan bisnis secara luas ke publik.Saya sangat
menyarankan kepada anda agar anda juga melakukan tips yang ada di pembahasan ini. “Apa
tujuannya?”, tujuannya adalah agar usaha yang kita jalani menjadi lebih baik dan terhindar dari
masalah-masalah nantinya.

Konsultasi dan mintalah doa orang-orang terdekat anda. Ibaratnya sedang akan menempuh
tantangan baru tentunya kita sering meminta doa dari orang-orang terdekat kita khususnya
orang tua dan juga suami atau istri.

- Jika anda belum bekeluarga, maka berkomunikasilah terlebih dahulu dengan orang tua
anda tentang bisnis yang akan anda jalani dengan serius. Setelah itu barulah minta doa
dan juga masukan dari orang-orang terdekat anda lainnya (seperti adik, kakak, dan
lainnya).

- Jika anda telah berkeluarga, maka mintalah doa dari suami atau istri anda, buat dia
merasa sangat dihargai dan biarkan ia masuk ke dalam bisnis anda. Setelah anda
meminta doa dan saran dari suami atau istri anda, barulah dilanjutkan dengan meminta
doa dan masukan dari orang tua dan saudara-saudara lainnya.Anda akan mendapatkan
tambahan semangat baru setelah anda melakukan hal-hal tesebut.

"Orang tua saya tidak menyetujui saya untuk menjalankan bisnis ini", "suami saya tidak setuju
dengan bisnis saya ini", "istri saya tidak mengizinkan saya menjalankan bisnis ini".Bagaimana
bila ada hal-hal seperti itu?, anda perlu memperhatikan apa alasan mereka, Jika alasan mereka
tepat, seperti bisnis tersebut kurang berkah (mungkin anda berjualan sesuatu yang dianggap
kurang baik), maka ikuti saran mereka, dan cari bisnis lain.Tapi jika alasan mereka kurang tepat,
seperti kebanyakan orang tua yang menginginkan anaknya bekerja kantoran, maka hiraukan
larangan tersebut dan cukup katakan kepada orang tua anda "Saya yakin saya bisa sukses
dengan menjalankan usaha ini, saya ingin bapak dan ibu mendo'akan saya karena dengan do'a
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bapak dan ibu maka pintu rezeki pun akan semakin terbuka".Tolong ucapkan kata-kata tersebut
dengan sopan dan dengan senyum. Orang tua atau istri dan suami anda pun akan mengerti.

Sedekah agar terhindar dari hal-hal yang buruk dan bisnis lebih baik nantinya. Anda boleh
percaya atau tidak, tapi sedekah termasuk salah satu hal yang saya lakukan sebelum saya
memperkenalkan bisnis yang saya jalani ke masyarakat luas melalui internet. Apakah ada
kaitannya?, ya tentu saja sangat berkaitan, sedekah memiliki pengaruh yang sangat tinggi akan
kehidupan kita.Saya rasa mungkin anda akan bertanya “berapa yang harus saya sedekahkan?”.
Untuk jumlah yang harus anda sedekahkan tidak ada batasan dan tidak ada minimanyal. Yang
terpenting dari sedekah tersebut adalah, anda harus ikhlas, penuh rasa yakin dan tidak
mengharapkan balasan. Orang-orang yang anda beri sedekah akan mendoakan anda beserta
keluarga anda, trust me it's work!.

Belajar memanage, introspeksi diri dan merubah kebiasaan buruk. Ketika akan serius
menjalani bisnis, anda harus belajar cara memanage diri anda dan menghilangkan kebiasaan
buruk yang dapat berdampak kurang baik pada bisnis yang anda jalani.Setiap orang memiliki
kebiasaan buruk dan sebenarnya kita bisa mengurangi dan bahkan bisa menghilangkannya.
Silahkan introspeksi diri anda dan lihat sifat-sifat buruk anda selama ini.Anda bisa memaksakan
diri anda untuk selalu berusaha melawan kebiasaan buruk tersebut.

Berikut adalah beberapa kebiasaan buruk yang dapat berdampak kurang baik pada bisnis

- Sering menggampangkan sesuatu, Sering tidak on time apabila ada janji dengan
seseorang

- Sering tidak menepati janji baik ke diri sendiri dan orang lain, Terbiasa berbohong
walaupun hal kecil

- Suka terlalu mencampuri masalah orang lain, Sering merasa tidak senang apabila orang
lain maju

- Sering membesar-besarkan masalah dan tidak tenang dalam mengatasi masalah
tersebut

- Memiliki sifat gampang menyerah, mudah kehilangan semangat

Mari kita perangi kebiasaan atau sifat buruk kita!. Tips-tips diatas adalah berdasarkan
pengalaman saya sendiri, saya tidak terlalu paham masalah tentang kehidupan, agama dan hal-
hal lain yang berkaitan dengan topik pembahasan di atas. Tapi saya percaya apabila saya
melakukannyadengan benar dan sungguh-sungguh, maka saya akan mencapai apa yang disebut
dengan "sukses".Saya harap anda juga demikian.

***
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Kunjungi www.immastermind.co.id

BAB VI. LANGKAH SEDERHANA UNTUK MEMPROMOSIKAN WEBSITE ANDA

Mempromosikan dan memasarkan sebuah website adalah hal yang sangat penting yang harus
kita ketahui. “Percuma saja jika kita memiliki produk dan website yang bagus jika tidak ada
orang yang mengtahuinya :D “. Nah pada tahap ini kita akan membahas beberapa cara
sederhana untuk mempromosikan bisnis atau website yang kita miliki. Masih bersemangat ya?
Heh. Jika semangatnya sedikit berkurang, saya ingin agar anda melakukan hal di bawah ini
terlebih dahulu.

a. Pikirkan kembali cita-cita anda
b. Pikirkan kembali untuk siapa anda berjuang
c. Pikirkan kembali sudah berapa lama anda merasa “dihina dan dihina!”

Bagaimana sudah sedikit berapi-api semangatnya ? , jika sudah, yu mari kita lanjutkan!

A. Melakukan Video Marketing (Tingkat Pemula)

Video marketing tingkat pemula ini adalah langkah pertama yang saya lakukan untuk
mempromosikan salah satu usaha yang saya pasarkanmelalui internet. Saya sengaja memilih
video marketing ini sebagai langkah awal karena saat itu usia website saya masih tergolong
sangat baru yaitu sekitar 7 hari (kita tidak dapat melakukan seo apabila umur website masih
tergolong sangat baru). Langkah ini bisa dikatakan sangat efektif, terbukti sangat banyak

http://www.immastermind.co.id/
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pembeli yang datang setelah melihat video yang saya buat. Saya rasa penjelasan atau promosi
produk melalui bentuk visual yang menarik akan lebih memancing calon pembeli untuk mencari
produk yang kita miliki. Contoh video, klik disini.

Cara membuat video dengan mudah

Seperti yang anda lihat, saya membuat video sederhana yaitu dengan menggunakan gambar-
gambar produk milik istri saya dan kemudian menambahkan model yaitu anak saya sendiri yang
bernama Naresha Salsabila Emri :p. Model tambahan bertujuan agar video terlihat lebih lebih
hidup dan lebih menarik. Banyak pembeli yang mengatakan bahwa foto anak kecil yang ada di
video kue kering emotion diatas membuat para pembeli merasa penasaran dan lebih
terhipnotis untuk membeli kue kering tersebut. Anda juga bisa menggunakan model pada video
yang akan anda buat nantinya.

Gambar atau foto-foto tersebut saya ambil dengan menggunakan handphone blackberry milik
saya dan kemudian saya membuat slide gambar dengan menggunakan software movie maker.
Setelah saya membuat atau mengatur slide, menambahkan kata-kata, memasang nomor
kontak dan lainnya. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah memasukkan atau
menambahkan musik.

Dari pengalaman saya diatas anda bisa melakukan modifikasi agar video anda terlihat lebih
professional.

Berikut adalah beberapa tips tambahan untuk anda.

- Anda bisa merekam video secara live dengan menggunakan camera video yang lebih

profesional.

- Anda bisa menggunakan model tambahan dalam video anda tersebut, mungkin model yang

telah profesional.

- Anda juga bisa membuat reality video seperti wawancara langsung dengan pembeli produk

anda, wawancara diri anda sebagai pemilik dan lainnya.

- Anda bisa menambahkan logo brand, nomor kontak anda dan lainya pada video yang anda

buat.

- Anda juga bisa menggabungkan beberapa video dengan melakukan pengeditan dengan

movie maker.

- Bagi anda yang sudah pro dengan video editor, saya rasa anda dapat dengan mudah

membuat video yang baik.

http://www.youtube.com/watch?v=ixQiyznjOxE


79

Jika anda belum memiliki software windows movie maker, silahkan download terlebih dahulu
software windows movie maker (free software) tersebut disini
http://support.microsoft.com/kb/883603atau disini http://windows.microsoft.com/en-
US/windows7/products/features/movie-maker . Ada banyak software movie maker lainnya
yang bisa anda gunakan untuk membuat video (silahkan googling) .

Cara Upload Video Ke Youtube

Setelah anda selesai membuat video, langkah selanjutnya adalah mengupload video tersebut ke
youtube. Memang sudah banyak orang yang sudah paham bagaimana caranya mengupload
video di youtube, tapi saya yakin ada beberapa orang yang belum mengerti bagaimana caranya.

Untuk tutorial cara upload video di youtube, silahkan download video di bawah ini...

Download : Klik Disini

Pass Zip : pengusahaco

* Untuk pemilihan judul / title video, anda dapat melakukan survey atau analisa seperti yang
kita pelajari pada pembahasan pemilihan title atau judul untuk website

*Jangan lupa untuk memasang alamat website anda pada deskripsi video ketika anda
mengupload video tersebut di youtube

*Anda dapat memodifikasi tips-tips di atas agar menjadi lebih baik. Sebagai contoh, saat ini
sangat banyak sekali jasa pembuatan video, baik video dalam bentuk penjelasan menggunakan
whiteboard, animasi dan lainnya. Anda dapat menggunakan jasa-jasa tersebut jika anda
memiliki budget lebih untuk melakukan promosi.

B. Melakukan Facebook Marketing (Tingkat Pemula)

Facebook marketing, saya rasa sudah banyak teman-teman yang pernah mendengar istilah
facebook marketing ini. Nah pada pembahasan ini kita akan sedikit mempelajari tentang
facebook marketing, yaitu facebook marketing untuk tingkat pemula. Facebook marketing
tingkat pemula (newbie) ini adalah langkah kedua yang saya lakukan untuk mempromosikan
bisnis istri saya melalui internet.

Saya yakin kebanyakan dari teman-teman yang membaca tutorial ini sudah memiliki akun
facebook. Sudah waktunya kita tidak hanya menggunakan facebook tersebut hanya sekedar
untuk have fun atau untuk menghabiskan waktu saja, mari gunakan untuk hal-hal yang lebih

http://support.microsoft.com/kb/883603
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/products/features/movie-maker
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/products/features/movie-maker
http://www.sekolahpengusaha.co/Video/CaraUploadAtauListingVideoDiYoutube.zip
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bermanfaat . Berikut adalah langkah-langkah yang saya lakukan untuk facebook marketing
(tingkat pemula).

1. Membuat Fanspage Khusus Untuk Bisnis

Business page atau fanspage adalah salah satu cara melakukan promosi di facebook. Mari kita
lihat bagaimana caranya. Silahkan download video cara membuat fanspage atau business page :
klik disini (password zip : pengusahaco). Ajaklah teman-teman anda untuk bergabung di
fanspage tersebut. Untuk mengedit link fanspage tersebut, anda bisa menuju halaman ini
(hanya bisa dilakukan jika fanspage anda sudah memiliki 25 likers dan pergantian link tersebut
hanya bisa dilakukan satu kali saja).

2. Mempromosikan Video Yang Telah Dibuat

Setelah membuat fanspage maka langkah selanjutnya adalah mempromosikan atau
menyebarkan link video yang kita miliki pada fanspage yang baru dibuat dan juga pada wall
facebook kita (update status). Anda bisa menambahkan kata-kata menarik pada deskripsi status
ketika akan menshare video tersebut. Mintalah teman-teman anda pada facebook untuk melike
video yang baru saja anda share.

3. Mempromosikan Produk Yang Kita Miliki

Langkah selanjutnya yang kita lakukan beberapa jam setelah menshare video adalah menshare
foto-foto dari produk / bisnis kita. Kita dapat mempromosikan satu per satu gambar produk
yang kita miliki dengan jeda waktu 3 jam per 1 foto pada status akun facebook atau fasnpage
kita. Alasan menggunakan jeda adalah agar teman-teman yang ada di facebook kita tidak
terlalu jenuh dengan gambar-gambar yang kita share.

Jangan lupa selalu minta teman anda untuk melike atau mengkomentari foto atau gambar yang
anda share tersebut karena dengan mereka melike atau mengkomentari foto yang kita miliki
maka akan menjadi viral, yaitu teman-teman dari teman anda tersebut akan ikut melihat status
like atau komentar mereka.

4. Mempromosikan Website Melalui Facebook

Setelah mempromosikan video dan juga foto-foto produk, langkah selanjutnya adalah
menyebarkan atau mempromosikan alamat website di wall facebook atau fanspage kita.
Teman-teman anda akan melihat link website yang kita miliki, sekali lagi mintalah teman-teman
ada untuk melike atau mengkomentari status tersebut.

http://www.sekolahpengusaha.co/Video/CaraMembuatFanspage.zip
https://www.facebook.com/username/
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5. Memperbanyak / Meningkatkan Like Fanspage

Semakin banyak orang-orang yang bergabung atau me-like fanspage bisnis kita, maka peluang
agar bisnis atau website kita semakin dikenal pun akan semakin besar. Yang menjadi
pertanyaannya saat ini tentunya adalah “bagaimana cara memperbanyak atau meningkatkan
like fanspage tersebut?”. Baik, mari kita lihat bagaimana cara yang bisa kita lakukan (pada tahap
awal).

- Memasang iklan pada facebook (facebook ads)

Memasang iklan pada facebook atau yang sering disebut dengan facebook ads adalah salah
satu cara yang paling efektif untuk melakukan promosi pada facebook. Tapi langkah ini bisa
dibilang susah-susah gampang. Ada beberapa hal yang diharuskan agar kita bisa memasang
iklan pada facebook, yaitu…

a. Kita harus mengetahui bagaimana agar harga iklan menjadi sangat murah
b. Kita harus mengetahui bagaimana target yang baik pada iklan tersebut
c. Kita harus memiliki kartu kredit (credit card)
d. Kita harus memiliki akun facebook yang sudah cukup berumur dan akun tersebut aktif
e. Kita harus mengerti apa saja yang dilarang dan diwajibkan pada facebook ads
f. Dan lain-lainnya

Karena banyak para newbie (pemula) yang merasa kebingungan atau bahkan di banned oleh
facebook karena mencoba memasang iklan pada facebook, maka saya tidak akan membahas
secara detail cara memasang facebook ads pada ebook ini. Untuk sementara, silahkan gunakan
saja jasa pemasangan iklan facebook. Saat ini sudah banyak orang-orang yang menyediakan
jasa pemasangan iklan facebook, silahkan di googling saja. “Bukannya saya pelit, tetapi saya
ingin anda fokus terlebih dahulu, tidak melakukan hal-hal yang sulit (yang membuat anda
merasa pusing) dan agar anda terhindar dari yang namanya Banned atau AME”. Tapi jika anda
bersikeras ingin mencobanya, silahkan klik disini hehe.

- Meminta bantuan kepada teman dan fanspage lainnya untuk menyebarkan link
fanspage anda!

Nah ini adalah salah satu langkah atau cara yang sangat mudah yang bisa dilakukan oleh newbie
sekalipun. Mintalah bantuan kepada teman anda atau pemilik fanspage lainya untuk
mempromosikan link fasnpage anda. Promosi dapat secara gratis ataupun berbayar. Jika anda
memiliki sedikit modal lebih, maka anda bisa memberikan bayaran kepada orang-orang yang
membantu anda. Misal…

https://id-id.facebook.com/advertising
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a. Rp.2500 per share link fanspage anda di wall akun facebook mereka (dengan syarat,
mereka yang memiliki teman lebih dari 1000 orang).

b. Rp.10.000 – Rp.25.000 untuk mereka yang menshare link fanspage anda pada fanspage
mereka (dengan like atau pengikut minimal adalah 25.000 like / pengikut pada fanspage
tersebut)

*Pemik fanspage lainnya bisa anda temukan secara langsung (search di google) atau di forum-
forum seperti kaskus, ads id dan lainnya. Harga di atas hanyalah sebagai contoh saja. Yang perlu
diperhatikan adalah “apakah teman-teman atau pengikut fanspage mereka adalah pengguna
aktif?, semakin banyak pengguna aktif yang ada di friend list atau yang menyukai fanspage
tersebut, maka tentunya akan mempercepat viral (promosi) fanspage yang anda miliki, dan
tentunya harga pemasangan iklan link fanspagepun akan menjadi lebih tinggi.

- Memasang Fanspage Pada Website

Untuk memasang fanspage yang telah dibuat caranya adalah, klik disini dan masukkan link
fanspage anda. Atur Heigth (tinggi) dan width (lebar) dari fanspage tersebut, kemudian klik
“Get Code”. Anda bisa memasang kode tersebut pada sidebar (widget) website anda  .

C. Twitter Marketing (Tingkat Pemula)

Pada pembasahan ini kita akan memepelajari tentang twitter marketing tingkat newbie atau
tingkat permulaan. Twitter marketing tingkat pemula ini adalah langkah ketiga yang saya
lakukan untuk mempromosikan bisnis milik istri saya di internet. Perlu kita ketahui bahwa
twitter adalah salah satu tempat promosi yang sangat potensial untuk bisnis yang kita miliki.
Banyak orang yang mengatakan bahwa ada perbedaan antara pengguna twitter dengan
pengguna facebook, baik dari segi kelas, pola pikir dan lainya. Hal tersebut bisa dikatakan benar
tapi sebenarnya yang membedakan antara dua situs social media tersebut adalah sistem yang
mereka gunakan. Di facebook terdapat banyak aplikasi sehingga membuat penggunanya dapat
bersantai dan menghabiskan waktu lama di facebook. Sedangkan di twitter, kebanyakan
penggunanya menggunakan twitter untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Baik mari kita
lihat langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan promosi melalui twitter (tingkat
pemula).

1. Mendaftar / membuat akun twitter

** Kunjungi situs https://twitter.com/

** Silahkan mendaftar terlebih dahulu jika bisnis anda belum memiliki akun twitter, yaitu
dengan mengisi form "Sign Up"

https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-box-for-pages/
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** Isikan full name sesuai dengan nama bisnis atau brand anda, isikan email dengan email anda
dan juga password dengan password yang anda inginkan kemudian klik "sign up for twitter"

** Anda akan dibawa kehalaman selanjutnya yaitu preview data dan juga pemilihan username.
Anda bisa menggunakan tanda underscore atau garis bawah pada username anda jika
username yang anda inginkan tidak tersedia. Kemudian klik create my account.

** Selanjutnya silahkan buka email anda dan klik link verifikasi yang dikirimkan oleh twitter

** Jika sudah, akan ada email konfirmasi dari twitter bahwa akun anda telah berhasil dibuat.

** Langkah selanjutnya adalah memfollow 5 akun yang sesuai dengan topik usaha anda, seperti
contoh saya akan memfollow 5 akun kesehatan, silahkan gunakan form pencarian yang ada di
bagian atas dan masukkan keyword atau kata kunci anda.

** Lihat pada bagian sebelah kiri yaitu pilihan people, anda bisa memfollow akun yang anda
inginkan.

** Setelah anda memfollow 5 akun twitter yang anda inginkan, kita lanjutkan dengan mengedit
akun twitter yang kita miliki dengan mengklik seperti gambar di bawah ini dan kemudian pilih
setting.
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** Anda akan dibawa ke halaman pengaturan, silahkan lihat ke bagian kiri dan klik profile.

** Silahkan ganti gambar profile anda, gambar background header, masukkan URL website
bisnis Anda, masukkan deskripsi dan informasi lainnya, kemudian klik save changes.

Perlu diingat bahwa gambar profile, deskripsi dan informasi lainnya tentang bisnis Anda adalah
sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu sebaiknya Anda memasang gambar profile yang
sesuai dengan bisnis Anda, dan juga memasukkan deskripsi yang menggambarkan bisnis Anda.

** Langkah selanjutnya adalah mengganti design header dan background akun twitter anda,
silahkan lihat bagian kiri dan klik design. Untuk mengganti header dan background, Anda bisa
mengupload Gambar yang sudah dibuat khusus untuk bisnis Anda atau bisa juga menggunakan
gambar yang tersedia di internet. Namun pastikan anda menggunakan gambar yang bisa
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mewakili usaha Anda atau setidaknya masih sesuai dengan niche bisnis Anda. Anda dapat
mengganti header dan background twitter Anda pada bagian Settings. Untuk mengganti
header, Anda bisa menggantinya di bagian Profile, sedangkan untuk mengganti background
adalah di bagian Design dan pilihan Customize your own pada Settings. Jika sudah, silahkan klik
save changes

** Ok untuk pengaturan sudah selesai, langkah selanjutnya adalah isi akun twitter anda dengan
beberapa status baru, misal 5 status baru. Status dapat berupa tips dan informasi yang
berkaitan dengan bisnis anda.

2. Melakukan promosi pada twitter (tingkat newbie)

Setelah kita melakukan langkah-langkah mendaftar atau membuat akun twitter, sekarang kita
masuk ke tahap selanjutnya yaitu pembahasan utama pada pembahasan ini : Twitter Marketing
(Tingkat Pemula).

- Mempromosikan usaha melalui iklan gratis via twitter

Sangat banyak orang-orang yang sengaja membuat akun twitter khusus untuk berpromosi
secara gratis atau bisa disebut dengan iklan gratis via twitter. Kita bisa meminta bantuan
kepada akun-akun iklan gratis via twitter tersebut.Berikut adalah list beberapa akun iklan gratis
via twitter (silahkan baca instruksi mereka untuk pemasangan iklan)...

https://twitter.com/IklanOK , https://twitter.com/Titip_Jual , https://twitter.com/iklanjaya ,
https://twitter.com/kicau_ads, https://twitter.com/JualdanBeli ,
https://twitter.com/apaajaIKLAN, https://twitter.com/OtomatisIklan,
https://twitter.com/iklanCirebon , https://twitter.com/IklanSMD.
https://twitter.com/BdgIklanPromosi , https://twitter.com/iklanbdg ,
https://twitter.com/iklan_onlineku , https://twitter.com/IklanVeniFire ,
https://twitter.com/DetikAds . https://twitter.com/iklanbarison ,
https://twitter.com/JatengIKLAN , https://twitter.com/perangiklan ,
https://twitter.com/RatuIkLan , https://twitter.com/tweetjubel ,
https://twitter.com/promobdg , https://twitter.com/Djualan ,
https://twitter.com/IKLANupdate , https://twitter.com/FokusPagi , https://twitter.com/klikdulu
, https://twitter.com/iklanin , https://twitter.com/FJB_Bandoeng

- Mencari user twitter yang membutuhkan produk atau jasa / yang sesuai dengan topik

Caranya adalah,

 Gunakan form pencarian yang ada di bagian atas. Masukkan keyword atau kata
kunci anda pada form (kotak) pencarian tersebut. Sebagai contoh saya menjual obat

https://twitter.com/IklanOK
https://twitter.com/Titip_Jual
https://twitter.com/iklanjaya
https://twitter.com/kicau_ads
https://twitter.com/JualdanBeli
https://twitter.com/apaajaIKLAN
https://twitter.com/OtomatisIklan
https://twitter.com/iklanCirebon
https://twitter.com/IklanSMD
https://twitter.com/BdgIklanPromosi
https://twitter.com/iklanbdg
https://twitter.com/iklan_onlineku
https://twitter.com/IklanVeniFire
https://twitter.com/DetikAds
https://twitter.com/iklanbarison
https://twitter.com/JatengIKLAN
https://twitter.com/perangiklan
https://twitter.com/RatuIkLan
https://twitter.com/tweetjubel
https://twitter.com/promobdg
https://twitter.com/Djualan
https://twitter.com/IKLANupdate
https://twitter.com/FokusPagi
https://twitter.com/klikdulu
https://twitter.com/iklanin
https://twitter.com/FJB_Bandoeng
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herbal, maka salah satu kata kunci yang tepat adalah obat diabetes. Silahkan lihat
bagian kiri dan pilih pilihan tweets. Anda akan melihat beberapa status yang di bold,
cari status user yang benar-benar mencari informasi tentang keyword yang anda
gunakan seperti contoh saya keyword atau kata kunci obat diabetes. Kemudian reply
status user tersebut dengan kata-kata yang menarik dan sopan misal, "lagi sakit
diabetes ya?, ada informasi tentang obat diabetes yang manjur nih, bisa call saya di
xxx atau via dm aja ya, follow saya ya nanti saya follback Smile".

 Anda tentunya dapat melakukan pencarian status lainnya dengan tehnik diatas atau
menggunakan advance search. Pencarian ini bisa anda lakukan setiap harinya
dengan menyiapkan list-list kata kunci atau keyword yang sesuai dengan produk
atau jasa yang anda miliki.

- Meminta Bantuan Kepada Teman Atau Pemilik Akun Twitter Lainnya. Kita juga dapat
meminta bantuan teman atau pemilik twitter lainnya (baik secara gratis ataupun
berbayar).

D. Melakukan SEO Offpage (Tingkat Pemula)

Banyak orang yang ingin tahu bagaimana cara melakukan SEO Offpage agar website berada di
halaman satu google. Mereka melakukan berbagai cara, dan kebanyakan dari mereka tidak
peduli ntah cara itu baik atau tidak di mata search engine!. Akhirnya, website mereka pun di
banned oleh search engine (google)  . Perlu diketahui bahwa SEO adalah salah satu seni dunia
maya, butuh kesabaran, ketekunan dan tehnik yang tepat untuk melakukannya. Oleh karena
itu, saya sangat menghimbau kepada teman-teman semua, jika anda belum mengetahui
bagaimana cara melakukan SEO dengan benar, jangan coba-coba untuk ingin mendapatkan
hasil yang cepat!. Berikut adalah sedikit point penting dalam SEO…

a. Tidak ada “sangat cepat atau cara cepat” dalam SEO. SEO yang baik memiliki struktur,
perencanaan yang jelas dan dilakukan secara bertahap. Maka SEO terkadang
membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 4 – 6 bulan.

b. Tidak ada yang namanya SEO Otomatis!. Jika anda pernah mendengar atau ditawarkan
hal ini, maka cepat-cepatlah pergi dari hal tersebut!. SEO yang baik dilakukan secara
manual (tanpa bantuan software) dan memiliki tehnik yang jelas.

c. Tidak ada yang namanya Ribuan bahkan Jutaan Backlink akan mempercepat proses
SEO. SEO itu tidak hanya jumlah backlink saja. Ada banyak hal lain yang
mepengaruhinya, seperti relevansi backlink, kualitas backlink tersebut, maintenance dan
lainnya.

d. SEO ITU TIDAK MURAH!. Mungkin anda mengira bahwa SEO adalah barang murah, anda
salah besar!. SEO sama sekali bukanlah barang murah. Mengapa?, karena tidak semua
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orang dapat melakukannya dengan cara yang benar. Semakin sulit SEO yang dilakukan
maka tentunya akan semakin mahal pula harganya. Biaya yang digunakan biasanya
adalah untuk pencarian backlink yang berkualitas, biaya untuk pegawai yang
mengerjakannya dan lainnya.  “Lalu mengapa sering kali kita menemukan SEO yang
murah?”, ya memang sangat banyak penyedia jasa SEO yang menawarkan harga yang
murah, tapi!, ya tapi…apakah mereka menggunakan cara yang manual?, 99% dari
penyedia yang menawarkan harga jasa seo yang sangat murah adalah mereka yang
menggunakan software dan menggunakan tehnik “Ribuan Atau Jutaan Backlink Untuk
Website Anda”. Jika anda menggunakan jasa tersebut, maka siap-siaplah website anda
akan menjadi lebih buruk atau bahkan di banned oleh search engine.

e. Apakah dengan satu kali melakukan SEO, maka website akan terus berada di halaman
satu google?. Jawabannya adalah “Tidak!”. Agar website selalu berada di halaman satu
google, kita perlu melakukan yang namanya maintenance & monitoring.

f. Ada banyak hal lainnya dalam SEO yang salah diartikan oleh pemilik atau pelaku bisnis
online. Oleh karena itu, jika anda ingin memahami SEO lebih dalam, pelajarilah secara
perlahan tahapan-tahapan pada ilmu SEO tersebut, jangan pernah malu untuk
mempelajari hal-hal baru, walaupun SEO tingkat newbie sekali pun .

Saya sengaja menuliskan poin-point di atas untuk merubah pola pikir banyak orang tentang
SEO. Mungkin ada beberapa diantara teman-teman yang sebelumnya mengenal dan melakukan
SEO dengan point-point di atas?, jangan tersinggung ya hehee. Yuk mari kita lanjutkan
bagaimana cara melakukan SEO pada tingkat pemula ini :D .

1. Melakukan Blog / Web Review

Blog atau web review adalah penulisan artikel dari blog atau website yang berbeda sebagai
review atau ulasan terhadap sebuah produk, jasa, website dan lainnya. Blog / web review
sangat bermanfaat untuk mempercepat penyebaran informasi produk atau jasa yang kita miliki.
Blog atau web review juga akan memperkuat website kita di search engine. Pada pembahasan
ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan blog atau web review dengan keadaan
website yang kita miliki masih tergolong baru atau belum kuat di search engine. Trik ini adalah
tahap lanjutan yang saya lakukan setelah video marketing, facebook marketing dan twitter
marketing tingkat pemula. Perlu diingat bahwa blog review harus dilakukan dengan sangat hati-
hati serta terkonsep, karena apabila kita salah dalam melakukannya maka blog atau web review
akan memberikan dampak buruk untuk website yang anda miliki. Berikut adalah langkah-
langkah melakukan blog / web review (tahap pemula).

- Contoh topik artikel yang bisa anda gunakan adalah manfaat produk atau jasa yang anda
miliki, cara membeli produk atau jasa yang anda miliki, atau yang lebih spesifik lagi seperti
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review tentang produk atau jasa yang anda miliki serta info detail perbedaan produk atau jasa
anda dengan yang lainnya.

- Pada judul artikel harus disisipkan alamat website anda, misal alamat website anda adalah
gazibu.com dan judul artikel yang anda inginkan adalah tempat belanja online terpercaya, maka
judul artikel akan menjadi "tempat belanja online terpercaya - gazibu.com" (tanpa tanda "").

- Pada penulisan artikel harus dibuat senatural mungkin sesuai dengan topik bisnis anda
(buatlah artikel yang menarik dengan penjelasan sedetail mungkin agar pengunjung mudah
menangkap informasi yang ingin anda sampaikan).

- Jumlah minimal kata yang harus anda gunakan adalah sebanyak 300 kata (lebih banyak
tentunya akan lebih baik). Perlu diingat hanya gunakan tanda bold, strong, underline atau tanda
penegasan lainnyapada kata-kata yang dianggap penting saja (bukan untuk menandakan bahwa
kata-kata yang di bold atau lainnya adalah keyword / kata kunci artikel).

- Saya rasa ada dari anda yang akan bertanya, "bagaimana dengan pengaturan seo untuk
artikelnya?, apakah saya butuh software khusus untuk meningkatkan nilai seo dari artikel
tersebut?". Jawaban saya adalah jangan pedulikan nilai atau skor-skor untuk seo tersebut,
cukup buat artikel yang jelas dan mudah dipahami oleh pengunjung anda.

- Pada artikel tersebut, anda harus menempatkan nomor kontak anda agar pembeli semakin
mudah untuk menghubungi anda apabila ia tertarik untuk membeli produk atau jasa yang anda
miliki.

- Blog atau web review biasanya akan memberikan link ke website yang kita miliki, nah pada
tahap pemula ini lakukanlah penempatan link dengan format di bawah ini pada artikel yang ada
di blog / web review tersebut..

** anchor link : alamat website anda, misal www.immastermind.co.id

** link / url : http://alamatwebsiteanda.com, misal http://www.immastermind.co.id/

** maksimal jumlah link dalam artikel review trsebut adalah satu link ke website anda

Hal ini bertujuan untuk penguatan authority website yang kita miliki dengan tehnik yang saya
sebut dengan natural review. Jangan menggunakan keyword atau kata kunci tertentu sebagai
achor link terlebih dahulu pada tahap awal ini.

- Blog atau website yang ingin anda jadikan tempat review haruslah memiliki ip address yang
berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk menghindari kecurigaan search engine khususnya
google. Google sangat tidak menyukai website yang sengaja membangun network tertentu
untuk melakukan promosi di search engine mereka.
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- Jumlah blog / web review yang bisa anda gunakan adalah masimal 5 - 15 blog / web review.

Cara mendapatkan blog / web review

Saya memiliki banyak blog dan juga website yang berbeda-beda ip address, bagi anda yang juga
memiliki banyak blog atau website dengan ip yang berbeda-beda (namun masih satu topik
dengan website yang akan dipromosikan), maka anda bisa menggunakan website atau blog
tersebut untuk melakukan artikel review.

Bagi anda yang tidak memiliki blog atau website lainnya, anda bisa mencari para pemilik blog
atau website yang akan melakukan review terhadap produk atau jasa yang anda miliki. Saat ini
sangat banyak pemilik blog atau website yang bersedia menulis review dengan harga yang
terjangkau, biasanya harga blog review untuk blog / web Indonesia (milik personal berkisar di
harga Rp.30.000 - Rp.250.000 per review, tergantung dari kualitas blog atau web yang mereka
miliki).

Adapun cara untuk menemukan blog atau web untuk melakukan artikel review adalah…

a. Cara pertama adalah anda bisa mengunjungi forum http://www.ads-id.com kemudian
bergabung menjadi member disana, lalu perkenalkan diri anda pada ruang "kenalan donk".
Baca peraturan dan komentar di beberapa thread yang ada.

** Setelah anda memperkenalkan diri dan lainnya, anda bisa masuk ke forum jual beli / trade
kemudian pilih link market atau langsung saja ke link ini http://www.ads-
id.com/forums/forumdispla...ink-Market

** Buat thead baru dengan prefix [WTB] dan judul thread "blogpost niche (kategori usaha
anda), All Pagerank, Quality Blog Only..."

Contoh judul thread : [WTB] Blogpost Bahasa Indonesia, Niche kesehatan, General, Personal, All
Pagerank, Quality Blog Only Please...

** Isi penjelasan mengenai detail blog atau web review yang anda inginkan, misal...

Halo all,
Saya lagi mencari blogpost nih, berikut detailnya…
niche blog / web : personal, general, kesehatan
artikel : ditulis oleh pemilik blog
jumlah kata minimal : 300 kata
jumlah link dalam artikel : 1 link
bahasa pada artikel : bahasa Indonesia
harga per artikel review : Rp.30.000 - Rp.50.000 tergantung kualitas blog / web
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Persyaratan, artikel harus selalu live selama blog atau website anda masih ada, jika tidak maka
saya akan meminta pengembalian pembayaran untuk blogpost tersebut heehe...

payment atau pembayaran  akan dibayarkan via bank bca atau mandiri ketika artikel sudah
diposting di blog atau website yang saya pilih. Bagi yang berminat silahkan kirim listnya ke
email saya ya (emailanda)

Ditunggu, terima kasih…

*Anda dapat memodifikasi contoh di atas dengan yang anda inginkan

*Pilihlah blog atau web yang sesuai dengan kriteria anda

*Hanya kirimkan bayaran jika mereka telah selesai mengerjakan dan memperlihatkan kepada
anda artikel review tersebut

*Anda dapat meminta pemilik blog atau website untuk melakukan pengeditan terhadap artikel
review yang mereka buat jika anda merasa kurang puas.

b. Cara lainnya untuk mencari blog / web review adalah mencari secara manual blog atau
website yang sesuai dengan topik produk atau jasa yang kita miliki dengan menggunakan kotak
pencari google.co.id.

Misal produk yang kita miliki adalah obat herbal dan judul yang ingin kita gunakan adalah
penyebab diabetes, maka silahkan buka google.co.id dan gunakan format pencarian di bawah
ini pada kotak pencarian google tersebut.

Format I (Pencarian general)

- site:blogspot.com "penyebab diabetes"
- site:wordpress.com "penyebab diabetes"
- site:.com "penyebab diabetes"
- dan format web lainnya seperti .net , .org , etc

Format II (Pencarian lebih detail)

- allintitle:site:blogspot.com "penyebab diabetes"
- allintitle:site:wordpress.com "penyebab diabetes"
- allintitle:site:.com "penyebab diabetes"
- dan format web lainnya seperti .net , .org , etc
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Anda bisa mencari blog atau web yang menggunakan form kontak atau nomor kontak, agar kita
bisa menghubungi mereka. Kebanyakan para blogger atau pemilik website memberitahu cara
pengunjung untuk menghubungi mereka yaitu pada halaman kontak kami atau pada halaman
pemasangan iklan. Silahkan hubungi pemilik blog atau website tersebut dan beritahu mereka
bahwa anda ingin agar mereka membuat artikel review untuk produk atau jasa yang anda
miliki.

Beritahu harga atau bayaran yang anda persiapkan untuk review tersebut. Kontak mereka
dengan kata-kata yang sopan dan tentunya anda harus bersabar apabila ada blogger atau
pemilik website yang menolak anda untuk pembelian artikel review tersebut. Jika anda sudah
mendapatkan 5 – 15 list blog atau web yang akan mereview produk atau jasa anda, minta
mereka untuk melakukan review dengan menggunakan aturan-aturan yang saya jelaskan di
atas. Simpan url atau link review dari blog atau web-web tersebut pada notepad atau wordpad
agar anda mudah untuk mengecek kembali blog / web review tersebut di kemudian hari.

2. Mengetahui Dan Melakukan Social Bookmarking Dengan Benar

Situs social bookmarking atau social bookmarking website adalah situs yang merupakan
directory dari berita, informasi, tips dan lainnya. Artikel-artikel yang ada pada situs social
bookmark ini adalah artikel-artikel yang dikirimkan oleh para pemilik website. Para pemilik
website dapat bergabung menjadi member di situs-situs social bookmark tersebut dan
mengirimkan potongan artikel (short description) dari artikel mereka ke situs-situs social
bookmarking tersebut. Pengunjung yang datang ke situs social bookmarking dan kemudian
mengklik salah satu artikel yang ada di situs social bookmarking tersebut, mereka akan di bawa
ke website yang yang menjadi sumber dari artikel tersebut.

Apa fungsi dari situs social bookmarking untuk pemilik usaha / website?

- Informasi tentang produk atau jasa yang kita miliki akan tersebar semakin luas di
internet. Dengan kata lain produk atau jasa yang kita miliki akan semakin mudah
ditemukan oleh pengguna internet.

- Dengan menggunakan fasilitas situs social bookmarking, maka produk atau jasa kita
akan semakin cepat terindex atau muncul pada search engine seperti google.

- Dari segi seo, situs social bookmarking juga dapat memperkuat website yang kita miliki
pada search engine, jika kita melakukannya dengan tepat.
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List situs social bookmarking

Mencari situs-situs social bookmarking sangatlah mudah. Anda bisa langsung googling untuk
mendapatkannya. Yaitu dengan mengetikkan “List Social Bookmarking” atau “social
bookmarking site” pada kotak pencarian google. Berikut adalah beberapa situs social
bookmarking yang bisa anda gunakan.

http://www.ngeteh.com/, http://www.kidepedia.net/, http://www.lintas.me/,
http://sosbok.com/, http://tunden.com/, http://rajadofollow.com/,
http://www.indofeed.com/, http://socialbookmarkingindonesia.com/,
http://www.chummy.us/, http://www.cybrinc.com/, http://www.geegla.com/,
http://webkliknet.com/, http://www.izeby.com/, http://mynameislogan.com/,
http://www.urlbookmarking.com/, http://url.org, http://www.folkd.com,
http://www.cepatnya.com/, http://www.jaditerkenal.com/, http://populerkan.com/,
http://stumbleupon.com

Cara melakukan submit ke situs social boomarking

Bagi anda yang berprofesi sebagai seorang blogger dan online earning searcher / online worker,
saya rasa anda sudah terbiasa menggunakan situs social bookmarking ini (yaitu mengirimkan url
atau link dari artikel yang telah anda buat). Namun saya yakin banyak juga orang-orang yang
belum begitu mengerti bagaimana melakukan submit ke situs social bookmarking dengan cara
yang benar.

Baik, berikut adalah caranya,

a. Buka file notepad terlebih dahulu dan buat seperti di bawah ini,

Judul : judul short artikel yang akan anda submit
Link / url : link dari sumber artikel atau sumber informasi
Deskripsi : kata-kata penjelasan tentang short atau preview artikel anda (minimal lebih
dari 25 kata)
Tag : keyword atau kata kunci yang digunakan

Contoh yang baik seperti di bawah ini,
title, url dan deskripsi dari website sumber (website anda)
- Title : Obat Kanker Payudara Alami Herbal, Sudah Terbukti Ampuh
- Url : http://www.informasi.me/obat-kanker-payudara-alami-herbal.html
- Desc : Obat Kanker Payudara Alami Herbal, kanker payudara adalah salah satu

penyakit yang kerap kali menyerang kaum wanita. Penyakit kanker payudara ini
sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian

http://www.ngeteh.com/
http://www.kidepedia.net/
http://www.lintas.me/
http://sosbok.com/
http://tunden.com/
http://rajadofollow.com/
http://www.indofeed.com/
http://socialbookmarkingindonesia.com/
http://www.chummy.us/
http://www.cybrinc.com/
http://www.geegla.com/
http://webkliknet.com/
http://www.izeby.com/
http://mynameislogan.com/
http://www.urlbookmarking.com/
http://url.org/
http://www.folkd.com/
http://www.cepatnya.com/
http://www.jaditerkenal.com/
http://populerkan.com/
http://stumbleupon.com/
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Maka title dan deskripsi serta pengaturan lainnya untuk submit di situs social
bookmarking adalah seperti di bawah ini (title dan deskripsi yang disubmit ke situs social
bookmarking harus berbeda dengan title dan deskripsi website anda, hal ini bertujuan
untuk meminalisir terjadinya duplicate)…
- Title : Obat Kanker Payudara Alami
- Url : http://www.informasi.me/obat-kanker-payudara-alami-herbal.html
- Desc / Deskripsi : Anda, saudara anda atau kerabat anda sedang terkena penyakit

kanker payudara?, jangan remehkan atau bingung untuk mencari cara bagaimana
mengobatinya, silahkan kunjungi website kami dan lihat bagaimana cara
mengobatinya secara alami deengan menggunakan obat herbal

- Tag : obat kanker payudara, kanker payudara

Jika semua sudah benar, silahkan simpan file notepad tersebut dengan nama yang anda
inginkan (bertujuan agar memudahkan anda untuk membuka kembali list yang akan
disubmit ke situs social bookmarking).

b. Langkah selanjutnya adalah buka situs social bookmarking yang anda inginkan,
kemudian mendaftar menjadi member dari situs tersebut.

c. Jika sudah, ada beberapa situs social bookmarking yang mengirimkan link verifikasi ke
email anda dan ada juga yang tidak, anda harus memeriksa inbox email anda jika ada
link verifikasi.

d. Selanjutnya silahkan klik "send news" atau "submit news", atau "kirim berita", atau "add
link" atau "submit link" atau lainnya. Tiap situs social bookmarking terkadang memiliki
nama halaman yang berbeda-beda untuk halaman submit newsnya.

e. Jika anda sudah mengklik link untuk mengirim berita atau artikel, maka anda akan
melihat form yang harus diisi. Isilah form tersebut sesuai dengan data yang diminta.

Title : Judul dari artikel kiriman anda (anda bisa menggunakan keyword anda)
Description / deskripsi : penjelasan tentang artikel yang anda kirimkan
Url / link : url atau link sumber dari artikel yang anda kirim
Tag : keyword atau kata kunci untuk artikel tersebut
kode verifikasi : biasanya beberapa situs social bookmarking meminta anda untuk
memasukkan kode captcha untuk konfirmasi bahwa anda bukan bot atau robot.

f. Perhatikan kembali cara mensubmit title dan deskripsi pada situs social bookmarking.
Title dan deskripsi yang akan disubmit ke situs social bookmarking harus berbeda
dengan title dan deskripsi sumber aslinya.

g. Setelah anda mengisi semua data yang ada, anda bisa mengklik "send news" atau "kirim
berita" atau "save news" atau "submit" atau lainnya (sesuai yang ada di situs social
bookmarking tersebut).

http://www.informasi.me/obat-kanker-payudara-alami-herbal.html
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Penjelasan : Perlu dingat bahwa anda tidak boleh menggunakan title dan deskripsi untuk
submit ke situs social bookmarking sama atau serupa dengan sumber aslinya. Hal ini akan
menimbulkan duplicate atau copy paste detect untuk website sumber, jika tingkat kualitas
website sumber lebih rendah dari situs social bookmarking, maka website anda akan dianggap
buruk oleh search engine.

Info Menarik Untuk Anda
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More Info Visit www.immastermind.co.id

3. Memahami Apa Itu Forum Marketing Dan Bagaimana Cara Melakukannya

Apakah anda sudah mengenal apa itu forum marketing?, ada beberapa orang yang sudah
sangat paham dengan apa itu forum marketing tapi ada beberapa orang yang masih sangat
awam dengan forum marketing ini. Baik pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang
apa itu forum marketing dan apa manfaatnya.

a. Apa itu forum marketing?

Sesuai dengan namanya, forum marketing adalah pemasaran yang dilakukan dengan
menggunakan forum-forum yang ada di internet. Forum marketing akan mempercepat proses
pengenalan produk atau jasa yang kita miliki ke masyarakat luas.Mengapa?, apabila produk
atau jasa yang anda miliki cukup bagus di mata member yang ada di forum tersebut, maka
mereka pun akan ikut membahas dan bahkan merekomendasikan produk atau jasa yang anda
miliki ke teman-teman mereka lainnya.

b. Manfaat forum marketing

Apa manfaat dari forum marketing?, apabila kita melakukan forum marketing dengan benar
maka akan sangat banyak manfaat dari forum marketing yang akan kita dapatkan.

Beberapa contoh diantaranya adalah...

http://www.immastermind.co.id/
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- Mempercepat pengenalan produk / jasa
- Produk atau jasa akan semakin banyak dibicarakan dan secara tidak langsung akan

meningkatkan nilai produk / jasa yang anda miliki
- Ketika melakukan forum marketing maka secara tak langsung anda melakukan survey

pendapat terhadap produk dan jasa yang anda miliki
- Forum marketing juga sangat bermanfaat untuk seo apabila kita melakukannya dengan

benar

c. Langkah-langkah dasar ketika melakukan forum marketing

Berikut adalah beberapa langkah dasar pada forum marketing yang harus kita perhatikan...

- Gunakan username yang sama untuk profile akun anda. Dengan menggunakan username
yang sama, maka anda akan dapat dengan mudah mengingat username dan password anda
pada forum-forum yang anda gunakan. Penggunaan username yang sama secara tidak
langsung juga akan meningkatkan trust dari nama anda.

- Atur pengaturan profile anda dengan benar. Pengaturan profile adalah salah satu hal yang
penting yang harus anda lakukan. Atur kotak about me, ym (jika ada), url website anda dan
lainnya. Hal ini bertujuan agar member lainnya dapat dengan mudah mengetahui siapa anda
dan bagaimana cara menghubungi anda.

- Gunakan foto profile yang baik. Pada foto profile anda, anda bisa menggunakan foto anda,
foto produk anda atau foto / gambar dari brand anda.

- Pemasangan signature link.Jika forum tersebut menyediakan atau memperbolehkan
membernya untuk memasang signature, maka anda bisa memasang link dari website anda
atau link dari thread anda lainnya dan ditambah dengan kata-kata yang menarik perhatian.

Seperti contoh di bawah ini...

“Anda ingin tampil cantik dan tetap awet muda?, silahkan lihat di (url website atau thread
anda)”. Anda juga bisa menggunakan keyword yang ditargetkan oleh website anda sebagai
anchor dari link yang akan dipasang di signature tersebut. Namun perlu diingat, gunakanlah
keyword atau anchor yang berbeda-beda pada tiap forum yang anda gunakan. Hal ini
bertujuan agar website anda lebih kaya akan penggunaan anchor / keyword sehingga backlink
akan terlihat natural.

d. Yang harus diperhatikan sebelum membuat thread promosi

Berikut adalah langkah-langkah yang harus kita perhatikan sebelum membuat thread untuk
bisnis...

- Lihat dan pahami peraturan yang ada di forum tersebut (must!)
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- Perkenalkan diri anda pada ruang perkenalan yang ada di forum tersebut
- Lihat dan baca thread umum yang anda anggap menarik
- Berkomentarlah pada thread umum tersebut dengan kata-kata yang sopan dan jelas
- Bangunlah brand anda dengan membuat thread umum terlebih dahulu. Seperti thread tips,

informasi dan lainnya (minimal 10 threads). Perlu anda ketahui, “jangan setengah-
setengah”ketika membuat thread umum tersebut. Tetapi buatlah thred yang sangat menarik
dan benar-benar memberikan informasi secara lengkap. Bertujuan agar member lainnya
yang membaca thread-thread tersebut akan lebih menghargai apa yang anda lakukan.
Sehingga reputasi anda akan menjadi lebih baik di mata member lainnya.

- Balaslah komentar-komentar yang ada di thread-thread umum anda tersebut dengan kata-
kata yang baik dan sopan.

- Jangan pernah bereaksi buruk jika ada salah satu atau beberapa member yang memberikan
tanggapan kurang baik terhadap thread umum yang telah anda buat. Bersabar saja dan
tetap balas tanggapan mereka dengan kata-kata yang baik dan sopan.

- Tunggulah 5 - 7 hari setelah anda membuat thread-thread umum. Setelah itu baru anda
dipersilahkan membuat thread untuk produk dan jasa yang anda miliki

Ketika membuat thread untuk bisnis yang anda miliki, perhatikan point-point di bawah ini...

- Gunakan kata-kata penjesalan yang sopan, menarik, lengkap dan mudah dimengerti pada
thread yang anda buat.

- Pasang gambar pada thread yang anda buat agar thread terlihat lebih menarik dan
pengunjung dapat dengan mudah memahaminya.

- Selalu pasang nomor kontak anda pada thread yang anda buat
- Saya sangat menyarankan agar anda tidak memasang link website anda pada thread yang

anda buat (jika bisa dipasang di signature). Tetapi jika link website tidak bisa dipasang di
signature, maka silahkan pasang link website anda pada thread yang anda buat (misal pada
akhir kata-kata thread anda)...

contoh : terima kasih sudah mengunjungi thread saya ini, salam namaanda – urlwebsiteanda

- Pasanglah link link thread anda yang lainnya pada thread yang telah anda buat di forum
tersebut. Hal ini bertujuan agar para pembaca dapat dengan mudah melihat artikel atau
produk jualan anda yang lainnya.Pemasangan link thread anda lainnya pada thread yang
anda buat juga akan bermanfaat untuk optimasi seo website dan juga thread anda
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e. Langkah Selanjutnya Dari Forum Marketing

Pada langkah selanjutnya ini adalah langkah yang bisa anda lakukan untuk forum marketing,
perlu diperhatikan bahwa langkah-langkah di bawah ini hanya bisa dilakukan apabila anda telah
melakukan langkah-langkah dasar sebelumnya.

- Mencari member yang membicarakan topik yang sesuai dengan produk atau jasa anda

Kita bisa mencari thread yang membicarakan tentang topik yang sesuai dengan produk dan jasa
yang kita miliki, caranya adalah buka google.co.id dan gunakan langkah seperti di bawah ini...

allinurl:/forum "keywordyangandagunakan"

Ganti url /forum dengan url atau link forum yang anda inginkan dan ganti
keywordyangandadgunakan dengan keyword anda. contoh pencarian…

Ketikkan pada kotak pecarian google - >>allinurl:/forum "beli rumah"

 Silahkan lihat dan analisa hasil pencarian yang muncul dan daftarlah ke forum-forum
tersebut jika belum menjadi member pada forum-forum tersebut

 Lakukan langkah-langkah dasar dan jangan lupa point-point yang harus diperhatikan
sebelum membuat thread bisnis. Setelah itu anda bisa membuat thread untuk bisnis yang
anda miliki (caranya dapat and abaca kembali di pembahasan sebelumnya).

f. List Forum Untuk Melakukan Forum Marketing

List yang ada di bawah ini adalah forum-forum Indonesia yang menyediakan tempat khusus
untuk jual beli. Silahkan lakukan tips-tips sebelumnya dengan menggunakan list forum di bawah
ini…

kaskus.co.id/ (the biggest one), ads-id.com (khusus untuk produk dan jasa online),
www.penguasaha.co, forumjualbeli.com, fjb.co, forum.detik.com, forumdagang.com,
indonesiaindonesia.com, forumjualbeli.co.id, forumbebas.com/forum-22.html  ,
forumjualbeli.net/forum.php , indoforum.org/forumdisplay.php?f=6,
jualbeliforum.com/forum.php ,  forum.kompas.com/lapak-jual-beli/, kongko.net,
forum.tempointeraktif.com/forum , forum.viva.co.id/index2.php#jual-beli ,
forum.vibizportal.com , indoblogger.or.id/forum-jual-beli-f96.html ,
chuapchuap.com/forum/forum-13.html , forum.inilah.com/forum.php ,
kurcaci.net/forumdisplay.php?f=37

http://www.kaskus.co.id/
http://www.ads-id.com/
http://www.penguasaha.co/
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Masih banyak list-list forum lainnya yang menyediakan tempat untuk jual beli. Bagi anda yang
ingin mencoba mencari list tambahan silahkan buka google.co.id dan gunakan teknik pencarian
di bawah ini,

- "forum keywordanda" (dengan menggunakan tanda "")
- allintitle:forum keyword anda
- powered by vbulletin "forum keywordanda" atau powered by mybb "forum

keywordanda"
- powered by smf "forum keywordanda"

* Ganti tulisan keywordanda dengan keyword yang anda inginkan misal kecantikan,
otomotif dan lainnya.

- Kunjungi dan perhatikan forum yang keluar pada hasil pencarian tersebut
- Simpan list forum yang anda inginkan

g. Promosi dan melakukan manage untuk thread yang telah anda buat

Yang terakhir yang harus kita lakukan pada forum marketing (tingkat pemula) ini adalah
melakukan promosi dan manage terhadap thread yang telah kita buat. Caranya adalah, simpan
list thread yang anda buat lalu promosikan tersebut pada akun facebook, twitter dan google
plus dan situs social media lainnya yang anda miliki. Selalu periksa thread yang telah anda buat
secara berkala untuk melihat apakah ada komentar yang pada thread tersebut. Lakukan
bumping untuk thread yang telah kita buat dengan berkomentar pada thread yang kita sendiri
(bumping harus dilakukan dengan cara yang tepat). Anda bisa melakukan bumping setiap 3 hari
dengan menggunakan kata-kata yang baik tentunya (silahkan baca kembali peraturan bumping
thread yang ada di forum-forum tersebut).

4. Mensubmit Situs Atau Bisnis Ke Google Local Place For Business

Google local place atau google local business adalah directory bisnis yang dimiliki oleh google. Dengan
mensubmit bisnis atau website kita disana, maka website atau bisnis kita akan semakin mudah untuk
ditemukan di search engine dan bahkan bisa berada di halaman satu google!.

Berikut adalah contoh tampilan bisnis yang telah berada di google local place…
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*Contoh di atas adalah ketika kita mengetikkan “toko kue bandung” (tanpa tanda petik) di
google.co.id

Bagaimana cara melakukannya?, tenang saya akan memberitahunya  . Berikut adalah
langkah-langkah untuk mensubmit situs / bisnis ke Google Local Place.

a. Klik disini dan kemudian login dengan akun google anda
b. Klik “Tambahkan Bisnis Yang Lain” atau langsung saja menuju halaman ini
c. Isi data yang diminta dan kemudian klik “Temukan Informasi Bisnis”
d. Akan muncul form selanjutnya, isi form tersebut sesuai dengan data-data yang diminta

Contohnya bisa anda lihat pada gambar di bawah ini…

e. Isi juga form lainnya yang ada pada halaman tersebut. Jika sudah, lanjutkan dengan
mengklik tombol “kirim” atau “send”

f. Anda akan dibawa ke halaman selanjutnya. Pilih cara verifikasi yang anda inginkan. Pada
contoh ini saya menggunakan kartu pos (kode validasi akan dikirimkan ke alamat saya)

http://www.google.com/local/add
http://www.google.com/local/add/g?hl=in&gl=ID
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g. Klik Selesai atau finish. Jika juga anda menggunakan cara verifikasi yang sama dengan
saya, maka silahkan tunggu kode verifikasi tersebut dan ikuti langkah selanjutnya (akan
dijelaskan pada surat yang dikirimkan ke alamat anda). Lama pengiriman adalah 2 – 3
minggu, anda dapat mereview bisnis anda pada google local place di halaman ini.

5. Memasang Iklan Pada Artikel / Website Tertentu

Langkah ini bisa dilakukan oleh siapapun, baik newbie dan lainnya. Kita bisa memasang (alamat
website, video, fanspage facebook, twitter dan lainnya) pada artikel atau pada website-website
tertentu. Caranya sama seperti kita mencari blog / website untuk melakukan blog atau web
review…

- Lakukan pencarian di google dengan menggunakan kata kunci sesuai dengan bisnis yang
anda miliki dan lihat link-link website yang muncul pada hasil pencarian tersebut.
Contoh pencarian bisa anda lihat kembali pada pembahasan blog / web review.

- Hubungi pemilik website untuk pemasangan iklan. Iklan yang akan anda pasang adalah
link dari website anda, fanspage facebook dan lainnya ( video, twitter atau pun lainnya)

Note :

a. Jika anda ingin memasang iklan pada artikel tertentu, maka pasanglah link yang anda
inginkan pada akhir artikel tersebut. Mintalah pemilik website untuk menambahkan
kata-kata “informasi menarik, jika anda ingin mendapatkan xxx (penjelasan mengenai

http://www.google.com/local/add/businessCenter


102

manfaat produk anda), silahkan kunjungi www.alamatwebsiteanda.com (ganti dengan
alamat / url dengan target iklan anda). Mintalah pemilik website tersebut agar link iklan
dibuat “dofollow”. Hal terpenting lainnya adalah usahakan agar iklan anda terlihat
natural (bukan paid ads), sehingga iklan tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang
buruk terhadap website anda pada search engine.

b. Jika anda ingin memasang iklan di website tersebut (bukan di artikel tertentu). Buatlah
banner yang berkualitas berbentuk Gif (animasi) dan pasang pada website yang anda
inginkan. Mintalah pemilik website agar menambahkan keyword bisnis anda pada
bagian alt di kode banner iklan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperkuat dan
meningkatkan kualitas website anda di search engine.

Ukuran Dan Penempatan Iklan Yang Baik,

- Ukuran 728 x 90 : Dipasang di header
- Ukuran 300 x 250 : Dipasang di sidebar
- Ukuran 300 x 250 : Dipasang di awal atau akhir artikel
- Ukuran 728 x 90 : Dipasang floating (melayang)

Contoh Kode Untuk Pemasangan Iklan

<a href=”htt://www.alamatwebsiteanda.com/ “title=”Keyword Anda”><img
src=http://alamatgambaranda” alt=”Keyword Anda”/></a>

*ganti kode diatas sesuai dengan alamat website, alamat gambar dan keyword anda

6. Membangun Blog Dummy / Network Blog (Tingkat Pemula)

a. Pengertian Blog Dummy

Pembuatan blog dummy adalah pembuatan blog-blog untuk network sendiri. Blog dummy

dapat menggunakan engine berbayar ataupun yang gratisan (dengan menggunakan web 2.0

properties). Banyak orang yang sudah biasa melakukan seo, mengartikan blog dummy sebagai

salah satu senjata ampuh untuk melakukan seo website yang mereka miliki. Hal tersebut bisa

dibenarkan karena kekuatan dari blog dummy dapat mendongkrak atau meningkatkan

authority dari website yang kita miliki. Namun ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan

“oleh orang-orang yang telah biasa melakukan seo”,yang akhirnya mengakibatkan blog dummy

mereka dihapus oleh penyedia blog tersebut.
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Pada pembahasan tentang blog dummy di tahap pemula ini, kita  akan melihat cara lain dalam

menggunakan blog dummy untuk menyebarkan bisnis atau website yang kita miliki saja.

b. Fungsi blog dummy yang menjadi target kita

Adapun fungsi dari blog dummy yang menjadi target utama kita adalah...

- Mempercepat penyebaran produk dan jasa yang kita miliki melalui internet

- Membangun network yang berkualitas untuk produk dan jasa yang kita miliki

- Meningkatkan authority untuk website atau online shop yang kita

- mempermudah kita apabila ingin melakukan branding strategy melalui internet

- Dan beberapa fungsi-fungsi lainnya

c. Mencari list blog untuk dijadikan blog dummy

Setelah kita melihat apa itu blog dummy dan apa fungsinya, sekarang mari kita lihat
pembahasan selanjutnya, yaitu pencarian list blog dummy. Blog dummy dapat dibuat
secara gratis ataupun berbayar. Yang mana yang akan anda pilih?. Saya sendiri memiliki
banyak blog dummy baik yang berbayar atau yang gratisan, yang mana yang lebih
bagus?. Jika kita berbicara yang mana yang lebih bagus maka kedua pilihan tersebut
sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya rasa semua tergantung dari pilihan
anda saja nantinya (anda boleh mencoba kedua-duanya dan kemudian memutuskan
untuk yang mana yang lebih baik.

Mari kita lihat selengkapnya perbandingan antara kedua blog dengan versi berbeda
tersebut.

Blog dengan domain dan hosting berbayar. Untuk blog dengan domain dan hosting
berbayar (yang kita beli) berikut adalah kelebihan dan kekurangannya...

Kelebihan Blog Dummy Berbayar,

- Blog dummy yang kita buat akan aman dari penghapusan blog seperti yang biasa
dilakukan oleh penyedia blog gratisan.

- Kita terbebas dari aturan-aturan dan hal-hal sulit yang biasa ada di beberapa
penyedia blog gratisan. Seperti tidak bisa memasang iklan, tidak bisa menggunakan
theme yang sesuai dengan yang kita inginkan dan lainnya

- Dengan membuat review pada domain TLD maka pengunjung anda akan lebih mudah
percaya (seperti kata salah satu teman istri saya, ini domainnya dot com jadi saya
percaya)
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Kekurangan Blog Dummy Berbayar,

- Kita perlu membangun seo blog ini mulai dari awal atau dari 0. Berbeda dengan blog
yang menggunakan web 2.0 (gratisan), kebanyakan blog web 2.0 sudah cukup kuat di
search engine

- Kita harus menyediakan ip address tersendiri untuk blog yang kita buat, maksimal 1 ip
address untuk 2 website (lebih bagusnya adalah 1 ip address untuk tiap blog)

Blog dengan domain dan hosting gratisan (web 2.0).Mari kita lihat kelebihan dan
kekurangan dari blog dummy dengan domain dan hosting gratisan.

Kelebihan Blog Dummy Gratisan,

- Blog yang menggunakan web 2.0 tentunya kita tidak perlu membayar domain dan
hosting

- Hosting yang digunakan biasanya sangat bagus sehingga loading blog gratisan sangat
cepat

- Blog web 2.0 biasanya sudah memiliki authority yang cukup baik sehingga mudah
untuk di seokan

- Tidak perlu menyediakan atau menambah ip address khusus

Kekurangan Blog Dummy Gratisan,

- Blog dapat dihapus kapan saja oleh penyedia blog gratisan tersebut
- Terkadang banyak aturan yang dibebankan kepada pengguna
- Ada beberapa penyedia blog gratisan yang mewajibkan blog penggunanya

menggunakan iklan penyedia blog
- Nilai trust pengunjung kurang apabila dibandingkan dengan blog berbayar yang

menggunakan domain sendiri

d. Langkah-langkah Mencari Blog Dummy

Setelah kita melihat perbedaan antara kedua blog diatas sekarang mari kita lanjut ke topik
atau pembahasan utama dari pembahasan ini, yaitu bagaimana cara mencari list blog
dummy.

Blog dummy dengan domain dan hosting berbayar

Apabila anda ingin menggunakan blog dummy dengan domain dan hosting berbayar,
berikut adalah langkah-langkahnya...
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- Gunakanlah domain yang sudah berumur agar pembangunan seo untuk domain
terebut tidak terlalu sulit dan tidak terlalu lama

- Untuk mencari domain yang sudah berumur salah satunya anda bisa menggunakan
salah satu tools di bawah ini (karena saya belum terlalu ahli dalam bidang domain
seperti domainers lainnya, maka berikut adalah langkah-langkahnya).
* Kunjungi expireddomains.net/register-deleted-domains/
* Selanjutnya silahkan register terlebih dahulu di expireddomains.net/register/
* Jika sudah silahkan login dan cari domain yang anda inginkan dengan mengatur

tahun create domain, caranya...
** Gunakan advance search atau filter yang ada
** Lihat pilihan min ABY dan pilih sesuai tahun yang anda inginkan
** Anda juga bisa memasukkan keyword yang anda inginkan pada kotak pencarian

* Jika ada domain yang anda sukai dan masih available atau free, silahkan langsung
menuju ke tempat membeli domain seperti godaddy, name atau yang lainnya
kemudian cek domain tersebut.

* Jika benar masih available, anda bisa langsung membeli domain tersebut
- Setelah kita mendapatkan domain maka langkah selanjutnya adalah membeli hosting

untuk domain-domain tersebut, jika anda telah membeli hosting, maka tanyakan kepada
support hosting tersebut bagaimana caranya jika anda ingin ip yang berbeda-beda untuk
tiap domain yang ada. Harga ip address biasanya berkisar diantara $1 - $2 untuk 1 ip per
bulannya

- Jika semua sudah siap, anda bisa membeli hosting untuk domain - domain yang baru
saja anda beli dan menginstal wp agar domain - domain tersebut siap untuk digunakan.

Blog dummy gratisan (dengan menggunakan web 2.0)

Untuk mencari list web 2.0 anda bisa menggunakan tehnik-tehnik pencarian yang
pernah kita bahas sebelumnya. Silahkan buka Google.co.id dan ketik kata-kata dibawah
ini (tanpa tanda petik) pada kotak pencarian Google "Create your free Blog", "free
blogging platforms", "free blog"

*Anda juga bisa memodifikasi tehnik pencarian di atas untuk mendapatkan hasil lainnya

e. Yang Harus Anda Lakukan Setelah Menemukan List Blog Dummy

Jika kita telah menemukan blog dummy baik yang berbayar atau gratisaan, berikut adalah
langkah-langkah yang bisa anda lakukan selanjutnya.

- Gunakanlah nama domain yang baik untuk blog dummy anda, saya sangat sarankan
untuk jangan menempatkan keyword yang anda targetkan sebagai nama blog, tapi
buatlah nama yang general dan mudah diingat.

http://expireddomains.net/register-deleted-domains/
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- Bagi anda yang menggunakan blog dan hosting berbayar, silahkan instal wordpress
untuk blog tersebut kemudian atur pengaturan selanjutnya (seperti plugin yang akan
digunakan, lainnya). Untuk plugin pada blog dummy ini, kita hanyaakan menggunakan
plugin yang diperlukan saja. Seperti google sitemap xml, all in one seo pack / platinum
seo pack dan lainnya.

- Gunakanlah title atau judul blog yang general, usahakan jangan menempatkan keyword
yang anda targetkan pada judul atau title blog tersebut. Hal ini bertujuan agar anda
dapat menggunakan blog tersebut untuk yang lainnya (misal apabila anda memiliki
usaha yang baru dan ingin anda promosikan).

- Saya biasanya menggunakan judul-judul yang umum untuk blog dummy yang saya
miliki, contohnya tulisan ku, hanya blog biasa, informasi-informasi menarik dan lainnya.

- Pada bagian deskripsi blog, isilah dengan kata-kata yang anda inginkan dan tetap tidak
menempatkan keyword yang akan kita targetkan.

- Gunakan theme yang ringan dan cukup menarik untuk blog yang kita miliki agar blog
terlihat lebih bagus. Untuk blog berbayar (menggunakan wordpress) anda bisa
menginstall theme yang anda inginkan. Untuk blog gratisan seperti blogger, anda juga
bisa mencari template dan kemudian menginstalnya. Begitu juga dengan blog gratisan
lainnya yang memiliki fasilitas install template.Jika blog gratisan tidak menyediakan
fasilitas install template atau pengaturan terlalu sulit, maka cukup gunakan theme atau
template yang ada saja.

- Setelah semua settingan selesai, dan blog dummy sudah terlihat bagus serta siap untuk
digunakan, anda bisa memasang fanspage dan juga twitter website utama anda pada
sidebar blog dummy tersebut

- Langkah selanjutnya adalah, anda dapat membuat halaman about, kontak, dislaimer
dan lainnya untuk blog dummy tersebut. Hal ini bertujuan agar blog dummy kita terlihat
seperti blog atau web yang sebenarnya

- Jika anda telah selesai melakukan hal-hal di atas, anda bisa mensubmit situs blog
dummy anda pada situs social bookmarking dan jika anda memiliki modal yang lebih,
anda bisa melakukan blog / web review untuk blog dummy yang anda miliki.

- Tunggulah 3 – 7 hari, setelah itu buatlah artikel yang berkaitan dengan produk atau
bisnis anda. Pasang link website anda pada akhir artikel tersebut (dengan alamat
website anda sebagai anchornya). Kemudian submit artikel tersebut ke situs social
bookmark.

- Selalulah update blog dummy anda secara teratur, misal setiap 3 hari. Bertujuan agar
kualitas blog dummy yang anda miliki menjadi lebih baik.

- Anda juga dapat melakukan tukar link dengan para blogger (pemilik blog) lainnya
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f. Beberapa Hal Yang Harus Diingat
- Bagi anda yang menggunakan domain atau hosting berbayar, jangan lupa untuk

menggunakan ip address yang berbeda-beda untuk blog dummy yang anda miliki
(maksimal 1 ip untuk 2 blog).

- Sekali lagi saya tekankan disini, jangan menggunakan atau menempatkan keyword yang
kita targetkan pada judul / title dan deskripsi blog dummy tersebut.

- Jangan memasang link website anda pada blogroll, sidebar, footer atau lainnya yang
bersifat sitewide (link tampil di semua halaman) pada blog-blog dummy tersebut.

- Jangan memasang link blog dummy lainnya pada blogroll, sidebar, footer atau lainnya
pada blog-blog dummy tersebut.

- Pada halaman about, jangan menggunakan kata-kata yang sama untuk tiap blog dummy
yang anda miliki. Anda cukup membuat penjelasan general tentang blog dummy
tersebut.

- Pada halaman kontak, jangan pasang data kontak anda seperti nomor telpon, email link
website utama anda dan lainnya yang berhubungan dengan data kontak anda. Anda
cukup menggunakan kotak komentar yang ada saja.

- Jangan lupa untuk selalu mengupdate blog dummy anda
- Bagi anda yang menggunakan blog gratisan sebagai dummy, jangan heran atau kaget

apabila tiba-tiba blog anda dihapus oleh penyedia blog gratisan tersebut hehe.

E. Memasang Iklan Pada Situs Pay Per Click (Tingkat Pemula)

Cara lainnya yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan bisnis atau website kita di internet
adalah dengan memasang iklan di situs ppc atau pay per click. Beberapa situs pay per click yang
bisa kita gunakan adalah…

- International -> Google Adwords
- Local - > Klik Saya dan PPC Indo

Harga per klik iklan pada situs-situs di pay per click biasanya berbeda-beda, tergantung dari
target yang anda inginkan. Anda dapat mengunjungi website-website tersebut untuk
melakukan pemasangan iklan. Jika anda merasa kesulitan, maka anda dapat menggunakan jasa
pemasangan iklan terlebih dahulu. Khusus untuk pemasangan iklan di Google Adwords, team
halamansatu.com siap membantu anda.
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BAB VII. CARA MENGHADAPI CALON PEMBELI KETIKA MENJADI CS

Walaupun sepertinya terlihat sangat gampang, ternyatamenghadapi para calon pembeli ketika
kita menjadi CS (customer service) bukanlah sesuatu yang mudah!. Perlu keahlian khusus agar
kita bisa membius calon pembeli untuk menyukai barang dagangan kita dan kemudian
melakukan pembelian. Banyak pebisnis online yang mengabaikan hal ini dengan alasan mereka
sudah terbiasa berkomunikasi dengan banyak orang. Tetapi ketika mereka dihadapkan dengan
calon pembeli, mereka menjadi bingung, “kok banyaknya cuma nanya-nanya saja ya?”. Nah
kan, percuma saja website atau toko online anda berada di halaman satu google, percuma saja
website atau toko online anda ramai dikunjungi, jika anda tidak tahu bagaimana caranya
membuat calon pembeli malakukan order atau pembelian.

Jujur, saya juga masih mempelajari trik-trik melayani calon pembeli ini (maklum, yang lebih
paham itu adalah istri saya hehe). Ia bisa membuat banyak orang yang tadinya tidak melakukan
order dan bahkan tidak mempercayai produk yang ia jual, menjadi pelanggan yang loyal dan
bahkan  menjadi resellernya, Amazing!. Ingin tahu bagaimana caranya?, jangan khawatir istri
saya sudah menceritakan kepada saya beberapa tips ampuhnya ketika melayani para calon
pembeli (tips di bawah ini sudah terbukti manjur dan saya sudah mendapatkan izin untuk
menyebarkannya :D ) .

Tips melayani consumen…

 Jangan langsung memberikan harga jika calon pembeli menanyakannya. Tips ini
awalnya membuat saya bingung, ya bagaimana tidak bingung, ketika consumen
bertanya berapa harga produk, istri saya menyarankan jangan langsung memberikan
harga, tapi ajak ngobrol dulu. Hmm…awalnya saya kurang percaya dengan tips ini.
Tetapi!, ketika saya praktekkan sendiri, trik ini benar-benar manjur!. Jadi ketika ada
pelanggan yang bertanya kepada anda “berapa harganya”, maka trik yang harus
anda lakukan adalah “ajaklah calon pembeli tersebut untuk sedikit ngobrol”. Dengan
demikian calon pembeli akan merasa lebih nyaman berbelanja di tempat kita.
Seperti penjelasan istri saya di bawah ini (percapakan saya dengan istri)…

Saya : Gimana jualannya sayang?
Istri : Ramai pap, tapi baru nemu nih trik menjawab pertanyaan konsumen
Saya : Wah mantep tuh, gmn sayang triknya, bagi-bagi donk
Istri : Iya, ternyata kalau ada pelanggan yang mau beli trus nanya berapa harga
produknya atau gmn cara belinya, kita jangan langsung kasi tau harganya tapi ajak
dulu ngobrol
Saya : Ajak ngobrol gmn sayang?
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Istri : Iya tanya dulu dia mau pakai produknya untuk apa, nantikan dia cerita tuh nah
kita tanya lagi sudah pernah pakai apa saja trus dia bakal lanjut cerita lagi
Saya : Jadi lama donk?
Istri : Iya gpp, belum beres pa, nanti kalau dia dah nanya lagi gmn cara belinya, kita
tanya lagi ke dia, alamatnya dimana? kalau dia dah ngasi tau alamatnya baru kita
kasi tau dia cara beli atau harganya. Kebanyakan yang belanja di aku jadi seneng
karena pelayananya ramah katanya…

 Jika ada yang menawar, jangan langsung turunkan harganya, tapi berikan service
lebih atau turunkan harga ongkos kirimnya dulu. Nah yang ini juga terkadang
membuat bingung, banyak orang-orang yang berbelanja biasanya meminta diskon
(menawar) dengan harga yang “menyakitkan” . Trik untuk menghadapinya adalah,
berikan mereka service lebih atau turunkan harga ongkos kirim produk yang akan
mereka beli. Yuk simak lagi percakapan saya dengan istri…

Saya : Trus kalau pembelinya bilang produknya kemahalan dan nawar gimana?
Istri : Kalau aku sih liat-liat calon pembelinya, kalau misal yang mau belinya rewel ya
diturunin harga ongkos kirimnya atau dikasih gratis aja untuk ongkos kirim
Saya : Loh kok ongkos kirim?
Istri : Iya biar harganya ga rusak, tapi kalau orangnya masih nawar lagi baru diturunin
lagi harganya trus bilang ke pembelinya "untuk pembelian pertama gpp deh".

 Menghadapi pembeli yang bawel dengan penuh kesabaran karena ada hikmah
dibaliknya. Pembeli yang bawel itu sudah biasa, banyak calon pembeli yang nanya-
nanya panjang lebar dan akhirnya tidak jadi beli, banyak calon pembeli yang
menyebalkan (sok tau padahal tidak tau apa-apa). Solusinya bagaimana?, “SABAR
SAJA” karena ada hikmah dibaliknya.

Istri : Emang banyak yang menyebalkan sih, nanya-nanya terus belinya ga. Sabar aja
deh, nanti mereka beli kok. Banyak yang gitu, 3 hari atau 7 hari kemudian mereka
biasanya beli kalau kita tetap sabar jawab pertanyaannya. Kalau mereka ga beli pun,
mereka diem-diem ngebantu nyebarin informasi dagangan kita loh hehe.
Saya : Loh kok bisa?
Istri : Iya, kan nanti mereka banding-bandingkan kita dengan penjual lainnya. Nah
siapa yang lebih ramah biasanya yang dipilihnya (coba aja, banyak penjual lain yang
ga kan ramah, kalau kita ramah, kan kita yang menang :D ). Kali aja si bawel belum
beli karna belum ada duitnya. Sama itu pa, biasanya kebanyakan orang yang bawel,
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mereka nyoba-nyoba nawarin ke teman-temannya (buat nyari duit untuk beli
produk kita, kan jadiga perlu modal belinya).

 Ketika menjelaskan keunggulan produk, jangan terlalu berlebihan, jelaskan saja apa
adanya. Banyak dari penjual yang ketika menawarkan produknya, mereka
menjelaskan secara berlebihan dan terkadang “berbohong”. Hal ini akan
memberikan akibat yang sangat buruk jika terjadi suatu masalah pada pembeli.

Istri : Jangan ngebohong kalau ditanya manfaat atau keunggulan produknya.
Jelaskan aja apa adanya. Karena kalau kita melebih-lebihkan atau berbohong, nanti
bakal dapat banyak masalah. Contohnya kalau si pembeli ga dapat apa yang dah kita
janjikan setelah membeli produk kita, kan mereka jadi marah-marah. Jadi jawab aja
apa adanya, kalau mereka beli atau mau coba produk kita dan ternyata hasilnya
memuaskan, mereka bakal lebih percaya ke kita kok.

 Jangan pernah telat membalas sms atau bbm dari calon pembeli, dan jangan
menunda-nunda untuk melakukan pengiriman barang. Ini bertujuan agar para
pembeli merasa sangat senang berbelanja di tempat kita. Mereka akan merasa
bahwa “toko online” kita adalah tempat belanja yang recommend!.

Istri : Yang penting kita harus cepet bales sms atau bb dari calon pembeli. Trus kalau
mereka dah beli, barangnya harus cepat dikirim, kalau bisa hari itu jg. Biar para
pembeli merasa kita peduli dengan mereka dan mereka nantinya akan berpendapat
kalau toko online kita adalah toko online yang paling tepat untuk membeli produk
itu.

 Jika ada kesalahan, cepatlah memberikan konfirmasi kepada pembeli. Setiap penjual
pernah mengalami “human error” atau kesalahan. Seperti salah mengirimkan
barang, salah memberikan harga dan lainnya. Jika hal tersebut terjadi, cepatlah
mengirimkan konfirmasi kepada pembeli anda, minta maaf kepada mereka dan
tawarkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Istri : Aku pernah dulu salah kirim barang ke pembeli, trus ya kontak aja orangnya
langsung. Tapi jangan sms atau via bb, telp aja biar lebih enak. Jelaskan kalau kita
salah ngirim barang ke dia. Tanya dia gimana solusi yang dia mau trus tawarin juga
solusi dari kitanya. Kalau kita enak ngejelasinnya, bisa-bisa dia jadinya beli dua
produk (bukan marah-marah) :D .
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 Jangan pernah mau jika diminta “barang dikirim dulu baru uang dikirim”. Jika ada
yang meminta seperti itu jangan pernah mau, walau dia bilang akan mengirimkan
uang DP sebesar 50%. Tetap pertahankan prinsip anda, uang ada maka barang akan
dikirim.

Istri : dulu pernah ada yang gitu, minta barang dikirim dulu baru uangnya, katanya
sih atmnya jauh. Ya aku kirim barangnya, eh malah uangnya ga ditransfe-transfer.
Aku kontak dia dan bilang gini, “kalau uangnya ga ditransfer, nanti nama sama
nomor hp dan pin bbnya aku pasang di web dengan tulisan, hati-hati penipu. Aku
dah gamau lagi ah, skarang uang dulu baru barang dikirim. Kalau ada yang maksa-
maksa, bilang aja “maaf ini sudah ketentuan dari bos saya, saya cuma yang kerja”,
aman deh hehehe…

 Tolak jika diajak ketemuan, tolak lagi jika masih diajak, dan tolak lagi lalu suruh dia
yang datang ke tempat kita. Banyak orang yang merasa ketakutan ketika berbelanja
online. Saking takutnya, mereka meminta untuk ketemuan sebelum membeli
barangyang kita jual (padahal terkadang harga barang tersebut hanya sebesar
Rp.100.000 saja). Normal memang, tapi kita harus tau bagaimana cara
mengahapinya.

Istri : banyak yang ngajak ketemuan tapi aku tolak terus. Aku bilang, untuk apa aku
nipu hanya karena uang segitu, untuk buat web aja harganya berpuluh-puluh kali
lipat dari harga produk yang aku jual. Kalau mereka masih ngotot, suruh aja datang
ke tempat. Kalau mereka bilang “jauh tempatnya…mending di tengah-tengah aja”.
Jawab aja “maaf saya sibuk belum ada waktu, kalau mau datang aja…”. Kalau calon
pembeli digituin, nanti mereka merasa kalau kita ga butuh mereka, tapi mereka yang
butuh kita. Biarin aja mereka datang ke tempat dan biarin aja kalau mereka ga jadi
beli, nanti mereka  juga order kalau dah beberapa hari.

 Jangan langsung marah jika ada yang menganggap anda penipu. Banyak para
pembeli yang memiliki sifat tidak sabaran, terkadang ada saja permasalahan yang
terjadi pada expedisi sehingga mengakibatkan barang sampainya terlambat. Nah
pembeli yang tidak sabaran biasanya langsung menuduh kita sebagai PENIPU!. Cara
menghadapinya sangat mudah, cukup kirimkan kepada mereka kode resi JNE atau
TIKI yang anda pegang. Minta mereka mengecek secara langsung di website JNE atau
TIKI. Jika mereka masih rewel dan meminta kita untuk menghubungi JNE atau TIKI,
maka lakukan tips di bawah ini.
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Istri : Dulu pernah ada yang ngira aku nipu karena TIKI lama banget ngirim
barangnya. Dah aku kasih resinya ke pembeli itu, tapi dia masih aja bawel minta aku
nelp TIKI. Ya aku kasih nomor telp tikinya ke dia, biar aja dia yang nelp. Klo dia masih
bawel bilang “mba donk yang nelp, kan saya pembeli”. Baru aku jawab, “tugas saya
cuma mengirim barang dari rumah ke TIKI mba, kalau ada permasalahan di TIKInya
bukan persoalan saya saja tapi masalah TIKI, saya dan mba”. Kalau saya yang nelp
TIKI terus, bolak balik TIKI terus, saya jadi rugi gara-gara masalah ini, untung saya ga
seberapa malah jadi minus. Nah kalau mba ga mau bantu, saya balikin aja duitnya,
tapi ntar kalau sudah ada konfirmasi dari TIKI nya. Kalau barangnya sudah sampai di
mba pun, mba boleh balikin lagi ke saya, nanti uangnya saya kembaliin. Maaf yang
beli produknya bukan mba saja, jadi saya kurang enak kalau dikira penipu”.

Habis aku ngomong gitu ke pembelinya, eh dianya malah jadi baik trus bilang ke aku
“gpp kok mba, salah TIKInya”. Nah gitu sayang, kalau kita dikira atau dituduh nipu,
jangan langsung marah, jelasin aja ke orangnya gimana jalan persoalannya dan
sampaikan dengan tegas :D .

 Ingin mendapatkan untung lebih?, ayo bermain sedikit di harga pengiriman barang.
Harga pengiriman barang dapat kita lebihkan sebesar Rp.2000 – Rp.5000 tergantung
dari jauhnya tempat yang akan dikirim.

Istri : biasanya kan papa yang ngelebihin harga pengiriman tuh :D. Iya jg sih, selisih
dari harga pengiriman tadi bisa digunain untuk parker sama nratir papa makan kalau
nganterin hehe. Kata temen aku, kalau pengirimannya untuk wilayah Timur
Indonesia, mending pakai pos aja, karena biayanya jauh lebih murah daripada TIKI
atau JNE (stengah harga JNE atau TIKI juga ga nyampe). Nah punya banyak lebih tuh,
kata pak pos, lebihin aja 10.000 kalau untuk pengiriman ke timur Indonesia. Karena
kalau kemurahan harga ongkirnya, ntar mereka jadi bingung sama ga percaya. O ya
satu lagi, kalau mau murah di ongkos kirim, misal menggunakan JNE, kita bisa jadi
member JNE aja, biayanya murah kok, caranya juga mudah. Kita tinggal datang aja
langsung ke JNE, trus daftar. Diskon atau potongannya lumayan, aku lupa brapa tuh,
kayanya 10% dari harga total.

 Jangan pernah memasang foto atau status “alay” pada bbm jualan anda. Banyak
penjual yang memasang foto dan status “alay” pada bbm jualannya. Mereka tidak
sadar bahwa di bbmnya tersebut banyak para pelanggan yang terus melihat status
bbmnya. Jika mereka melihat status anda yang sedang alay, maka mereka akan
menurunkan rasa segan dan rasa percayanya kepada anda.
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Istri : iya donk, jangan sampai kita masang foto dan status “aneh-aneh”, kan para
pelanggan ngelihat status kita, nanti kita dikira kurang professional. Kalau pengen
aneh-aneh atau alay-alay gitu, beli aja hp khusus satu lagi, ya kan pap?, beliin ya :p .

 Untuk yang ingin menjadi reseller, ada peraturannya. Jangan terlalu cepat senang
jika anda memiliki reseller. Karena jika anda belum memiliki peraturan yang jelas
tentang reseller, anda akan kebingungan sendiri nantinya.

Istri : ya pap, harus ada sistem resellernya dulu. Misal kita buat peraturan, untuk
menjadi reseller persyaratannya harus ini dan minimal belinya sekian, sama jangan
lupa buat halaman khusus penjelasan untuk reseller di websitenya. Karena kalau kita
asal nerima reseller, nantinya kita jadi pusing ngurusin mereka.

 Tips lainnya…

Istri : tips lainnya paling, harus ada batas waktu consumen untuk ngehubungi kita,
misal dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore.  Pengiriman barang bilang akan dilakukan
malam hari, ada batas waktu transfer (misal, jika transfer sebelum jam 3 sore, maka
barang akan dikirim hari itu juga). Bungkus packing barang harus rapi dan terlihat
bagus. Yang trakhir, adalah jangan ngehindar kalau ada masalah dan selalu jujur ke
pembeli.

Di atas adalah tips-tips dari istri saya berdasarkan pengalamannya ketika menjalankan bisnis
toko online. Anda bisa menggunakan dan memodifikasi tips-tips tersebut.
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BAB VIII. MENJAGA KUALITAS YANG TELAH ADA (MANAGE & MAINTENANCE)

Kita harus memanage dan me-maintain apa yang telah kita buat atau apa yang telah kita miliki.
Seperti website, video, facebook fanspage, twitter dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga
dan meningkatkan kualitas dari yang telah kita lakukan sebelumnya. Jika kita melupakan point
manage dan maintenance untuk ini, maka lambat laun kualitas yang telah ada akan berkurang
dan bahkan akan “hilang”.Lalu bagaimana cara memanage dan melakukan maintenance untuk
yang telah kita buat ini?. Berikut adalah langkah-langkahnya…

1. Produk / Barang Dagangan (Stock & Promo)

Jika anda berjualan produk nyata dan hanya berjualan 1 produk saja, maka anda harus selalu
memperhatikan stock dari produk tersebut. Jika anda berjualan banyak produk yang senejis
(berkaitan) maka pilihlah produk yang benar-benar “best seller” dari dagangan anda (untuk
penyediaan stock). Untuk produk yang kurang banyak peminatnya, anda bisa membuat sebuah
“promo” atau diskon khusus untuk produk tersebut. Anda juga bisa membuat kontes sederhana
untuk produk-produk yang kurang laris tadi. Misal, bagi mereka yang memberikan testimonial,
maka akan mendapatkan potongan harga sebesar 40%. Jangan takut jika anda tidak
mendapatkan keuntungan pada saat itu, karena uang dari penjualan “produk yang kurang laris”
tersebut bisa anda gunakan kembali untuk modal (produk yang diam akan menyusut dan akan
semakin membuat anda stres, lebih baik anda melepaskannya).

Jika anda ingin mencoba mengembangkan sayap dengan berjualan produk baru, maka
usahakan agar produk tersebut masih berkaitan dengan produk anda sebelumnya, karena anda
telah memiliki target pasar yang jelas. Jangan ragu untuk menjual produk yang memiliki fungsi
yang sama namun berbeda merk, karena terkadang banyak konsumen yang memiliki sifat
“penasaran dan ingin mencoba”. Selalulah tingkatkan kualitas produk yang anda jual, baik dari
segi bungkus produk tersebut, bungkus packing (pengiriman) dan lainnya.

 Lakukanlah setiap 3 hari sekali

2. Domain Dan Hosting

Perlu anda ingat bahwa domain dan hosting yang telah kita beli atau kita sewa perlu
diperpanjang pada jangka waktu tertentu. Banyak pemilik website yang lupa melakukan
perpanjangan (khususnya domain) dan kemudian mereka kehilangan domainnya tersebut.
Jangan sampai anda juga kehilangan domain dan hosting anda dengan alasan karena anda lupa
memperpanjangnya (perpanjangan biasa dilakukan sesuai dengan jangka waktu ketika anda
melakukan pembelian)…
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 Domain biasanya harus diperpanjang setelah satu tahun pembelian
 hosting biasanya diperpanjang setiap bulannya

3. Artikel website

Artikel posting pada website juga harus kita perhatikan. Anda harus mengisi artikel posting
website anda secara teratur, agar kualitas website tetap terjaga. Update artikel secara teratur
juga akan membuat website anda semakin baik dimata search engine. Biasanya pemilik website
melakukan update artikel posting dengan ketentuan seperti di bawah ini…

- Buat 3 artikel setiap harinya (minimal jumlah kata adalah 300 kata). Artikel dapat
tentang informasi atau tips yang berkaitan dengan bisnis anda, artikel-artikel yang
bermanfaat atau mungkin artikel dicari oleh “target atau calon pembeli anda”.

- Setelah anda membuat artikel, submitlah artikel tersebut ke 5 situs social bookmarking.
 Anda dapat menulis ketika toko online anda sudah tutup, yaitu pada pukul17.00 atau

19.00

4. Traffic Website

Kita bisa meningkatkan traffic website yang kita miliki dengan melakukan tips dan trik di bawah
ini…

- Periksalah histats atau google analytic anda website anda. Lihat keyword apa yang
paling sering dicari oleh pengunjung ketika mengunjungi website anda. Lihat posisi
website anda di google dengan menggunakan keyword tersebut. Jika posisi website
anda telah baik, maka abaikan saja. Tapi jika posisi website anda masih kurang baik,
maka anda bisa melakukan seo offpage (tingkat pemula) untuk keyword tersebut.

- Analisalah keyword atau kata kunci baru yang masih berkaitan dengan bisnis anda.
Keyword tersebut tentunya adalah keyword yang “banyak dicari oleh calon pembeli
anda”. Setelah itu, buatlah artikel khusus untuk keyword tersebut dan lakukanlah SEO
Offpage (tingkat pemula) agar artikel tersebut berada di posisi yang baik di search
engine.

 Dapat anda lakukan 1 kali sebulan (tapi jika anda memiliki waktu lebih, anda dapat
melakukannya 4 – 6 kali sebulan).

5. Video Marketing

Untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan anda pada video marketing,
maka saya menganjurkan kepada anda agar terus membuat video baru setiap bulannya, untuk
bisnis yang anda miliki. Video dapat berupa tips, informasi, atau topic lainnya yang masih
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berkaitan dengan bisnis anda. Anda juga dapat mengembangkan tips dan trik yang ada di video
marketing ketika anda melakukan maintenane untuk tehnik video marketing ini. Semakin anda
mahir dan kreatif ketika membuat video, maka tentunya kualitas dari video marketing tersebut
akan semakin baik. Seihngga orang-orang yang melihat video tersebut pun akan semakin
terbius untuk mengunjungi website anda dan bahkan beberapa diantara mereka akan menjadi
penggemar tetap anda (video subscribers).

 Lebih baik dilakukan 1 – 2 kali setiap bulannya.

6. Facebook Fanspage

Untuk facebook fanspage, anda harus selalu menjaga agar fanspage tersebut terlihat hidup.
Oleh karena itu usahakanlah anda mengupdate status-status baru setiap harinya pada fanspage
tersebut (contoh : 3 status perhari, 2 pada sore hari dan 1 pada malam hari). Status dapat
berupa tips-tips menarik, informasi terbaru (masih berkaitan dengan bisnis anda) dan sesekali
tentang produk terbaru bisnis anda.

 Update dapat dilakukan 1 status pada jam 4 sore, 1 status pada jam 5 sore dan 1 status
pada jam 7 malam (lebih intense lebih baik).

7. Twitter

Untuk twitter pun hampir sama dengan facebook. Anda harus mengupdate status-status
terbaru pada akun twitter bisnis anda. Contoh : 3 status per hari, 2 status pada siang / sore hari
dan 1 status pada malam hari. Jika anda kehabisan ide, maka anda bisa mencari kata-kata yang
menarik di situs-situs yang sesuai (berkaitan dengan bisnis anda). Kemudian modifikasi dan tulis
kata-kata tersebut sebagai status di akun twitter anda.

 Waktu update sama seperti facebook

8. Forum Marketing

Jika sebelumnya anda hanya melakukan forum marketing di beberapa forum saja, kini anda bisa
meningkatkan tempat (forum) untuk melakukan forum marketing. Bergabunglah di beberapa
forum baru dan lakukan tips dan triks yang ada di forum marketing. Jangan lupa juga untuk
memanage forum marketing yang telah anda lakukan sebelumnya. Anda bisa meningkatkan
reputasi anda pada forum-forum yang telah anda ikuti sebelumnya dengan cara “rajin
memberikan tips dan berkomunikasi dengan yang lainnya”.

 Dapat dilakukan 1 – 2 kali sebulan
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9. Advertising

Untuk advertising yang telah anda lakukan sebelumnya, anda perlu memilih atau menentukan
blog atau website mana yang akan anda pilih untuk perpanjangan advertising. Anda bisa
memperpanjang advertising di blog atau website yang anda rasa memberikan keuntungan. Dan
jika anda telah memiliki modal lebih untuk melakukan promosi, maka anda bisa menambah
blog atau website lainnya untuk pemasangan iklan (lakukanlah analisa seperti pada
pembahasan yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu pada bagian Advertising).

 Dapat dianalisa setiap 1 bulan sekali

10. Blog Dummy

Blog dummy pun harus kita manage dan maintenance. Jangan pernah lupa untuk menyimpan
list blog dummy yang kita miliki dan updatelah artikel blog-blog dummy tersebut.

 Contoh 2 artikel per minggu.

11. Owner Plan / Business Strategy

Apa itu owner plan / business strategy?. Owner plan / business strategy adalah rencana atau
strategi anda ke depannya untuk meningkatkan bisnis anda. Mengapa harus memanage hal
ini?, ya tentu saja anda harus memanage hal ini agar bisnis anda selalu fresh dan tidak jenuh.
Adapun yang harus anda lakukan adalah membeli sebuah 2 buku khusus. 1 buku untuk
pencatatan transaksi penjualan dan 1 buku lagi untuk catatan khusus anda. Silahkan lihat di
bawah ini…

 Selalulah catat transaksi pemasukan dan pengeluaran pada bisnis anda di salah satu
buku yang telah anda beli.

 Catatlah persoalan-persoalan yang anda hadapi ketika anda menjalankan bisnis
tersebut.

 Biasanya ketika kita sedang menjalankan bisnis, ada beberapa planning yang muncul
dipikiran kita, tetapi sering kali kita lupa untuk mencatatnya. Nah mulai dari sekarang,
jika planning tersebut muncul setiap hari atau setiap saat, jangan lupa untuk
mencatatnya karena kita akan membutuhkannya di lain waktu.

 Sering kali juga ketika kita menjalankan bisnis kita, tiba-tiba muncul “ide-ide gila” di
pikiran kita. Banyak dari kita yang kemudian tidak menghiraukan ide tersebut padahal
secara tidak sadar kita baru saja membuat diri kita menjadi “penakut” hehe. Ok teman-
teman, mulai dari sekarang jika muncul ide-ide gila di pikiran anda, selalulah catat ide
tersebut pada buku yang anda miliki.
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 Setelah anda membuat catatan pada 2 buku tersebut, periksalah kedua buku yang ada
secara detail…

Buku pemasukan : diperiksa setiap hari.
Buku catatan khusus : diperiksa setiap 7 atau 10 hari.

Saya yakin jika anda melakukan hal di atas, akan muncul strategi bisnis yang sangat brilliant
setiap bulannya. Saya sangat menyarankan agar anda segera mengambil tindakan untuk ide
brilliant tersebut!.

Hint : Cukup banyak ya pekerjaan yang harus anda lakukan hehe. Jika anda kesulitan mengatur
waktu dan anda telah benar-benar yakin akan bisnis anda, maka tidak adalah salanya jika anda
meng-hire 1 orang pegawai (atau bahkan lebih) untuk membantu pekerjaan anda .

BAB IX. TUGAS YANG HARUS ANDA LAKUKAN

Setelah kita melihat dan mempelajari berbagai tips dan trik yang ada di ebook ini, kini tiba
waktunya untuk melakukan praktek dengan menggunakan tahapan-tahapan yang jelas. Tujuan
dari tugas ini adalah agar anda semakin mengerti dan mendapatkan hasil yang maksimal  .

Berikut adalah tugas-tugas yang harus anda lakukan…

- Tugas 1 : Memilih Bisnis Yang Ingin Anda Pasarkan Melalui Internet
- Tugas 2 : Memilih Nama Untuk Brand Bisnis Atau Usaha Anda
- Tugas 3 : Menyetting Website Bisnis / Toko Online Anda (Theme, Plugin, Lainnya)
- Tugas 4 : Mengatur Tampilan Website Agar Menarik Dan Elegant
- Tugas 5 : Mempraktekkan Tips Belajar Menulis
- Tugas 6 : Mengisi Artikel Untuk Page / Halaman Dan Posting
- Tugas 7 : Mempersiapkan Dan Melakukan hal-hal sebelum anda memperkenalkan

bisnis anda
- Tugas 8 : Melakukan Video Marketing (Tingkat Pemula)
- Tugas 9 : Melakukan Facebook Marketing (Tingkat Pemula)
- Tugas 10 : Melakukan Twitter Marketing (Tingkat Pemula)
- Tugas 11 : Melakukan Blog / Web Review (Tingkat Pemula)
- Tugas 12 : Submit Video yang telah anda buat ke 8 situs social bookmarking
- Tugas 13 : Submit Fanspage yang telah anda buat ke 8 situs social bookmarking
- Tugas 14 : Submit Akun Twitter yang telah anda buat ke 8 situs social bookmarking
- Tugas 15 : Submit website anda buat ke 8 situs social bookmarking



119

- Tugas 16 : Submit seluruh artikel posting yang telah anda buat ke 5 situs social
bookmarking

- Tugas 17 : Membuat 3 Blog Dummy
- Tugas 18 : Melakukan setting untuk seluruh bog dummy
- Tugas 19 : Mensubmit seluruh blog dummy ke 5 situs social bookmarking
- Tugas 20 : Membuat artikel yang berkaitan dengan bisnis anda di situs-situs blog

dummy
- Tugas 21 : Mensubmit artikel yang telah dibuat pada blog dummy ke 5 situs social

bookmark

Selesai!. Saya akan memberikan hadiah khusus kepada anda yang beruntung dengan catatan
jika anda telah selesai mengerjakan tugas-tugas di atas. Simpan apa saja yang telah anda
lakukan dan kemudian anda dapat mengirimkannya kepada saya melalui email (email saya
dapat diihat pada bagian selanjutnya). Judul email adalah “Tugas Si Tukang Tidur Vol 1” (tanpa
tanda petik), anda dapat menyertakan link fanspage, video, twitter dan lainnya pada email
tersebut).

Bersambung…
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PENUTUP

Jika anda sudah berada di halaman ini, itu bertanda pembahasan pada ebook Si Tukang Tidur
Vol 1 sudah berakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang telah membeli dan membaca
ebook ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang enak dibaca dan
bahkan terkesan “ada hal-hal yang menyinggung” :D (saya tidak ada niat sama sekali untuk
menyinggung anda, tapi jika anda merasa tersinggung, ya maaf deh hehe).
Saya menghimbau dan mengajak teman-teman semua untuk melakukan tips dan trik yang ada
di ebook ini dengan sungguh-sungguh dan secara perlahan. Agar anda mendapatkan hasil yang
maksimal, anda sangat diperbolehkan untuk memodifikasi tips dan trik yang ada di ebook ini
dengan trik lainnya jika trik tersebut telah terbukti memberikan manfaat yang baik.
Semoga website anda berada di halaman satu google dan bisnis anda semakin berkembang
setelah melakukan tips dan trik yang ada di ebook ini  .

Ingin Mengirimkan Pertanyaan Atau Testimonial?
Jika anda ingin mengirimkan pertanyaan atau testimonial, silahkan kirimkan pertanyaan dan
tertimonial andake email arie.ajha@gmail.com. Jangan lupa untuk menyertakan username
anda pada email tersebut. Seperti format di bawah ini…
Nama :
Username :
(Pertanyaan atau testimonial anda disini)
Saya akan menjawab pertanyaan anda jika pertanyaan tersebut masih berkaitan dengan
pembahasan yang ada di ebook ini  . Dilarang keras mengirimkan pertanyaan yang aneh-
aneh. Seperti apa saya sudah nikah?, apa saya mau cari pacar lagi? dan lainnya :D . Untuk
testimonial akan saya tampilkan pada halaman testimonial situkangtidur.com (anda boleh
mengirimkan foto anda untuk testimonial tersebut).
***
Oya ada info menarik khusus untuk teman-teman yang ingin serius terjun sebagai internet
markter atau pebisnis online. Jika teman-teman ingin serius mengetahui secara detail
bagaimana cara melakukan trik-trik make money online dan online marketing, anda bisa hadir
di acara workshop dan training yang di adakan oleh IM Mastermind Indonesia –
www.immastermind.co.id .

Saya juga menjadi mentor pada acara workshop + Training tersebut. “Saya tidak hanya akan
mengajarkan secara detail bagaimana cara melakukan trik dan tips yang ada di ebook ini, tetapi
saya juga akan mengajarkan secara langsung apa yang tidak saya tuliskan pada ebook Si Tukang
Tidur Vol 1 :p ini. Saya tunggu kehadirannya ya”…

mailto:arie.ajha@gmail.com
http://www.immastermind.co.id/
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DIBALIK LAYAR

Penulis dari ebook ini adalah Yasirli Amri. Siapakah Yasirli?, ia adalah seorang internet marketer
Indonesia yang sudah berpengalaman dalam bidang internet marketing khususnya SEO . Tehnik
yang ia gunakan dalam melakukan SEO adalahnatural, terkonsep dan tertarget. Pada ebook ini
ia diberi gelar “si tikang tidur”, yang mana gelar tersebut sebelumnya diberikan oleh orang-
orang yang tidak suka dengan kebiasanyaannya “yang selalu tidur”. Namun, dengan kerja keras,
fokus, pantang menyerah dan selalu berdo’a, ia dapat membuktikan bahwa “Si Tukang Tidur”
juga bisa sukses!.

“Apakah akan ada sambungan dari ebook Si Tukang Tidur Ini Vol 1 ini?”, tentunya akan ada
sambungan dari ebook ini. Karena Si Tukang Tidur VOL 1 ini hanyalah sebagai permulaan saja,
yang mana pembahasan pada ebook ini hanyalah tingkat pemula > medium saja.  Pada ebook
selanjutnya akan dibahas metode-metode yang lebih expert khusus untuk anda yang telah
menjadi “sedikit expert” atau “sedikit mastah” setelah membaca ebook Si Tukang Tidur Vol 1 ini
:D (ingat jangan sombong ya kalau sudah bisa hehe…).

Hallo all, Assalamualaikum.

Perkenalkan saya Yasirli, nama lengkap saya adalah Yasirli Amri dan
yang disebelah saya adalah istri saya. Kelihatan romantis ya?,
maklum pengantin baru (baru 9 tahun nikahnya :D). Oya, saya
adalah seorang pelaku seo yang pekerjaannya mengoptimasi
website agar berada di posisi yang setinggi-tingginya hehe.Ingin
mengenal saya lebih dekat?, add saya ya di…

Facbook : www.Facebook.com/yasirli

Twitter : www.Twitter.com/yasirli

“Never Give Up dude, All come From Zero!” ...

Yasirli – Owner & Founder Halamansatu Media Indonesia (www.halamansatu.com)

https://www.facebook.com/yasirli
http://www.twitter.com/yasirli

