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MEMBANGUN PONDASI DAN POLA PIKIR 

    BERBISNIS DENGAN INTERNET 

 

I.  MEMBANGUN PONDASI. 

Tahukan anda, nasib sangat berbeda dengan takdir. Nasib bisa anda 
rubah kapanpun anda mau. Sementara takdir adalah ketentuan Allah 
YME dan sudah menjadi keputusan mutlak yang tidak dapat dirubah dan 
diganggu gugat lagi. 

Sering orang beranggapan ketika dia gagal dalam suatu bisnis selalu yang 
di katakan adalah “ya, sudahlah…mungkin ini sudah takdir saya”. 
Pemikiran salah seperti itu sebaiknya anda rubah dari sekarang. Ini 
penting jika anda berkeinginan menjadi pebisnis yang sukses di Internet. 
Padahal kesuksesan dan kegagalan suatu bisnis karena disebabkan oleh 
nasib baik anda. 



Nah, yang ingin saya sampaikan dalam e-book ini adalah bagaimana agar 
Nasib baik selalu berpaling kepada anda. Supaya setiap langkah yang 
anda lakukan dalam menjalankan bisnis dapat berhasil dengan baik. 
Oleh karena itu perlu belajar dan persiapan yang matang dalam memulai 
suatu bisnis terutama yang memanfaatkan media Internet. 

Simak 3 rahasianya agar nasib baik selalu berpihak kepada anda : 

a. Konsisten. 

Dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha apapun, mau tidak mau, 
suka atau tidak suka, anda akan selalu berhadapan dengan konsumen. 
Konsumenlah yang dapat menentukan nasib baik anda. Oleh karena itu, 
berikanlah manfaat dan pelayanan yang terbaik yang bisa anda berikan 
dengan cara yang baik secara konsisten dan tidak setengah-setengah. 
Jika mereka merasakan ada manfaatnya bergabung dengan bisnis anda, 
maka secara otomatis mereka akan menyebarkan virus kebaikan kepada 
yang lain. Jika hubungan dengan konsumen sudah terjalin dengan baik, 
produk apapun yang anda tawarkan tidak akan mendapat penolakan 
yang berarti dari calon konsumen anda. Disitulah rahasia kesuksesan 
anda dalam bisnis.  

b. Positif Thinking 

Berfikirlah positif ketika ada tawaran kesempatan.  Ambilah kesempatan 
yang paling banyak nilai positifnya di banding dengan hasil negatifnya. 
Semua manusia dibekali akal dan fikiran yang sama.  Perbedaan antara 
orang yang sukses dan yang gagal adalah cara dia cepat dan tepat dalam 
mengambil sebuah peluang. Sayangnya, banyak orang disekitar kita yang 
selalu mempengaruhi dan membenamkan fikiran negative ke telinga kita 
sehingga menjadi karat di otak kita. Anda bisa melihat dan 
membandingkan diantara dua kelompok orang yang sukses dan yang 
gagal. Seseorang yang hidupnya sukses selalu berada di lingkungan 
orang-orang sukses. Ya, karena kelompok itu selalu memandang suatu 
kesempatan dengan pandangan yang positif. Jadi, cobalah mulai dari 
sekarang anda bergabung kepada kelompok yang berfikiran positif. 
Tunggulah beberapa bulan kemudian, dan rasakan perubahan apa yang 
ada dalam kehidupan anda. Oleh karena itu, Jauhkan pikiran yang 



negative itu karena akan mendekati kepada jurang kegagalan. Raih 
kesempatan yang menurut akal dan fikiran anda bernilai positif, maka 
yakinlah hasilnya pun pasti akan baik.  

c. Kemampuan/Skill. 

Cobalah semua kesempatan yang anda didalam  kehidupan anda saat ini 
untuk menunjukkan kemampuan anda kepada semua orang. Sebab tak 
ada artinya, jika kepintaran anda hanya dipendam dalam otak.  Cara 
menunjukkan kemampuan anda adalah dengan bergaul kepada semua 
kalangan. Cara lainnya adalah dengan menunjukkan kepada pengunjung 
online melalui blog atau website. Tunjukkan tentang keahlian atau 
pengalaman anda dengan tulisan agar orang tahu bahwa anda benar-
benar seorang yang ahli di bidangnya. 

Contoh : seorang Insinyur pertanian, bisa menulis cara mencakok pohon 
cabe dengan teknik stek, misalnya. Atau seorang pelajar bisa 
menyampaikan tulisan berdasar pengalaman : rahasia membaca cepat. 
Atau Seorang pensiunan bisa menyampaikan pengalamannya :  cara 
sehat dan kaya di masa pensiun. Dll.  

II. MEMBANGUN MENTAL SEORANG PEBISNIS 

Ketika saya akan menulis e-book ini, tiba-tiba saja saya teringat cerita 
tentang si Kurjan, anak 6 SD, seorang penggembala kambing yang sukses 
menjadi pengusaha Restoran Sate dan Gule kambing.  

Pada waktu itu, di sebuah dusun yang jauh dari keramaian kota, 
tinggalah si Kurjan di sebuah gubuk dengan kedua orang tuanya. Dia 
terpaksa menjadi penggembala kambing milik tuannya, karena di 
kampungnya tidak ada pekerjaan lain yang dapat menopang biaya 
sekolahnya. Menjadi penggembala kambing adalah pilihan pekerjaan 
baginya walau sangat melelahkan. Dia harus bangun subuh karena harus 
membersihkan kandang kambingnya yang berjumlah 20 ekor. Belum lagi 
harus mengurus kambing yang sakit karena memakan rumput yang 
salah. Tetapi dengan telaten dan rasa cinta dengan pekerjaannya, dia 
dapat menyembuhkan kambing yang sakit itu dengan ramuan yang dia 
buat sendiri dari daun-dan-akar yang diambil disekitar hutan dekat 



kampungnya. Tuannya sangat gembira karena si Kurjan dapat mengurus 
kambingnya dengan baik dan bisa beranak-pinak dengan cepat dari 
awalnya hanya 4 ekor. Pekerjaan dia tidak hanya itu, karena selanjutnya 
dia harus “mengantar” makan kambingnya ke tegalan di seberang 
kampungnya. Seberes itu, dia harus menunaikan kewajibannya 
menuntut ilmu dengan jarak 6 km dari gubuknya. Sungguh pekerjaan 
yang berat bagi anak seusia Kurjan. 

Dalam satu waktu, sambil menunggu kambing-kambingnya makan itu, si 
Kurjan duduk di bawah pohon mahoni. Dia memandang kambing-
kambingnya satu per satu yang sedang asik makan rumput. 
“Kelihatannya enak benar jadi kambing.  Makan tinggal makan, Tidur 
tinggal tidur. Tanpa harus mikirin masa depan segala”  gumam si Kurjan 
dalam hati. “apa aku juga harus jadi kambing?” Tiba-tiba seekor kambing 
sudah berada disamping si Kurjan. Sambil iseng menggigit rumput di 
mulut, si Kurjan berkata : “heh, kambing, kamu mau engga kalau disate 
dan dibakar?”   tiba-tiba kambing bersuara “embeeee…..” si kurjan jelas 
tidak tahu maksud jawaban si kambing. Tetapi akhirnya dia mengartikan 
sendiri. O, pasti kamu bilang : “mauuuu…” lalu dia bertanya lagi kepada 
si kambing :  “bing, menurut kamu, saya bisa jadi orang kaya engga ya?”  
dan,  si kambing  bersuara  lagi sambil memandang muka si Kurjan  “ 
embeeee……”  tentu, dengan sok tahu lagi-lagi si Kurjan mengartikannya 
sendiri : “ bisaaaa……” 

Dasar tukang kambing yang aneh…! 

Dan tidak terasa, 10 tahun sudah dia mengurus kambing tuannya hingga 
berkembang menjadi 220 ekor. Sebuah prestasi yang belum pernah di 
lakukan oleh anak seusia si Kurjan dari kampung manapun. Tetapi 
sayang, prestasinya itu tidak secemerlang hubungannya dalam 
pergaulan. Banyak teman-temannya menjauh ketika diajak main oleh si 
Kurjan. Alasannya, karena si Kurjan anak kampung dan badannya bau 
kambing. Sedih rasanya hati si Kurjan. Mengapa orang hanya 
memandang dari pisik dan penampilan saja?. 

Akhirnya, 15 tahun sudah si Kurjan mengurus kambing tuannya. 15 
tahun adalah waktu lebih dari cukup bagi dia dalam menimba sebuah 



pengalaman hidup. Sekarang dia telah tumbuh menjadi seorang pemuda 
yang gagah. Dan tentu saja banyak bunga desa yang mencoba 
mendekatinya. “ya, sekaranglah saatnya untuk merubah hidup”, Katanya 
dalam hati. Tetapi dengan sedih dia harus segera menentukan langkah, 
karena harus meninggalkan pekerjaan yang sangat disukainya. Tetapi 
apa boleh buat, karena untuk jaman sekarang, menjadi penggembala itu 
sudah tidak layak lagi mengingat biaya hidup sudah semakin meningkat.  

Hingga akhirnya, pada suatu hari, dia mohon ijin dan meletakkan 
“jabatannya” sebagai gembala dan mendapat seekor kambing sebagai 
hadiah istimewa dari tuannya.  Maka semakin bulatlah tekad si kurjan. 
Lalu, usaha apa yang akan dia kerjakan dengan seekor kambing? Tetapi 
dengan keyakinan penuh ia memutuskan untuk berjualan sate yang 
tentu berasal dari kambing itu. Hewan yang sudah sangat ia kuasai betul. 
Hewan yang dulu pernah ia ajak bicara  

Waktu berjalan terasa begitu cepat. Akhirnya, Si Kurjan sudah bisa jualan 
sate di pinggir jalan. Semakin lama semakin banyak pembeli yang 
datang. Tentu sekarang dia tidak bisa bekerja sendiri lagi. Menyembelih, 
menguliti, sampai jadi tusukan sate. Dari 1 ekor hingga 10 ekor per hari. 
Dengan jumlah 15 pedagang yang tersebar di beberapa tempat di 
kotanya.  

Sekarang dia sudah beristri, punya anak, rumah mewah dan mobil 
bagus. Kurjan yang dulu bukan kurjan sekarang. Tubuhnya yang dulu 
ceking dan dekil, sekarang sudah menjadi tambun. Pak Kurjan sekarang 
sudah menjadi “boss” dan tentu saja jadi banyak teman. 

Mengapa restoran “kurjan” selalu dipenuhi para pembeli? Tentu karena 
pak kurjan adalah orang yang pegang rahasianya. Dia bisa 
memanfaatkan pengalamannya, hobynya, dan konsistensinya. 
Konsumen merasa puas, datang dan datang lagi karena ada perbedaan 
rasa dari sate yang dijual oleh pak Kurjan.  Karena dari pengalamanlah, 
dia bisa membedakan mana kambing yang sehat dan yang sakit. 
Kambing umur berapa bulan bahkan yang lewat berapa hari yang sangat 
cocok untuk dibuat sate. Bagaimana cara mengolah satenya sehingga 
jadi tidak berbau kambing. Itulah bedanya pedagang sate yang lain 



dengan Pak Kurjan. Dengan hanya Rp. 8.500 per porsi, tetapi dia bisa 
menjual 3.000 porsi per hari maka dalam sebulan dia dapat 
mengantongi omzet Rp. 765.000.000 – hanya dari sate, belum dari gule! 

Nah, Kesimpulan apa yang bisa kita petik dari cerita di atas? Menurut 
saya, ada 6 point yang harus anda perhatikan, dan sudah dibuktikan 
yakni : 

1. Sikap Pantang menyerah. 

Dengan kata lain tidak pernah putus asa dan berani mengambil resiko. 
Ini penting jika anda memutuskan untuk menjadi seorang juara dalam 
sebuah bisnis. Apalagi jika berbisnis di Internet. Karena menurut orang 
awam, Internet hanya bisa dipakai untuk kirim email, buka facebook dan 
cari informasi. Mereka tidak sadar jika informasi bisa dijual! Memang 
perlu waktu untuk meyakinkan orang, bahwa Internet bisa dijadikan 
sarana jual-beli dan menghasilkan uang. Dan contohnya sudah banyak, 
bagaimana orang-orang bisa kaya raya dari Internet. Oleh karena itu, 
anda dituntut untuk tidak gampang menyerah.  Untuk bisa sukses di 
bisnis internet butuh waktu dan proses. Anda mungkin pernah 
mendengar cerita sukses Thomas alfa Edison, si pencipta lampu,  yang 
melakukan percobaan  menemukan bola lampu dari percobaan pertama 
yang gagal hingga baru berhasil pada percobaan yang ke 1000? 
Bagaimana jadinya dunia ini jika pada waktu itu dia menghentikan pada 
percobaan yang ke 999? Pasti dunia tak seindah sekarang… 

2. Bisnis yang sukses berawal dari hoby. 

Apapun jenis hobynya, jika ditekuni dengan senang hati pasti tidak akan 
menjadi beban yang berat dalam pikiran anda. Dan hobby yang sukses 
karena anda mau mempelajari hobby anda dari orang lain yang lebih 
dulu sukses mengembangkan hobbynya. Demikian juga dengan bisnis 
adalah seni yang juga bisa dipelajari. Cara yang baik adalah bertanya 
kepada orang yang telah sukses menjalankan suatu bisnis. Ini adalah 
cara jalan pintas dan cerdas. Cara untuk menghemat waktu, tenaga, 
pikiran dan uang. Daripada anda harus berjibaku dulu seperti “si Kurjan” 
akan lebih baik jika anda mengikuti, apa yang sudah dilakukan oleh 
orang-orang sukses disekitar anda. Contohlah mereka, dan bertanyalah 



pada mereka apa rahasia keberhasilannya. Saya jamin, dengan senang 
hati dia akan memberikan jawaban seperti yang anda harapkan.  

3. Berani berinvestasi  
Investasi adalah modal utama dalam berbisnis. Karenanya anda harus 
siap menanggung resiko. Resiko berbisnis hanya ada dua pilihan, yaitu 
resiko gagal atau sukses. Jangan percaya terhadap saran seperti ini : “jika 
mau berbisnis, jangan dulu berpikir modal.. Lakukan saja dulu, yang 
penting niat. toh nanti modal akan datang sendiri”  saya tegaskan, itu 
BOHONG dan menyesatkan!  Bisnis adalah bisnis. Yang namanya bisnis, 
apapun bentuknya, tetap harus pakai modal. Tanpa modal dan investasi 
bisnis anda tidak akan terwujud. saya bisa jamin. Karena saya mengalami 
sendiri. Jika anda tidak mau mengeluarkan modal untuk investasi, Anda 
hanya akan berputar-putar dipusaran angan-angan dan khayalan 
kesuksesan. Jika itu yang anda lakukan, sebaiknya tinggalkan saja cita-
cita jadi seorang pebinis. Daripada anda buang waktu dengan percuma.  
Karena investasi yang harus anda siapkan bukan hanya bentuk uang, 
tetapi juga mental dan semangat pantang menyerah. Apakah jika anda 
punya uang 100 ribu, kemudian anda belikan sandal jepit 20 pasang dari 
pabrik lalu anda jual lagi ke tetangga apakah itu bukan bisnis? Dan 
apakah uang 100 ribu itu bukan modal? Banyak pebisnis yang gagal, 
karena dia berhenti di tengah-tengah jalan padahal kesuksesan tinggal 
selangkah lagi. Banyak informasi bisnis yang bisa anda pelajari dari 
beberapa media termasuk media Internet. Tetapi anda juga harus 
waspada dengan penawaran yang menyesatkan yang bertebaran di 
Internet. Terhadap iklan-iklan yang bombastis dan tidak masuk akal, 
seperti cara cepat dapat uang, atau cara kilat dapat uang tanpa modal. 
Mari kita berpikir rasional. Mana ada orang cape-cape bikin situs hanya 
untuk bagi-bagi duit gratis? Jikapun ada, pasti hanya sesaat. Jadi, sekali 
lagi, Tidak ada yang sukses yang abadi hanya dengan menerapkan rumus 
3D (duduk,diam,dapat duit). 
 
4. Mau bergabung dalam kelompok sukses. 

Kelompok ini adalah terdiri dari orang-orang yang sehaluan dengan 
anda. Mereka setujuan dengan anda yaitu ingin membangun sebuah 



bisnis yang sukses di masa depan. Kelompok ini lebih mengutamakan 
kebersamaan untuk mencapai sukses bersama. Dengan bergabung di 
kelompok ini anda akan mendapat banyak ilmu dan motivasi untuk 
membantu membangun bisnis anda. Ingat, ada pepatah : kepala sama 
berbulu, tetapi pendapat berbeda-beda. Artinya, pengetahuan 
seseorang tidaklah sama. Apa yang belum anda ketahui, orang lain pasti 
ada yang tahu. Demikian juga sebaliknya. Terus terang, anda akan 
merasa bahagia, mendapat teman yang bisa menolong kesulitan anda 
dan anda bisa menolong mereka.  

5. Mau bekerjasama. 

Dalam menjalankan sebuah bisnis melalui jaringan Internet anda bisa 
saja bekerja seorang sendiri. Tetapi untuk mencapai hasil yang berlipat-
lipat, dibutuhkan cara yang cerdas. Dan salah satu cara yang cerdas itu 
anda harus membangun sebuah system kerjasama. Dalam dunia 
pemasaran sering disebut dengan Network Marketing. Dan ini 
berhubungan juga dengan cara berbisnis memakai media Internet. 
Untuk lebih mudahnya memahami maksud judul dia atas, ada satu lagi 
pepatah : berat sama di pikul, ringan sama dijinjing. Artinya kurang lebih 
: seberat apapun pekerjaan anda, jika dilakukan bersama-sama maka 
akan terasa ringan dengan hasil yang maksimal. Karena didunia internet 
kebanyakan yang dikerjakannya adalah menyampikan informasi dan 
informasi itu disampaikan kepada yang lain melalui orang lain. Demikian 
seterusnya. Bayangkan jika anda harus bekerja sendiri, menyampaikan 
informasi itu seorang diri dengan cara dor to dor. 

6. Berani mengambil resiko. 

Namanya juga bisnis tentu ada resikonya. Dan sayangnya, resiko itu 
hanya ada dua pilihan. Resiko Gagal dan Resiko Sukses. Tidak ada yang 
lain. Anda harus siap jadi orang miskin tetapi anda juga harus siap jadi 
orang kaya. Jadi orang kaya juga tentu ada resikonya. Apalagi jadi orang 
miskin. Oleh karena itu, jangan terlalu banyak mikirin resiko. Jika hal itu 
yang anda pikirin terus, maka bisnis anda tidak akan jadi.  

 
 



III. MEMBANGUN NETWORK MARKETING 
 

 Definisi : 

Network Marketing adalah membuat hubungan dengan orang-orang 
yang kita kenal dan dengan orang-orang yang mereka kenal secara 
terorganisir untuk tujuan yang khusus, dan melakukan pekerjaan kita 
dengan satu komitmen tanpa mengharapkan pamrih. 

 philosophy : 

Dalam mengembangkan bisnis jaringan pemasaran (Network Marketing) 
anda, dalam hal ini “bisnis informasi” yang sedang anda pelajari ini, 
sebelumnya anda harus merubah paradigma atau cara berfikir anda 
dengan filosopi seperti ini :  

ANDA DAPAT MEMPEROLEH SEGALA SESUATU YANG ANDA INGINKAN DALAM 
HIDUP ANDA, JIKA ANDA BERSEDIA MENOLONG CUKUP BANYAK ORANG LAIN 
UNTUK MENDAPATKAN APA YANG MEREKA INGINKAN. 

“You can have everything in life you want, if you will just help enough 
other people get what they want”.  

Zig’s Golden Rule Philosophy 

Dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari, sebenarnya kita 
sudah berpartisipasi dalam Network Marketing setiap kali kita berbagi 
informasi kepada teman-teman kita, baik informasi yang disukai atau 
tidak. 

Dengan mengerti filosopi  di atas, sangat jelas sekali bahwa dalam 
mengembangkan bisnis dengan menggunakan media Internet ini, anda 
dapat berhasil jika dapat membantu teman-teman anda dalam meraih 
cita-cita mereka. 

Dengan kata lain, keberhasilan anda tidak akan tercapai jika anggota 
anda tidak berhasil. Inilah yang sungguh-sungguh harus difahami dan 
diterapkan. 

Tahukah anda? 



 Network Marketing, bukannya tentang penjualan. 

 Network Marketing, bukannya tentang hobby. 

      Network Marketing adalah… 

 Merekomendasikan dan mempromosikan sebuah bisnis. 

 Memberikan informasi, dan menolong orang membuat keputusan 
yang lebih baik dan memimpin mereka untuk memperbaiki kualitas 
hidup. 

 Anda tidak perlu menjadi SUPER SALES untuk membangun bisnis 
Network Marketing.  

Network Marketing = dapat membantu mewujudkan impian atau cita-
cita dan tujuan hidup anda. 

IV. MEMBANGUN POLA PIKIR (MINDSET) SEORANG PEBISNIS. 

Jiwa seorang pebisnis tentu berbeda dengan seorang karyawan. Seorang 
pebisnis adalah seorang yang berjiwa kreatif. Dia pantang sehari-harinya 
untuk melakukan pekerjaan yang monoton. Hal itu sangat diperlukan 
oleh seorang pebisnis mengingat dunia bisnis selalu mengalami 
perubahan yang dinamis dengan persaingan yang ketat. Di bawah ini 
saya berikan 1 metode yang membedakan antara PENSIUN TUA dan 
PENSIUN MUDA : 

 

 



Keterangan : Anda bekerja 35 tahun, dan harus pensiun karena terbatas 
umur. Apakah tabungan anda yang selama ini anda kumpulkan cukup untuk 
membiayai kebutuhan hidup , sementara anda harus meninggalkan warisan 
berupa : biaya untuk rumah sakit, biaya obat-obatan, biaya dokter, dan biaya 
kuliah anak yang belum selesai? Bandingkan dengan kerja affiliate. Oleh karena 
itu, tidak ada salahnya jika anda sekarang mempersiapkan diri mencari solusi-
usaha yang dapat memberikan tambahan penghasilan selain dari penghasilan 
anda sekarang. 

 

V. HUKUM KEKAL MARKETING :  

Ada dua hukum yang kekal dalam dunia marketing, yang menjadi 
kewajiban untuk dilakukan oleh seorang pebinis, yaitu :  

1. Membuat nilai tambah. 
2. Melakukan pembedaan. 

 
1. Membuat nilai tambah : 

Anda dapat membuat nilai tambah dari produk informasi atau produk 
anda yang lain dengan salah satu dari 4 cara, yang keterangannya saya 
petik dari e-book Jutawan-net.com : 

a. Membantu orang lain menghemat uang. 

Ada banyak situs yang menawarkan cara menghemat uang atau 
mengeluarkan sedikit uang.  Banyak e-book ditulis seperti cara 
mengarsipkan pajak untuk mengurangi pajak pendapatan, situs diskon, 
toko grosir. website seperti ini akan memberikan perhatian yang besar 
dari pengunjung online karena situs tsb dapat membantu menghemat 
uang mereka. 

b. Membantu orang lain membuat uang. 

Fakta membuktikan, semakin hari semakin banyak orang online 
menggunakan internet untuk mencari informasi mendapatkan uang 
melalui Internet. Anda dapat memberi nilai tambah kepada pengunjung 
dengan menyampaikan ide praktis mendapat uang dari online dengan 
baik dan benar. Termasuk juga menyampaikan Ide dapat berjualan 
offline menggunakan media Internet.  Maka anda sudah memberikan 



nilai tambah. Tetapi ingat, ide hebat tidak akan menghasilkan uang 
sebelum anda melakukannya dalam tindakan nyata.  

c. Membantu orang lain menghemat waktu. 

Ingat, waktu tidak bisa dibeli dengan uang! Oleh karena itu buatlah 
produk bisnis anda atau jasa anda yang bisa menghemat waktu tetapi 
bisa menghasilkan uang tanpa membuang-buang waktu. 

Produk semacam ini yang sekarang sedang banyak di cari oleh 
pengunjung online di Internet. Jika anda bisa menawarkan produk atau 
jasa yang bisa menghemat waktu mereka, maka anda selangkah lebih 
maju dengan pesaing anda. bisa dipastikan kesuksesan anda cepat 
terwujud!  

d. Membantu orang lain memecahkan masalah mereka. 

Internet adalah gudangnya informasi. Oleh karena itu, banyak pengujung 
online yang mencari solusi untuk memecahkan masalah mereka. 
Semakin banyak masalah di masyarakat, maka semakin besar potensi 
anda berbisnis melalui internet. Topick seperti “cara menurunkan berat 
badan dengan terapi api” – “bagaimana cara menambal ban mobil yang 
cepat dan praktis” atau “bagaimana cara cepat mengajarkan anak anda 
tidak kecing di celana” dll. Jika anda sudah dapat membuat solusi yang 
bisa memecahkan masalah mereka, dijamin anda akan kebanjiran 
pengunjung online dan itu adalah sumber uang buat anda. 

2. Melakukan pembedaan. 

Artinya produk bisnis atau jasa anda harus punya ciri khas dan beda 
dengan orang lain. Kreatifitas sangat diperlukan oleh seorang pebinis 
agar produk dan jasa anda mempunyai nilai lebih dibanding dengan 
produk orang lain. Berikanlah cara yang beda dan penawaran yang lebih 
baik dari orang lain. Maka anda akan segera terkenal karena perbedaan 
anda itu. Jika yang lain hanya berani memberi jaminan 100%, mengapa 
anda tidak berani 200% jika produk anda mempunyai kelebihan  
daripada orang lain ? 



VI. 3 KESALAHAN FATAL PEBISNIS ONLINE 

95 % kegagalan dalam berbisnis online, hanya karena 3 alasan umum di 
bawah ini. Oleh karena itu, karena anda sekarang sudah tahu, saya 
berharap anda jangan mengulangi kesalahan itu seperti yang dilakukan 
oleh mereka yang telah gagal. Inilah 3 alasan umum yang harus anda 
hindari jauh-jauh : 

1. Terlalu banyak membaca informasi (overload). 
2. Kegagalan membuat tindakan. 
3. Menyerah sebelum merasakan kesuksesan. 

Penjelasan :  

1. Kesalahan ini cukup fatal. Anda tidak bisa belajar silat dari 10 guru 
sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Karena masing-masing guru 
mempunyai jurus andalan yang berbeda. Demikian juga jika anda 
ingin belajar bisnis melalui internet. Terlalu banyak membaca 
informasi disamping banyak menghabiskan waktu, tenaga dan uang, 
bisnis anda juga tidak akan berjalan karena anda akan bingung sendiri 
mana yang harus dicontoh dan mana yang harus didahulukan. Jadi, 
focus pada satu guru yang berpengalaman dan mau membimbing 
anda. Ikuti sampai anda benar-benar dapat menghasilkan uang dari 
bisnis anda.  

2.  Ini juga kesalahan ke dua yang harus dihindari. Ketika anda mulai 
mendaftar sebagai member kepada salah satu situs, anda mulai 
membaca dan mengikuti petunjuknya. Dengan semangat, karena 
sudah tahu sedikit caranya, mulai coba-coba membuat blog. Tetapi 
anda membaca cara yang lain tentang membuat web, dan andapun 
membuat website. keesokan hari lagi, anda membaca tentang cara 
dapat uang dengan “cara klik iklan dapat dollar”. Saran saya, 
focuskan kepada satu materi, selesaikan, dan tunggu sampai 
menghasilkan uang. Baru anda melangkah ke materi lain.  

3. Ini berhubungan erat dengan kedua poin di atas. Berbisnis apapun, 
tidak ada yang bersifat instant. Berbisnis tidak seperti main sulap, 
simsalabim, jadi. Tidak! Melakukan bisnis perlu proses dan perlu 



waktu. Tidak ada seorangpun di dunia ini, yang sukses menjalankan 
bisnis yang sukses hanya dalam sehari semalam.  

Saran : Apabila anda ingin sukses dalam  bisnis dengan memakai sarana 
Internet,    belajarlah segala sesuatu tentang internet dari sumber yang 
bisa dipercaya. Biasanya, sumber yang bisa dipercaya itu selalu 
mencantumkan alamat yang jelas dan menyediakan alat komunikai yang 
bisa dihubungi setiap saat dari salah satu alat komunikasi di bawah ini : 

 Nomor telepon kantor atau pribadi (handphone) 

 YM atau BBM. 

 Sarana Facebook atau Twitter. 

 Blog. 

 Email. 

 Faximile. 

Ini sangat penting supaya anda dapat menerima jawaban secepatnya 
bila ada hal yang kurang anda pahami. Jika sipembuat situs 
merahasiakan identitasnya, perlu anda waspadai supaya anda tidak 
tertipu. 

 

       Sekian, semoga bermanfaat…. 
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