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CAPAI ANGKA CUKUP  
HANYA DENGAN MODAL WA 

 

 

Berdasarkan data Survei Biaya Hidup (SBH) oleh Badan Statistk 

tahun 2012, menyebutkan bahwa rata-rata biaya hidup di Indonesia 

adalah sebesar 5.580.037 perbulan. Dengan rata-rata tiap keluarga 

terdiri dari 4-5 anggota keluarga. 

 

 
Sumber gambar : biaya.net 

 

Survei ini dilakukan setiap 10 tahun 1x, dan angka tersebut pasti akan 

bertambah di tahun 2022 mendatang. 
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Oleh karena itu dalam ebook ini di kami beri judul 5 Juta Per Bulan 

dengan WA Marketing. 

 

Dengan harapan, ebook ini bisa membantu teman-teman 

mendapatkan penghasilan minimal 5jt per bulan hanya bermodal WA 

doang. 

 

Sedikit cerita, jadi ebook ini kami buat berdasarkan pengalaman 

selama menemani Agen entrepreneurID, agar bisa mendapatkan 

angka cukupnya. 
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Alhamdulillah, banyak dari Agen entreprenurID berhasil 

mendapatkan penghasilan diatas 5 juta, bahkan dalam waktu kurang 

dari 1 minggu. 

 

Mereka yang berhasil adalah agen-agen yang menerapkan 7 pola di 

WA agar bisa tembus minimal 5jt per bulan.  
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7 POLA DI WA  
TEMBUS JUTAAN RUPIAH  

 

 

Dalam ebook ini akan dibahas 7 pola agar bisa tembus minimal 

5 juta perbulan dengan hanya menggunakan WA. Pola artinya bisa 

diikuti, dan jika diikuti maka insyaAllah bisa mendekati hasil yang 

sama. Nah pola yang dimaksud adalah 

 

1. Rutin Tambah Database  

 

Bagi yang belum tau, database adalah 

sebutan kontak WA calon pembeli atau 

kontak WA konsumen yang kita miliki.  

 

Dengan rutin menambah database itu 

artinya kita menambah kontak calon 

pembeli.  

 

Ingat 1 hal ini : 

"Menawarkan produk ke 10 orang, hasilnya berbeda dengan 

menawarkan ke 10rribu orang." 

 

Oleh karena itu jadikan penambahan databse sebagai salah satu 

AKTIVITAS HARIAN dalam bisnis kita. 
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Nah, memiliki kontak database ini penting karena  

 Mudah edukasi produk 

 Bisa dihubungi kapanpun untuk menawarkan produk 

 Follow Up calon pembeli menjadi lebih mudah 

 

Dengan kelebihan-kelebihan tersebut maka akan memudahkan kita 

saat menawarkan produk. Semakin banyak database yang dimiliki 

maka akan semakin bagus untuk bisnis kita.  

 

Tapi dengan catatan, database yang dikumpulkan haruslah database 

yang TERTARGET.  

 

Karena banyak aja gak cukup, harus tertarget. Saat kita memiliki 

database yang banyak dan tertarget maka bisa memudahkan dalam 

menjual produk/jasa kita. 

 

Jadi, bagi yang saat ini belum menjadikan tambah database sebagai 

aktivitas hariannya, boleh mulai dari sekarang ya. 

 

Jangan tunda-tunda lagi. Jika ingin mendapatkan penghasilan 

minimal 5 juta perbulan dari WA maka jadikan aktivitas penambahan 

database sebagai aktivitas harian 

Sip? 😊 
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2. Rutin Interaksi  

 

Pola kedua yang perlu dilakukan adalah rutin interaksi. 

Interaksi dengan database ini penting karena mereka yang sering 

berkomunikasi dengan kita, cenderung lebih suka membeli dengan 

kita daripada ke orang lain. 

 

Mereka yang sering berkomunikasi dengan kita akan lebih 

mempercayakan uangnya untuk dibelanjakan kepada kita daripa ke 

toko online lainnya. 

 

Nah, cara untuk berkomunikasi dengan mereka bisa dilakukan 

dengan 3 cara. 

 

Pertama, pasang status yang 

bermanfaat bagi target pasar. 

Jadi jangan pasang status jualan 

terus-terusan ya, karena nanti 

mereka akan jenuh. Dampaknya, 

mereka akan malas membaca 

status kita. 

 

Oleh karena itu, pasang status-status yang disukai dan bermanfaat 

bagi target pasar, seperti : 

 Sharing harian  

 Tips praktis yang bisa langsung dipraktikan  

 Trivia (hal-hal sepele, untuk menambah wawasan calon pembeli)  

 Informasi penting  

 Pertanyaan ke calon pembeli   
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 Testimoni konsumen yang puas  

 Edukasi produk  

 Candaan  

 Quote  

 

Saat mereka terbiasa membaca status yang mereka sukai dan 

bermanfaat maka mereka akan lebih mudah mengingat kita.  

 

Jadi jika ingin mudah mendapatkan pembeli melalui postingan 

distatus, maka harus rutin juga posting konten yang bermanfaat. 

 

Kedua, chat dengan databse. 

Chat personal dengan database ini juga penting, karena semakin 

lama chatting dengan mereka maka akan semakin dalam 

hubungannya. 

 

Nah, yang sering menjadi pertanyaan adalah  

“Bagaimana cara memulai chat dengan database?” 

 

Agar mereka tidak merasa terganggu atau risih maka yang bisa 

dilakukan untuk memuali chatting dengan mereka adalah 

 

 Buat status yang memancing interaksi 

Contohnya : 

 

"Yang mau tanya jawab terkait (topik yang menarik untuk 
target pasar) silahkan langsung chat ya. Nanti akan Saya 

jawab." 😊 
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Intinya buat mereka menghubungi kita duluan melalui status. Jadi 

gak usah bingung lagi memulai percakapan dengan mereka. 

 

 Lakukan sebaliknya, respon status database 

Saat mereka pasang status, respon statusnya. Dengan merespon 

statusnya, kita jadi memiliki bahan untuk diobrolin. 

 

Ketiga, interaksi dengan broadcast (BC) atau pesan siaran. 

Selain melalui status dan chat, kita juga bisa melakukan interaksi 

dengan mengirimkan pesan BC. 

 

Berikan pesan-pesan bermanfaat bagi mereka, dan pancing mereka 

untuk membalas pesan kita. 

 

Semakin sering mereka merespon pesan kita, maka akan semakin 

bagus. Artinya mereka nyaman dengan kita. 

 

Kalau udah nyaman, maka penawaran dari kita nantinya akan lebih 

mudah mereka terima. 

Bahkan bisa berujung closingan. 
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3. Ubah Angle Promosi  

 

Angle copywriting adalah topik spesifik yang 

dibahas dalam sebuah iklan. Faktanya, produk 

yang sama, dipasarkan dengan angle berbeda, 

maka hasil penjualannya bisa jauh berbeda. 

 

Contohnya jualan skincare 

Kalau  cuma  jelasin  skin  carenya  bisa  buat  putih  dan  mulus,  maka  

hasil jualannyaakan berbeda dibanding :  

 Bahas angle keinginan target pasarnya. Misal keinginan untuk 

disayang suami. 

Contoh : "Kulit makin cerah, suami makin sayang."  

 Atau angkat Angle kekhawatiran. 

Contoh : "Yakin pasangan gak lirik cewek lain yang lebih mulus?" 

 

Jadi, saat belum berhasil memasarkan suatu produk jangan langsung 

ganti produknya. Tapi coba ubah angle promosinya. 

 

Jika angle iklan ini mampu memancing emosi dan lebih menjual maka 

 Iklannya gak dicueki, ramai responnya  

 Iklannya  jadi  stand  out,  lebih  menonjol  dibanding  penawaran  

serupa, dan  

 Unggul dari kompetitor walaupun produknya sama. 

 

Kalau sudah begini, maka calon pembeli akan berdatangan. 
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4. Follow Up  

 

Saat menjual produk pasti akan selalu ada calon pembeli yang sudah 

tertarik untuk beli, tapi setelah tau harga atau sudah sampai totalan 

tiba-tiba hilang gak ada kabar. 

 

Nah solusi untuk kondisi seperti ini adalah FOLLOW UP. 

Follow up adalah salah satu bagian dalam prosedur jualan jika 

hasilnya ingin maksimal. 

 

Berdasarkan data dari Hubspot. 

80% transaksi online terjadi karena pembelinya di follow up. 

 

Nah, sayangnya banyak penjual yang melewatkan prosedur ini. Untuk 

follow up ini gak bisa dilakukan ke semua prospek. Hanya yang sudah 

memberikan data pemesanan yang bisa kita follow up. 

 

Contoh follow up : 

 

 

 

"Selamat pagi Bapak (sebut namanya) 
Terimakasih sebelumnya karena sudah tertarik dengan 
buku WhatsApp Marketing. 
 
Menurut data Saya, beberapa waktu lalu Bapak sudah 
mengisi data pemesanan tapi sampai sekarang belum 
konfirmasi transaksi. Apa benar begitu? 

Jika iya, apa yang bisa Saya bantu Pak? 🙂" 
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Jadi untuk memaksimalkan penjualan maka bisa lakukan prosedur 

follow up ini. 

 

5. Relationship 

 

Salah satu kelebihan dari WA adalah bisa menjalin komunikasi lebih 

intens dengan pembeli.  

Jadi setelah mereka selesai membeli produk kita, tetap jaga 

hubungan baik dengan mereka. 

 

Karena faktanya, menjual ke pembeli lama lebih mudah 6x lipat 

daripada ke calon pembeli baru. 

 

Oleh karena itu, setelah pembelian produk lakukan after sales 

chatting dengan mereka. 

 

Misalnya : 

 Tanyakan apakah produknya sudah sampai atau belum 

 Tanyakan apa perlu bantuan dalam menggunakan produknya 

 Tanyakan apa sudah merasakan manfaat dari produknya 

 Atau pertanyaan lain yang berkaitan dengan produk yang sudah 

dibeli. 

 

Lakukan cara ini untuk menjaga pembeli lama kita. Jika mereka 

merasa suka dan nyaman maka kita bisa menawarkan produk lainnya 

dikemudian hari. Atau malah mereka yang mencari kita untuk 

membeli. 

 

Asik kan? Hehe 
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6. Variasi Produk 

 

Jika ingin punya penghasilan besar dari bisnis online maka jangan 

hanya menjual 1 produk saja. Menjual 1 produk artinya hanya bisa 

menghasilkan dari 1 produk saja. 

 

Oleh karena itu, jual produk dengan banyak variasi. Dengan catatan 

masih 1 jenis target pasar. 

 

Contoh 1 

Produk yang dijual saat ini adalah gamis. 

Maka bisa tambahkan produk lain seperti hijab, kaos kaki, mukena, 

bross, dan lain-lain. 

 

Contoh 2 

Produk yang dijual baju olahraga. 

Maka bisa tambahkan produk seperti sepatu olahraga, topi, bola dan 

perlengkapan untuk olahraga lainnya. 

Dengan memiliki produk yang bervariasi maka 1 calon pembeli punya 

potensi order lebih dari 1 produk. Atau mereka bisa order produk lain 

di kemudian hari. Dengan begitu bisa meningkatkan omset dan 

penghasilan bisnis kita. 

 



11 
 

EBOOK 5 JUTA PER BULAN DENGAN WA 
MARKETING 

7. Tambah Tim Penjualan 

 

Jika ingin dapat penghasilan besar dari 

bisnis online maka perlu rekrut tim 

penjualan. Karena dengan memiliki tim 

penjualan maka akan melipatgandakan 

penghasilan kita. 

 

Bayangkan, jika dari 1 orang bisa 

menjual 25 produk. Maka kalau 

ditambah menjadi 2 orang, maka kita bisa menjual 50 produk 

sekaligus. 

 

Itu kalau 2, bagaimana kalau 10 atau 100? 

 

Hasil jualannya bisa berkali-kali lipat. 

Jadi untuk mendapatkan penghasilan yang besar dari bisnis online, 

maka rekrut tim penjualan. 

 

Nah itulah 7 pola yang bisa dilakukan untuk bisa tembus minimal 5 

juta hanya dari whatsapp. 

1. Rutin Tambah Database 

2. Rutin Interaksi 

3. Ubah Angle Promosi 

4. Follow Up 

5. Relationship 

6. Variasi Produk 

7. Tambah Tim Penjuala
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KENAPA MASIH JUGA GAGAL?  
 

 

Dalam ilmu bisnis, tidak ada teori yang 100% menjamin keberhasilan 

para pembelajarnya. Ilmu yang dibagikan adalah hasil dari 

pengalaman, yang terbukti bisa dilakukan sebagian orang. 

 

Lalu yang sebagian lagi bagaimana? 

Nah, ada 3 hal penyebab gagalnya 7 pola di WA tembus jutaan rupiah. 

 

1. Gak Punya Target 

 

Kesalahan orang-orang dalam bisnis adalah mereka tidak punya 

target yang jelas. Karena gak ada target yang jelas, akhirnya bisnis 

jalan gitu aja. 

Mau naik, syukur. 

Gak naik, juga gakpapa. 

 

Jadi wajar, apapun teknik ampuh yang dipraktekkan tidak akan 

membawa dampak yang besar. Oleh karena itu, jika ingin berhasil 

dalam bisnis, buat target yang jelas. 

 

Misal ingin dapat penghasilan 5jt/bulan. 

Maka rincikan targetnya. 

 

Jika keuntungan setiap produk adalah 50rb. 

Artinya dalam 1 bulan kita membutuhkan :  

5.000.000/50.000 = 100 pcs. 
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Artinya target penjualan harian adalah  

100pcs/30 = 4 pcs per hari. 

 

Nah dari sini jadi lebih jelas dan terukur, berapa yang harus diperoleh 

tiap harinya. 

 

Begitu ya. 😊 

 

Semakin detail targetnya, maka akan semakin menantang buat kita 

bisa mendapatkannya. 

 

2. Gak Ngotot dengan Targetnya 

 

Sudah punya target yang jelas, tapi kapan waktunya? 

Bulan ini? 

Bulan depan? 

Tahun depan? 

Atau kapan? 

 

Kalau cuma punya target tapi gak ada batasan waktu, maka biasanya 

seseorang cenderung untuk "nanti-nanti". 

 

Jadi saat punya target, tentukan kapan harus dicapai. 

Kejar targetnya sampai sebelum batas waktu yang ditentukan. 
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3. Gak Tau Ilmunya 

 

Yang membuat seseorang gagal dalam mengejar target atau 

impiannya adalah karena mereka tidak tau ilmunya. 

 

Yang mereka lakukan adalah coba ini, coba itu. 

Padahal jika sudah tau ilmunya, mereka cukup melakukan apa yang 

pernah dilakukan orang sukses sebelumnya. 

 

Saat ini banyak sekali yang menawarkan program belajar bisnis, mulai 

dari yang gratisan sampai berbayar. 

 

Semua sudah serbah mudah. 

Cukup dari rumah aja, dengan modal Hp sudah bisa menikmati ilmu-

ilmu bisnis yang luar biasa.  

 

Salah satu contohnya Anda bisa ikut program belajar yang diadakan 

oleh Agen entreprneurID. Jika ingin ikut, cukup hubungi ke Agen yang 

memberikan akses ebook ini ke Anda. 

 

Nah, jadi begitu ya. . 

 

Agar bisa mencapai target dalam bisnis maka Anda perlu 

 Punya target yang jelas 

 Ngotot dengan waktunya 

 Tau ilmunya 
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Jadi begitulah cara agar bisa mendapatkan penghasilan minimal 5jt 

perbulan dengan hanya menggunakan WA.  

 

Setulus hati kami doakan semoga penjualan di bisnis Anda terus 

meningkat, aamiin. 

 

"Perjalanan 5 juta per bulan dimulai dari sekarang" 

 
Sampai ketemu di program belajar entrepreneurID lainnya. 

Semoga Allah selalu merahmati dan memberkahi bisnis 
Anda, aamiin 

  



8 
 

EBOOK 5 JUTA PER BULAN DENGAN WA 
MARKETING 

 

 

https://entrepreneurid.co/downloadgratis
https://entrepreneurid.co/downloadgratis
https://entrepreneurid.co/downloadgratis
https://entrepreneurid.co/downloadgratis
https://entrepreneurid.co/downloadgratis
https://entrepreneurid.co/downloadgratis

