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Rp.38.000 

  
  

3388  TTiippss  SSAAKKTTII  
Panduan Lengkap Agar Website Anda  

Makin SAKTI dan Perkasa 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Anda juga bisa mencantumkan Nama & Website Anda pada buku ini dengan GRATIS.  
Dapatkan tutorial + software + cara mudah menghasilkan uang dari ebook ini, segera klik disini) 

 
 
 
 

Diperkenalkan oleh: www.SuwandiChow.co.nr 
www.TipSAKTI.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh : Suwandi Chow  
www.SuwandiChow.com  

www.SuwandiChow.co.nr
 

http://www.tipsakti.com/di/retipsakti
http://www.suwandichow.com/
http://www.suwandichow.co.nr/
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PERHATIAN: Anda MEMILIKI hak penuh  
untuk memperbanyak dan menjual buku ini 

 
 
 

Anda juga BOLEH membagikan 
dan memberikan isi dari buku ini pada siapa saja 

 
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2008 Suwandi Chow 
 
ALL RIGHTS RESERVED  
 
Tidak ada bagian dalam produk ini yang boleh diperbanyak,disebarkan, disiarkan atau diproduksi ulang dalam berbagai 
cara apapun, termasuk tetapi tidak terbatas secara elektronik atau mekanik. Dilarang keras untuk penggunaan tanpa izin 
tertulis dari penulis untuk mencetak ulang, atau menyebarluaskan penerbitan ini.  
Dengan membaca ebook ini, berarti Anda sudah membaca, mengerti dan setuju dengan semua pernyataan yang kami 
buat. 
 
DISCLAIMER AND/OR LEGAL NOTICES  
 
Segala usaha telah dibuat seakurat mungkin untuk menggambarkan produk ini dan potensinya. Contoh dalam produk ini 
tidak dapat di anggap sebagai janji atau garansi untuk mendapatkan penghasilan. Potensi untuk mendapat penghasilan 
sepenuhnya tergantung pada pribadi masing-masing yang menggunakan produk kami, ide kami, teknik dan usaha yang 
di lakukan. Kami tidak mengatakan bahwa produk ini adalah “cara cepat kaya” 
Tingkat kesuksesan Anda dalam menggunakan materi dari kami tergantung dari waktu yang Anda curahkan untuk 
menjalankan program, menggunakan ide dan teknik yang telah dijabarkan, pengetahuan dan bermacam-macam 
keahlian. Kami tidak dapat menggaransi kesuksesan dan tingkat pendapatan Anda selama factor-faktor di atas 
tergantung dari kemampuan dari masing-masing individu. 
Materi dari produk kami dan website kami memuat informasi yang berdasarkan pandangan kedepan. Pandangan 
kedepan memberikan kami harapan atau ramalan pada kejadian di masa yang akan datang. 
 
Setiap pandangan kedepan pada setiap materi yang kami jual kami bermaksud untuk mengungkapkan pendapat kami 
tentang potensi untuk mendapatkan penghasilan. Banyak faktor yang akan mempengaruhi penghasilan Anda sebenarnya 
dan tidak ada garansi bahwa Anda akan menerima hasil yang sama seperti kami atau orang lain. Tidak ada garansi 
bahwa Anda akan meraih penghasilan dari ide dan teknik kami. 
Hasil setiap orang berbeda-beda, dan seperti produk yang memberikan informasi untuk berkesempatan menghasilkan 
uang yang lain, Anda dapat menghasilkan uang lebih atau kurang, bahkan tidak sama sekali. Sukses dalam program ini 
adalah hasil dari kerja keras, waktu dan banyak faktor lain yang mempengaruhi. Tidak ada pernyataan garansi apapun 
tentang pendapatan Anda 
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Tentang Penulis  
 
 
Suwandi Chow dikenal sebagai salah satu Internet 
Marketer Indonesia spesialis di Konsultan Website & 
Copywriting yang sering membagikan informasi penting 
di bidang Internet Marketing dalam bahasa Indonesia. 

 
 

 
Selain sebagai pembicara di acara workshop dan seminar Internet Marketing seperti 
Hands On Workshop (H.O.W. dari www.eProfitMatrix.com), UnderGround Seminar 
di Indonesia, dia juga dikenal sebagai live translator favorit (inggris ke Indonesia) dalam 
berbagai acara internet marketing yang diselenggarakan di Indonesia. 
 
Suwandi Chow juga aktif bekerja sama dengan para guru seperti Kelvin Hui di 
www.Ambatch.com dan telah banyak belajar dari guru kelas dunia seperti Alex 
Mandossian, Joe Vitale, Armand Morin, Brett McFall, Stephen Pierce, Shaune Clarke, 
Mike Filsaime, David Cavanagh, Kelvin Hui, Jo Han Mok, Ewen Chia, Fabian Lim, Yanik 
Silver dan masih banyak lagi. 
 
Sebagian dari para pakar yang sudah memberikan testimonial adalah : 
 

Setelah belajar Internet Marketing dari Suwandi 
Chow, tidak sampai sebulan situs saya sudah 
menghasilkan puluhan juta rupiah...DAHSYAT  

  
Valentino Dinsi - Guru Entrepreneur Indonesia  

 

Suwandi akan mengajarkan cara cara REVOLUSIONER 
untuk mendapatkan income dari laptop Anda. 
Sangat PERLU untuk Anda ikuti. 

Tommy Siawira - Top Public Speaker  

Dua buku pertamanya (38 TipSAKTI dan Internet MAP – Millionaire Action Plan) telah 
didownload lebih dari 3 ribuan orang Indonesia, dan telah dianggap sebagai panduan 
wajib untuk pengenalan bisnis internet atau bisnis online melalui internet 
marketing. 
 
Produk lain dari Suwandi Chow bisa dilihat di : 

• www.KunciSAKTI.com 
• www.LearnCopywritingSecrets.com 
• www.KayaDariInternetMarketing.com 

 
 

Halaman 3 

http://www.tipsakti.com
http://www.tipsakti.com/
http://www.kuncisakti.com/2u/map1.pdf
http://www.kuncisakti.com/
http://www.learncopywritingsecrets.com/
http://www.kayadariinternetmarketing.com/
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Bonus GRATIS 

 

 
 
17 Training Lengkap untuk Cari Duit di Bisnis Online senilai $27 (Rp.270.000) 
Gratis untuk Anda sebagai hadiah dari Suwandi Chow. 
 
Bonus senilai $27 ini hanya bisa Anda dapatkan melalui klik disini. (daftar 
sekarang juga, sebelum bonus membership ini dicabut) 

 

 
http://www.kuncisakti.com/ebook  

 
 

Dapatkan juga 16 Video tutorial step by step 
membangun fondasi bisnis online  

(senilai Rp.388.000): 
 

http://www.TipSAKTI.com
 
 
Jika Anda ingin menghasilkan uang dengan memasarkan produk produk 
berkualitas dari Suwandi Chow, silahkan daftar gratis disini
 

 
 

Halaman 4 

Kaya Lewat eBook 
Training Online eBook SAKTI 

Anda bisa menjadi pakar eBook dalam waktu 3 bulan 
Dapatkan eCourse GRATIS Langsung Di bawah ini

http://www.kuncisakti.com/adadi/earnonline
http://www.kuncisakti.com/ebook
http://www.tipsakti.com/
http://www.kuncisakti.com/affiliate
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Pendahuluan 
 

DILARANG KERAS! 
Menggunakan 38 Tips Sakti ini untuk hal yang merugikan orang lain! 

 
38 Tips SAKTI 

(Sensasional, Ampuh, Kuat, Tepat & Interaktif) 
 

Di tengah-tengah jutaan website yang ada di Indonesia, Apakah Website Anda termasuk 
dalam 1% website yang menghasilkan PROFIT untuk Anda? 
 
Jika Website Anda belum menghasilkan keuntungan, maka tulisan ini adalah solusi dan 
petunjuk mudah & sederhana agar Anda bisa memperbaiki poin poin masih kurang & 
lemah sehingga akhirnya website tersebut menjadi lebih  efektif & SAKTI. 
 
Dan, jika Website Anda memang sudah menghasilkan, gunakan tulisan ini sebagai 
‘check list’ atau  acuan karena perubahan sekecil apapun di Website Anda, pasti 
meningkatkan efektivitas dan Profit dari Website Bisnis Anda.  
 

JANGAN Buang-Buang Uang - bayar Domain & Hosting & Web Designer, tapi 
Website Anda tidak menghasilkan Banyak Profit untuk bisnis Anda. 

 
Gunakan 38 Tips SAKTI agar: 

• Website Anda akan makin efektif 
• Website Anda akan makin optimal 
• Website Anda akan menghasilkan lebih banyak pengunjung 
• Website Anda akan lebih memberikan Profit/Keuntungan 
• Website Anda akan …SAKTI & Perkasa 

 
Tahukah Anda bahwa dengan hanya membagikan dan sharing buku 38 TipSAKTI ini, 
Anda bisa menghasilkan uang dari komisi affiliate? Anda juga mendapatkan 
panduan lengkapnya hanya dengan klik disini: 
 

http://www.TipSAKTI.com/di/retipsakti
(Anda harus terkoneksi Internet) 

 
Kesuksesan dan Kesejahteraan menyertai Anda. 
 
Let’s do it. 
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http://www.tipsakti.com/di/retipsakti
http://www.tipsakti.com/di/retipsakti
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Madu Hangat 
 
 
Pernahkah Anda bertemu seseorang dan orang itu berkata demikian: 
  

“Saya tahu pasti bahwa orang itu akan berhasil” 
 
Saya pernah bertemu dengan orang seperti itu. Memang terkadang kita bisa merasakan 
aura dan energi dari orang pasti berhasil dan sukses.  
 
Seolah olah kesuksesan itu memang sudah berada di dalam orang tersebut, dan Anda 
bisa merasakannya. 
 
Coba Anda lihat diri Anda sendiri di depan cermin. Bisakah Anda merasakan kesuksesan 
dari orang yang ada di balik cermin tersebut? 
 
Mulailah membayangkan bahwa orang yang ada di balik cermin tersebut adalah orang 
yang sedang menuju pada kesuksesan. 
 
Kenapa demikian? 
 
Karena kesuksesan tidak pernah datang dengan kebetulan. 
 
Kesuksesan dimulai dari keyakinan Anda. 
 
Kesuksesan itu datang dari rentetan kegiatan yang Anda lakukan setiap hari karena 
keyakinan Anda untuk mencapainya. 
 
Oleh karena itu sangatlah penting untuk Anda yakin terlebih dahulu. 
 
Untuk itu, saya ingin katakan pada Anda, bahwa kesuksesan Anda dalam bisnis internet 
/ bisnis online adalah sangat sangat mungkin, apalagi sudah begitu banyak cerita sukses 
bukan cuma dari luar negeri, tapi juga dari Indonesia. 
 
Saya berharap Anda bisa melihatnya juga. 
 
Semoga kesuksesan selalu menyertai Anda. 
 
Just do it! 
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Silahkan Print Dulu 

Tip 1 
 
Website harus memiliki Satu tujuan yang jelas. 
 
Saat Anda merencanakan sebuah website, Anda harus menentukan secara spesifik tujuan atau 
fungsi utama dari website tersebut. 
 
Langkah terpenting berikutnya adalah menentukan tujuan dari halaman pertama website Anda. 
 
Halaman pertama adalah halaman website yang pengunjung Anda akan lihat ketika mereka ketik 
URL website Anda. 
 
Jika Anda ingin website yang efektif, maka halaman pertama website Anda harus mengarahkan 
pengunjung yang datang untuk melakukan 1 hal saja, sesuai dengan keinginan Anda. 
 
1 hal tersebut bisa saja: 

• Klik link ini 
• Download file 
• Isi nama & email 
• Membeli 
• Refer teman 
• Ambil newsletter 
• Dan lainnya 

 
Hanya boleh 1 tujuan, jika ingin hasil yang optimal, karena jika halaman website Anda memiliki 
banyak tujuan, hal tersebut dapat membingungkan pengunjung, dan akhirnya hasilnya tidak akan 
efektif. 
 

Tip 2 
 
Posisi Website harus di tengah. 
 
Secara normal, mata manusia akan lebih terfokus pada pesan yang berada di tengah layar, oleh 
karena itu, posisi website yang terbaik adalah center alignment. 
 
Atau atur HEADLINE Anda agar posisinya di tengah (bukan di kiri atau di kanan) 
 

Tip 3 
 
Loading dari website harus cepat. 

http://www.tipsakti.com/di/tellfriend
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Jika website Anda cepat muncul ketika pengunjung mengetikan URL pada browser mereka, maka 
kesan pertama di hati pengunjung sudah sangat baik. 
 
Website yang lambat, membuat pengunjung kesal, dan mungkin saja langsung berpindah ke website 
lain sebelum website Anda muncul, karena terlalu lambat. 
 
Jadi website Anda tidak perlu banyak animasi, atau gambar-gambar besar yang membuat website 
lama loadingnya. 
 
Secara umum, jika website Anda sudah muncul dalam waktu kurang dari 10 detik untuk koneksi dial 
up (koneksi yang menggunakan jaringan telpon atau GPRS handphone), maka kecepatan website 
Anda masih dalam batas toleransi. Website yang makin cepat terbuka, semakin baik. 
 
Camkan sekali lagi: Pengunjung Website Anda sangat Tidak sabar. 
 

Tip 4 
 
Warna Website sebaiknya menggunakan warna dasar. 
 
Coba perhatikan website yang paling terkenal : www.google.com. Warna dasar dari website google 
adalah putih.  
 
Google adalah website yang memberikan hasil LUAR BIASA.  
 
Jika Anda meneliti lebih jauh, google juga memenuhi semua yang diajarkan oleh Tip 1 sampai 4. 
 
Aset dan Omset dari Google lebih besar daripada perusahaan besar seperti Garuda Indonesia, dan 
Pertamia. 
 
Memang riset membuktikan bahwa warna dasar lebih mudah dilihat oleh manusia. 
 
Yang termasuk dalam warna dasar adalah putih, hitam, biru, merah,& hijau. 
 

Tip 5 
 
Website harus menggunakan font yang mudah dibaca. 
 
Pengunjung website Anda akan betah berlama-lama di website Anda jika tulisannya mudah dibaca 
dan menarik. 
 
Jadi pastikan Anda menggunakan font yang sudah diteliti oleh para ahli, yaitu: Arial, Tahoma, 
Verdana.  
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Tip 6 
 
Pilih Domain yang sesuai dengan target pasar. 
 
Domain adalah nama website Anda, sehingga saat memilih domain, harus pilih yang mudah diingat. 
 
Anda harus berpikir sebagai pengunjung. Kira-kira kata apa yang akan muncul di benak pengunjung 
website Anda jika mereka ingin mencari informasi tentang produk  yang Anda tawarkan di website. 
  

Tip 7 
 
Website harus ada Headline 
 
Headline merupakan bagian terpenting dari halaman website Anda. 
 
Tujuan utama dari Headline adalah mengajak pengunjung untuk membaca baris berikutnya dari 
website Anda. 
 
Headline yang  terbukti Dahsyat responsnya  dapat Anda lihat disini: 
http://www.LearnCopywritingSecrets.com
 

Tip 8 
 
Headline harus KUAT – artinya memiliki penawaran yang tidak dapat ditolak. 
 
Secara rata-rata Anda hanya memiliki waktu 3 detik untuk memberikan penawaran. 
 
Anda bisa baca buku yang bagus dari Mark Joyner yang menjelaskan tentang “Irresistable Offer”. 
 
Dengan headline yang kuat dan menyentuh emosi, Anda sudah menang 80% dari penawaran Anda.  
 

Tip 9 
 
Website harus mudah dinavigasi atau visitor friendly. 
 
Oleh karena itu halaman pertama website Anda hanya boleh memiliki 1 tujuan. 

 
Jika ada beberapa tujuan, akan membingungkan. 
 

http://www.idwebhost.com/
http://www.kuncisakti.com/38/3min
http://www.learncopywritingsecrets.com/
http://www.kuncisakti.com/38/gold
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Semua link dan klik juga harus mengikuti pola logika pengunjung, sehingga pengunjung merasa 
nyaman, karena Anda mengerti kebutuhan mereka. 
 

Tip 10 
 
Fokus dari Website harus pada target market/ visitor 
 
Semua komponen dan bagian dari website harus mengacu pada pola pikir dari target market website 
Anda. 
 
Semakin Anda mengerti siapa target pengunjung dari website Anda, adalah semakin baik. 
Karena pengunjung akan merasa nyaman dengan orang yang mengerti masalah yang mereka 
hadapi. 
 
Dengan demikian, mereka akan betah lama-lama di website Anda, bahkan segera memberikan 
uangnya pada Anda. 
 

Tip 11 
 
Bangkitkan rasa ingin tahu yang kuat melalui headline dan komponen yang ada 
di website 
 
Teori psikologi mengatakan bahwa rasa ingin tahu merupakan salah satu motivator yang DAHSYAT. 
 
Jika Anda mengunakan tips ini, pasti pengunjung website Anda akan betah di website Anda. 
 
Dan ini pasti memberikan Anda peluang lebih banyak untuk menawarkan produk Anda. 
 

Tip 12 
 
Kurangi bahkan tiadakan kata ‘kami’ atau ‘kita’ pada website Anda. 
 
Sifat dasar dari manusia adalah selalu mementingkan dirinya sendiri terlebih dahulu, oleh karena itu 
semua pengunjung website tidak terlalu tertarik pada kehebatan Anda. 
 
Fungsi dari Website Anda hanya memberikan solusi bagi pengunjung website Anda. 
 

Tip 13 
Gunakanlah kata kata Sakti dengan daya tarik LUAR BIASA misalnya : ‘GRATIS’, 
‘RAHASIA’ 
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Kembali soal sifat dasar manusia. Semua orang memikirkan berbagai manfaat untuk dirinya sendiri 
terlebih dahulu, oleh karena itu, setiap ada kata GRATIS, maka otak manusia bekerja bahwa ada 
sesuatu yang mereka bisa dapatkan manfaatnya tanpa harus mengeluarkan uang. 
 
Manusia juga memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Oleh karena itu kata RAHASIA, merupakan kata 
yang mendorong rasa ingin tahu. Semua orang ingin tahu Rahasia. 
 
Semakin Rahasia, manusia semakin penasaran. 
 

Tip 14 
 
Foto di website akan meningkatkan respons. 
 
Foto/ gambar sangat bagus untuk membangun kredibilitas. Pengunjung menjadi lebih mengenal 
Anda.  
 
Anda akan lebih mudah meyakinkan orang yang percaya pada Anda.  
 
Gunakanlah foto di Website Anda. 
 

Tip 15 
Audio membuat website lebih hidup dan pengunjung akan tinggal lebih lama di 
website Anda. 
 
Audio membuat website Anda lebih personal, sehingga pengunjung akan lebih terkoneksi pada Anda 
secara manusiawi. 
 
Mereka juga akan lebih lama di website Anda untuk mendengarkan pesan suara Anda. Sehingga 
kesempatan Anda mendapatkan hasil juga otomatis meningkat. 
 
Namun perlu juga diperhatikan besarnya file Audio jangan terlalu besar, karena koneksi jadi pelan, 
dan ini bisa menggangu. 
 

Tip 16 
 
Website = solusi/jawaban bagi pengunjung. 
 
Orang mencari sesuatu di website karena untuk mencari jawaban atau solusi. 
 
Ketika mereka sampai di website Anda, maka sebaiknya Anda langsung memberikan solusi yang 
mereka cari. 
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Tip 17 
 
Tonjolkan Benefit. 
 
Jika Anda ingin hasil dan respons yang tinggi, maka tonjolkan benefit yang pelanggan Anda bisa 
dapatkan dari produk yang Anda tawarkan di website Anda. 
 
Anda bukan beli air, tapi Anda ingin melepaskan dahaga. 
 

Tip 18 
 
Bullet – Rahasia Website yang Sukses. 
 
Membaca di layar computer memang lebih sulit daripada membaca buku, oleh karena itu Anda harus 
selalu ingat untuk memudahkan pengunjung yang datang. 
 
Salah satu cara yang paling efektif adalah menggunakan Bullet Point atau Nomor/ Angka. 
 
Mata manusia lebih mudah melihat poin-poin penting yang sudah disusun dengan bullet point (*) 
 

Tip 19 
 
Paragraf di website tidak lebih dari 4 kalimat. 
 
Masih berhubungan dengan lebih sulitnya membaca di layar komputer, maka kalimat dalam 1 
paragraf sebaiknya tidak lebih dari 4 kalimat.  
 
Paragraf juga tidak terlalu lebar. Tirulah apa yang dilakukan oleh Koran dan majalah. Bagilah menjadi 
kolom yang tidak terlalu lebar, dan paragraf yang pendek pendek. 
 

Tip 20 
 
Pada Website ada data lengkap dimana Anda bisa dihubungi.  
 
Karena masih banyak orang belum biasa dengan transaksi melalui internet, ditambah lagi dengan 
berbagai berita tentang kejahatan melalui internet, membuat para pengunjung website menjadi 
sangat hati-hati. 
 
Anda bisa mengatasi ini semua dengan mencantumkan semua data lengkap (alamat, email, tel, dll) 
dimana Anda bisa dihubungi, sehingga pengunjung website Anda merasa aman & nyaman. 
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Tip 21 
 
Gunakan Kata-kata seperti orang sedang berbincang-bincang 
 
Anda harus tahu, pengunjung website Anda bisa berasal dari berbagai latar belakang. 
 
Jadi jangan gunakan kata-kata yang susah dimengerti atau kata-kata yang berat. Gunakan kata-kata 
yang mudah dimengerti seperti Anda sedang berbicara dengan anak anak umur 12 tahun. 
 
Jika Anda seolah-olah sedang berbicara dengan pengunjung website Anda, maka mereka akan 
merasa nyaman. Hasil dari Website Anda otomatis akan meningkat. 
 
Lihat copywriting gold. 
 

Tip 22 
 
Website harus penuh dengan bukti kuat yang mendukung penawaran Anda. 
 
Gunakan Fakta, survey, dan bukti yang kuat dalam penawaran Anda.  
 
Pastikan pengunjung Website Anda tidak perlu mencari datanya sendiri, karena semua bukti dan 
fakta sudah Anda sediakan untuk mereka. 
 
Mereka hanya perlu membuat keputusan untuk membeli produk Anda. 
 

Tip 23 
 
Garansi 
 
Garansi juga terbukti meningkatkan response dan hasil dari website. Gunakanlah Garansi. Tidak ada 
seorangpun yang ingin membeli produk tanpa Garansi yang jelas termasuk Anda. 
 

Tip 24 
 
Testimonial 
 
Ini merupakan Tips penting.  
 
Sifat manusia cenderung merasa aman jika ada orang lain yang sudah merasa puas dengan produk 
Anda, maka kemungkinan produk Anda sesuai dengan kualitas dari penawaran yang diberikan.  
 

http://www.kuncisakti.com/38/gold
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Anda juga sangat disarankan memberikan testimonial untuk orang lain. Ini adalah salah satu strategi 
membangun traffic Gratis yang bagus sekali. 
 

Tip 25 
 
Bonus & Hadiah 
 
Keserakahan adalah salah satu sifat manusia. Tanpa Anda sadari, Anda lebih cepat dan mudah 
membuat keputusan jika produk tersebut memberikan banyak Bonus dan Hadiah. 
 
Ingat hal ini. Pengunjung website Anda juga menyukai Bonus & Hadiah. Ini dapat memicu mereka 
membuat keputusan lebih cepat. 

 
Tip 26 
 
Tanda tangan 
 
Sejak dulu, surat yang baik adalah surat yang ditanda-tangani karena lebih pribadi. 
 
Pengunjung website mengunjungi website Anda juga seorang diri, oleh karena itu, segala sesuatu 
yang makin personal, akan meningkatkan response dari Website Anda. 
 
Tanda tangan membantu personalisasi ini. 
 

Tip 27 
 
Tanpa Resiko 
 
Teknik menghilangkan semua resiko dari pelanggan Anda adalah teknik 
Pamungkas yang diajarkan oleh Jay Abraham – Pakar Marketing dengan bayaran US$5000 per jam. 
 
Sangat efektif dan meningkatkan respons di website Anda. Anda yang ingin belajar dengan Jay 
Abraham, silahkan ambil eBook Gratis dari Jay Abraham di: 
http://www.myTopValue.com
 

Tip 28 
 
PS/ NB 
 
Apakah Anda pernah membaca PS dari surat, atau Anda setiap kali membaca PS dari surat? 

http://www.kuncisakti.com/resource
http://www.mytopvalue.com/
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Testing membuktikan bahwa, hampir semua pengunjung website hanya membaca Headline, dan PS. 
 
Oleh karena itu, gunakanlah PS sebagai sarana untuk menyimpulkan penawaran Anda. 
 

Tip 29 
 
Batas Waktu 
 
Anda juga harus memberikan batas waktu, karena manusia memiliki kecenderungan menunda 
apapun. Batas waktu yang terlalu pendek tidak efektif, dan batas waktu yang terlalu lama juga tidak 
efektif. 
 
Bayangkan jika Anda adalah pengunjung website, maka berapa batas waktu yang pantas untuk 
Anda?  
 

Tip 30 
 
Jumlah terbatas 
 
Selain batas waktu, jumlah produk yang terbatas juga merupakan pemicu keputusan yang efektif.  
 
Manusia takut kehilangan kesempatan. Oleh karena itu, jika memang mereka menginginkan produk 
Anda, dan jumlahnya terbatas, maka mereka akan segera memberikan uangnya pada Anda. 
 

Tip 31 
 
Simpel/ Sederhana dan Enak dibaca 
 
Jangan menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti. Jika Anda dapat menggunakan kata-kata gaul 
untuk target pasar produk Anda, itu akan lebih baik. 
 
Kata-kata yang Anda gunakan harus sangat simple dan mudah dibaca. 
 
 

Tip 32 
 
Kumpulkan Nama dan Email 
 
Undang pengunjung website Anda untuk meninggalkan Nama & Email mereka, karena kebanyakan 
mereka tidak membuat keputusan pada kunjungan pertama. 
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Dengan memiliki Nama dan email ini, Anda bisa mengingatkan mereka selanjutnya/ follow up. 
 
Untuk tahap awal, gunakan saja autoresponder sederhana yang bisa di download disini: 
http://www.KunciSAKTI.com/demo/auto  
 

Tip 33 
 
Ada aksen pada hal-hal penting 
 
Aksen bisa Anda gunakan untuk memberikan penekanan pada hal penting yang Anda ingin tonjolkan 
di Website Anda. 
 
Aksen tersebut bisa berupa Bold, italic, garis bawah, HURUF BESAR, “tanda petik”, Tanda Seru(!), 
Warna, besarnya Font. Manfaatkan sebagai variasi dan memberikan aksen di website Anda. 
 
Niscaya, website Anda lebih memberikan hasil. 
 

Tip 34 
 
Hindari kata-kata negatif  
 
Semua kata-kata yang Anda pilih untuk website harus memiliki 1 tujuan, yaitu mengajak pengunjung 
website Anda agar lebih dekat pada keputusan membeli produk Anda. 
 
Jadi jangan sekalipun memasukan kata-kata negatif. 
 

Tip 35 
 
Hindari kata-kata yang membedakan umur, dan jenis kelamin 
 
Gunakan kata yang universal. Jika Anda menggunakan kata Bapak artinya website Anda hanya akan 
cocok jika dikunjungi oleh pria, namun jika menggunakan kata Ibu, hanya cocok jika dikunjungi 
wanita, oleh karena itu, gunakanlah kata Anda, atau saudaraku, atau sahabatku. 
 
Lebih universal, dan terbukti lebih memberikan response positif. 
 

Tip 36 
 
Saling bertukar link & banner dengan website lain. 
 

http://www.kuncisakti.com/demo/auto
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Saling bekerja-sama promosi dengan website lain juga merupakan strategi yang sangat baik. Anda 
bisa bertukaran link dan banner. 
 

Tip 37 
 
Cantumkan website Anda, di brosur, kartu nama, dan kop surat. 
 
Anda juga bisa membuat pengunjung website Anda meningkat dengan mencantumkan website Anda 
di brosur, kop surat dan kartu nama. 
 
Anda tidak pernah tahu, siapa yang tertarik pada produk Anda, jadi Anda gunakan metode marketing 
Online dan Offline secara bersamaan. 
 

Tip 38 
 
Konten – isinya menarik 
 
Website Anda harus berisi informasi yang menarik dan berguna bagi pengunjung, karena orang yang 
menggunakan internet adalah orang yang sedang mencari informasi atau senang mengkonsumsi 
informasi. 
 
Jika website Anda tidak berisi Informasi yang bermutu dan berkualitas, maka website Anda tidak 
akan disukai oleh pengunjung. Akhirnya respons atau hasil dari website Anda akan sangat rendah. 
 
Demikianlah 38 Tips SAKTI yang pasti bisa meningkatkan hasil dan Profit untuk Website Anda. 
 
Segera Take Action dan terapkan 38 Tips SAKTI ini, agar rekening Bank Anda banjir dengan 
pesanan dari pengunjung website Anda. 
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Bonus Spesial 
 

Ambil juga Bonus Kejutan Anda Sekarang
http://www.tipsakti.com/di/bonustipsakti 

(Anda harus terkoneksi Internet) 
 

Lengkapi Kelima Koleksi TipSAKTI Dan Nyalakan Auto Passive 
Income Anda Hari ini Juga! 
(Bonus Paket Rebrand Bakul Jamu Internet) 

http://www.TipSAKTI.com/di/pesan  
 

Testimoni adalah salah satu cara mendapatkan Traffic Gratis yang sangat Powerful 

 
 

Halaman 18 

KKiirriimmkkaann  TTeessttiimmoonniiaall  AAnnddaa  
http://www.TipSAKTI.com/di/testimonihttp://www.TipSAKTI.com/di/testimoni   

 

AAppaakkaahh  AAnnddaa  IInnggiinn  MMeenngghhaassiillkkaann  PPaassssiivvee  
IInnccoommee  ddaarrii  BBuukkuu  3388  TTiippss  SSAAKKTTII  iinnii??  

Tutorial Lengkap Klik link di bawah ini sekarang 
http://www.TipSAKTI.com/di/retipsakti

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Handle them carefully, for words have more power than atom bombs.” 

Pearl Strachan Hurd 
 

“Words are the most powerful drugs used by mankind.“ 
Rudyard Kipling 

 
“Without knowing the force of words, it is impossible to know men.” 

Confucius 

Produk yang Perlu Anda miliki : 
Copywriter Kelas Dunia – Brett McFall – mengungkapkan: 
 

"Bagaimana Cara Menjual Produk 
Informasi yang Harganya Tinggi melalui 
Internet, Untungnya 4x Lebih Banyak, 

namun hanya menggunakan 1/4 Tenaga" 
 

http://www.kunciSAKTI.com/38/brett 

http://www.tipsakti.com/di/bonustipsakti
http://www.tipsakti.com/di/pesan
http://www.tipsakti.com/di/testimoni
http://www.tipsakti.com/di/retipsakti
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Lampiran 
 
 
Anda hanya perlu 4 komponen dasar ini agar Sukses dalam bisnis Internet. Jika hasil dari bisnis 
Internet Anda belum sesuai dengan harapan Anda, perhatikanlah 4 komponen dasar ini dan lakukan 
koreksi. 
 

11..  PPrroodduukk  
Produk Anda sendiri, atau produk orang lain tidak masalah. 
Yang paling penting untuk Anda lakukan adalah melakukan riset tentang kebutuhan pasar. Pilih produk yang 
diinginkan oleh pasar. 

22..  WWeebbssiittee  
Website adalah showroom Anda. Bisa Anda gunakan untuk menjual produk, bisa juga Anda gunakan sebagai 
tempat menyajikan informasi berharga, sehingga banyak yang berkunjung ke showroom Anda. 
Ikutilah panduan 38 Tips SAKTI, agar website Anda lebih SAKTI dan menghasilkan profit untuk Anda. 

33..  TTrraaffffiicc  
Banyak sekali cara untuk membangun traffic, namun yang cukup menarik dan GRATIS, adalah menggunakan 
situs pencari seperti Google, Yahoo, & MSN. Pilihlah kata yang tepat, sehingga website Anda mudah dicari 
melalui search engine. 
Anda juga bisa menggunakan teknik Viral Marketing seperti yang diajarkan oleh Ahli Viral Marketing – Tom Hua. 
Contoh klik disini

44..  OOttoommaattiissaassii  
Bungkus dengan sistem otomatisasi, sehingga bisnis Internet Anda menjadi autopilot (bisa jalan sendiri). 
Dengan demikian, Anda bisa melanjutkan proyek Anda yang berikutnya, karena proyek Anda yang sudah selesai 
semuanya bisa jalan sendiri dan memberikan passive income untuk Anda. Resource untuk otomatisasi, bisa 
Anda dapatkan disini: http://www.tipsakti.com/di/retipsakti
 

 
Selalu mengacu saja pada 4 komponen dasar ini, jika Anda melihat bahwa hasil bisnis Internet Anda 
belum optimal. Selalu lakukan testing, dan perbaikan pada 4 komponen dasar ini sampai 
mendapatkan hasil yang Anda inginkan.  
 

Ingat, Anda Tidak mungkin Gagal, Jika Anda Tidak Pernah Menyerah. 
 

Failure is the opportunity to begin again more intelligently.  
Henry Ford 

 
Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when 
they gave up. 

Thomas Alva Edison 
 

 

http://www.mytophosting.com/8
http://www.suwandichow.com/
http://www.tipsakti.com/di/retipsakti
http://www.learncopywritingsecrets.com/trigger
http://www.tipsakti.com/di/retipsakti
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Gali Lebih Dalam 
 
Apakah Anda siap menikmati indahnya bisnis online? 
 
Coba jawab beberapa pertanyaan berikut, sehingga Anda lebih memahami apakah diri Anda 
memang sudah siap untuk berbisnis online. 

1. Apakah Anda yakin bahwa bisnis online bisa menghasilkan uang? 
(lihat buku “Kaya Dari Internet Marketing” – Suwandi Chow di toko buku terdekat) 

2. Apakah Anda tahu bahwa Anda sudah kaya raya sekarang? 
Jika tidak percaya, coba bayangkan jika ada orang yang ingin menukar satu tangan Anda dengan uang 
senilai Rp.10juta apakah Anda bersedia? Bagaimana dengan kaki senilai Rp.50juta? Atau mata senilai 
Rp.500juta? Atau jantung, ginjal, dan lain lain? 
Ketahuilah Anda sudah kaya raya sekarang, oleh karena dengan modal yang Anda miliki, Anda pasti bisa 
menghasilkan lebih banyak lagi. 

3. Apakah Anda tahu berapa besarnya uang dan berapa banyak waktu yang Anda sudah 
luangkan untuk mendapatkan ijazah SMU? Sehingga Anda bisa mendapatkan pekerjaan 
dengan gaji Rp.1-2juta/bulan. 

Setidaknya Anda sudah menghabiskan waktu 12 tahun dan uang sedikitnya 20juta untuk mendapatkan ijazah 
SMU. Dengan analogi yang sama, apakah Anda bersedia serius dan berkonsentrasi untuk belajar 
dengan waktu yang lebih singkat selama 1-2 tahun, dan menyisihkan uang yang lebih sedikit Rp.5-
10juta untuk belajar bisnis online, tapi bisa memberikan Anda penghasilan yang lebih besar Rp.5-
10juta/bulan hanya dari satu website? 

4. Apakah Anda tahu bahwa membangun bisnis online adalah sama dengan membangun toko 
dalam bisnis offline? 

Semua komponen untuk membangun toko di bisnis offline juga diperlukan di bisnis online, analogi dengan 
contohnya adalah sebagai berikut: 

Lokasi   =  NamaDomain (Rp.85.000 – www.idwebhost.com ) 
Besar Toko = Besar Hosting (www.myTopHosting.com) 
Sewa Toko = Sewa Hosting (www.myTopHosting.com) 
Design Toko =  Webdesign atau Gunakan template 
Karyawan =  Sales Copy /Surat Penawaran 
Bank  = Payment gateway: paypal, alerpay
3 bulan persiapan  =  3 minggu persiapan 
Biaya bulanan Rp.5juta = Biaya bulanan Rp.200rb-500rb 
Perlu modal Rp.100juta =  Perlu modal Rp.25juta 
Potensi keuntungan 60%= Potensi Keuntungan 100% 
Keuntungan 60juta/tahun= Rp.25juta/tahun 
Komitmen waktu 4-6jam/hari =Komitmen waktu hanya 1-2jam/hari 

Mana yang lebih menguntungkan untuk dikejar, dan berpotensi untuk berkembang yang lebih cepat? Bisnis 
online juga bisa dimulai dari sambilan, tanpa harus meninggalkan bisnis atau pekerjaan yang sekarang Anda 
miliki. 

5. Berapa besar modal yang Anda siapkan dan berapa jumlah waktu yang Anda siap luangkan 
untuk membangun bisnis online Anda, agar bisa bertumbuh? (lihat scenario 4 di atas) 

Minimal Anda harus punya domain (Rp.85.000 -> www.idwebhost.com , hosting (Rp.100rb/bulan -> 
www.myTopHosting.com, dan autoresponder (Rp.170rb/bulan -> www.kuncisakti.com/adadi/getresponse 
atau script autoresponder Rp.200rb/seumur hidup di www.kuncisakti.com/demo/auto  

 
 

http://www.kayadariinternetmarketing.com/
http://www.idwebhost.com/
http://www.mytophosting.com/
http://www.mytophosting.com/
http://www.tipsakti.com/paypal
http://www.kuncisakti.com/adadi/alertpay
http://www.idwebhost.com/
http://www.kuncisakti.com/adadi/getresponse
http://www.kuncisakti.com/demo/auto
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Penutup 
 
Selamat! 
 
Anda telah berhasil. 
 
Anda telah membaca 38 Tips SAKTI – cara termudah dan sederhana agar Website Anda lebih 
SAKTI dan Perkasa menghasilkan profit untuk Anda. 
 
Mungkin sering Anda dengar,  

“Practice makes perfect.” = “Latihan adalah kunci kesempurnaan” 
 

Mulailah sekarang, Just Do it, jangan tunggu sampai sempurna baru memulai. 
Praktek – Praktek – Praktek – Praktek – Praktek – Praktek - Praktek 
 
Aktifkan 38 TipSAKTI ini sebagai Auto Passive Income Anda sekarang dengan mendaftar disini: 
http://www.TipSAKTI.com/di/retipsakti dan gunakan Internet MAP sebagai peta perjalanan Anda. 
 
Ambillah langkah untuk selalu bertumbuh lebih baik setiap hari. Cari mentor untuk mempercepat 
keberhasilan Anda. 
 
Apapun pilihan Anda, saya ingin memberikan semangat untuk Kesehatan, Kebahagiaan, dan 
Kesuksesan untuk Anda. 
 
Setulusnya, 
 

 
PS: Jika Anda ingin masuk jalan tol untuk belajar bisnis online, isi aplikasi di: 
http://www.TipSAKTI.com
 (Anda harus terkoneksi Internet) 
 
 
A good plan violently executed right now is far better than a perfect plan executed next week.  

General George S Patton 
 

Better to do something imperfectly than to do nothing perfectly.  
Robert Schuller 

 
The Law of Attraction attracts to you everything you need, according to the nature of your 
thought life. Your environment and financial condition are the perfect reflection of your 
habitual thinking. Thought rules the world.  

Joseph Murphy 
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http://www.tipsakti.com/di/retipsakti
http://www.tipsakti.com/
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Rekomendasi Berikut Hanya Untuk Anda Yang Benar Benar Serius 

Ingin Menikmati Gaya Hidup Pebisnis Online 
 
 

                       
 
Gratis Software Penyimpan Password.
Download dan install software ini sejak awal perjalanan bisnis online Anda, sehingga 
password tersimpan aman dan tidak kelupaan 
 
$1,165.95 Bonus Gratis untuk Anda yang bersedia mencoba bergabung dan 
berinteraksi dalam membership para Internet Millionaire 
 

                                     
 
 
Hosting Murah dan Berkualitas untuk Internet marketer. Bayangkan hanya 
Rp.166.67/G/bulan. Dengan 600G Anda boleh memiliki domain sebanyak mungkin  
 
Software untuk membantu Otomatisasi email dalam membangun database bisnis 
online, sehingga penghasilan Anda bisa autopilot. 
 
Tutorial pendaftaran Autoresponder – miliki autoresponder canggih dan Gratis 
 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.:,;-_!"'#+~*@§$%&/\´`^°|μ()=?[]123467890  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.:,;-_!"'#+~*@§$%&/\´`^°|μ()=?[]123467890  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.:,;-_!"'#+~*@§$%&/\´`^°|μ()=?[]123467890  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.:,;-_!"'#+~*@§$%&/\´`^°|μ()=?[]123467890  
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http://www.kuncisakti.com/adadi/roboform
http://kuncisakti.com/adadi/dlinsider/
http://www.mytophosting.com
http://www.kuncisakti.com/adadi/getresponse
http://www.kuncisakti.com/adadi/roboform
http://kuncisakti.com/adadi/dlinsider/
http://www.mytophosting.com/
http://www.kuncisakti.com/adadi/getresponse
http://www.tipsakti.com/getresponse

