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1 DUNIA ini Makin DATAR dan RATA Bagai 
Savana

http://www.onbuk.com

     Savana, padang rumput yang begitu luas terbentang sepanjang mata 
memandang kita bisa melihat sebuah garis melintang bahwa unjung dunia dapat kita 
lihat. Dahulu para ilmuwan menduga bahwa secara fisik dunia ini datar. Tetapi 
Colombus menyangkal, bahwa sebuah kebohongan besar bumi ini datar. 

     Apa yang dilakukan colombus, dia berlayar mengarungi lautan dengan kapal 
kerajaan Spayol dengan tujuan untuk menemukan jalan yang lebih singkat menuju 
India. Kenapa mencari India, karena pada masa itu islam memutus jalur darat dari 
India ke Eropa. Colombus berangkat dengan asumsi, yakin bahwa dunia ini bulat.
Kayakinan itu yang membuat Colombus menjadi optimis bahwa Dia akan 
menemukan jalur baru menuju India. Ternyata Dia salah perhitungan, bukan India 
yang ditemukan tetapi kepulauan lain dimana penduduknya Dia sebut juga orang 
India. Colombus kembali ke spanyol dan bilang kepada Raja Ferdinand dan Ratu 
Isabella, Dia tidak ketemu dengan India. Tetapi Dia Yakin Dunia Ini Bulat.

     Ungkapan itu yang ditulis oleh Thomas L. Friedman dalam bukunya "The World is 
Flat" empat kata ini yang seakan-akan merobohkan dugaan atau hipotesa Colombus 
sehingga dia seakan-akan Digugat dengan pernyataan bahwa dunia ini Bulat. 
Padahal saat ini Dunia Rata.

     Saya lebih senang mengungkapkan "DATAR" itu dengan istilah “RATA”. Apa yang 
menjadikan dunia itu rata? Friedman 
(http://www.thomaslfriedman.com/worldisflat.htm) mengatakan ada 10 kekuatan 
dunia yang menyebabkan dunia ini menjadi RATA. 

     Saya tidak akan menjelaskan semua kekuatan yang membuat dunia ini menjadi 
RATA, akan lebih bagus jika Anda membaca langsung saja bukunya. Tetapi hanya 
beberapa saja yang saya paparkan. Diantaranya, Pendatar atau yang menyebabkan 
dunia ini rata sejak ditemukannya teknologi "WWW" - world wide web. Teknologi ini 
sangat luar biasa gilanya, sehingga bisa menghubungkan dunia dalam hitungan 
menit bahkan detik. Apa yang menjadikan WWW adalah salah satu kekuatan dunia. 
Hanya satu "Perangkat Lunak", jika dulu colombus mencari "Perangkat Keras" 
seperti emas, berlian, dan sebagainya. Saat ini orang lebih cenderung mencari 
"Software" untuk terjun dalam dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk 
Apa? untuk ketemu hewan penguasa savana siapa Dia? "INTERNET"

     Dulu saya pernah berpikir, orang-orang ini Gila. Begitu sakau dengan internet, 
bahkan tidak bisa tidur sebelum Chating atau ber- frendster ria. Ada yang lebih gila 
lagi, ada software dikasih nama JAVA, yang konon si programernya saat membuat 
script programnya itu sambil minum kopi jawa. Kenapa bukan nama programernya 
saja yang dijadikan nama produknya, bahkan programnya digunakan juga untuk 
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internet (java script). Kenapa orang begitu menjadi MANIAK dengan apa yang 
disebut INTERNET. 

     Akhirnya saya menemukan jawabannya, ternyata INTERNET bisa dijadikan 
alternatif untuk meraup keuntungan yang berlimpah. Kita bisa lihat bagaimana GATE 
bisa menjadi kaya raya hanya dengan software yang dia beri merek MICROSOFT. 
Bahkan di Indonesia, softwarenya banyak di bajak. Tapi GATE tetap saja Kaya, aneh 
bukan. Sudah dirampok masih juga kaya. 

     Sosok lain yaitu Larry dan Sergey, miliander di usia 31 tahun. Mereka hanya 
menemukan Algoritma Google, dan jidakannya algoritma itu sebagai search engine. 
Yang pada akhirnya dia mengalahkan search engine seperti Yahoo, MSN, Alta Vista, 
Lycos, dan lain- lain. Bahkan sekarang dalam kamus bahasa inggris Google sudah 
menjadi sebuah kata. Google = Dictionary (kamus), "just google" apapun dapat 
ditemukan.

     Artinya dengan konektivitas "online" kita bisa menemukan apa saja. Termasuk 
Uang yang mengalir kedalam rekening Anda. 

Apa yang dicari orang di Internet lewat Google. Pertama SEKS, Orang begitu tertarik 
dengan kata itu, karena kata itu dapat memberikan kenikmatan dan kebahagiaan 
pada seseorang. Kedua TUHAN, Saya juga heran kenapa hari gini masih ada orang 
yang mencari Tuhan? Ketiga UANG atau PEKERJAAN, ternyata uang masih 
menjadi prioritas utama dunia untuk dicari. Sama saya juga masih dan harus 
mencari Uang. 

     Ratanya dunia, memaksa kita mau tidak mau untuk melakukan konektivitas 
online. Bisnis online saat ini menjadi salah satu kekuatan beberapa perusahaan 
besar di dunia untuk memperluas jalur dan jaringan distribusi mereka. 

     Apakah kita mau tinggal diam?? Jangan, sebaiknya Anda gulung lengan baju 
Anda, terlibatlah dalam dunia bisnis online dan sebarkan ilmu Anda untuk sesama – 
pasti bermanfaat. Anda akan mendunia, datarnya dunia akan Anda jelajahi dengan 
meraih SUKSES di UJUNG JARI ANDA.
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2 MODAL UTAMA Memulai BISNIS ONLINE 
http://www.onbuk.com

Internet bukan satu-satu menjadikan orang kaya. Percayalah.. tidak akan kaya 
lewat internet, jika tidak melakukan apapun.  Jangan percaya dengan iming-iming 
Tanpa melakukan apa-apa akan kaya di Internet. Artinya internet bukan cara cepat 
menjadi kaya, tapi cara maraup uang melimpah yang lebih tepat. Cepat dari segi 
teknologi, tepat dari segi keuntungan. 

Internet hanya sebuah alat dan sarana, untuk Anda sebagai jalan mempermudah 
menjual produk anda, mengkomunikasikan, memasarkan, mempromosikan, dan 
menyalurkan iformasi anda. 

Anda mampu menguasai internet, promosi dan penjualan akan mudah terjadi, 
konsekuensinya anda akan menghasil penghasilan yang luarbiasa. 

Pada dasarnya internet sama dengan bisnis darat, tetapi dia memiliki kekuatan 
cepatnya penyampaian informasi ke tangan pengguna atau pelanggan. Di bisnis 
darat (offline) ada 3 hal yang harus dikuasai: 

Pertama Produk, Apapun bentuknya baik barang atau jasa, produk menjadi 
salah satu unsur penting dalam perdagangan. 

Kedua Sistem Produksi, bagaimana kita sebaik mungkin dapat memproses 
produk tersebut hingga menjualnya dengan fasilitas yang ada sesuai dengan 
perkembangan jaman. 

Ketiga Kuasai Pasar, kegiatan promosi untuk memperkenalkan produk kita, 
memasarkan, dan mendatangkan pembeli sebanyak mungkin. 

Ketiga hal itu menjadi penting di bisnis offline. Bagaimana dengan online? Sama 
saja, ketiga hal diatas jika kita alihkan dalam bisnis online seperti ini: 

Pertama Menciptakan dan membuat Produk Digital atau jasa yang bisa 
dijual.

Kedua membuat sistem produksi online, yaitu website sebagai toko 
online anda 

Ketiga Pomosi Online, artinya Pemasaran online, apa tujuannya 
meningkatkan trafic pengunjung. 

Sederhana sekali dalam buku saya “ONBUK” (www.onbuk.com) akan saya ungkap 
semua trik menulis untuk dan bagaimana mempulikasikannya secara online. 
Kesimpulannya menjual ide anda dalam bentuk informasi bukan hal yang susah. 
Bahkan sangat mudah. 
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3 Produk DIGITAL dan INFORMASI
http://www.onbuk.com

Membuat produk digital dan informasi dasarnya adalah memilih TEMA SPESIFIK 
dan PASAR LUAS. Hanya itu. Usahakan produk anda adalah original pemikiran 
anda, jika tidak kembangkan apa yang sudah ada di pasar. 

Temukan Ide Yang dan memiliki mamfaat yang jelas. Gampang sekali. Lihat 
disekeliling anda, banyak sesuatu yang anda ketahui tetapi anda tidak pernah mau 
men-dokumentasikan-nya dalam sebuah tulisan. Apa yang membedakannya? CARA 
PENULISAN. Cara penulisan ini menjadi gerbang dan kunci keberhasilan Anda. Anda 
dapat menulis? Bisa Sukses, Anda dapat mengembangkan tulisan itu, semakin anda 
semakin terkenal. Sederhana menurut anda belum tentu untuk orang lain, maka 
tulislah yang anda tahu dan beri informasi yang benar. 

Anda bisa meniru saya, jika memiliki sesuatu yang bisa menguntukan untuk orang 
dengan cara legal dan memiliki nilai positif, maka “Bukan Anda yang mencari uang 
tapi uang yang mencari Anda” Manfaatkan BACA-TULIS anda dan jadikan anda 
menjadi seorang yang sukses karena MEMBACA dan MENULIS. 

Produk Digital adalah hasil olah pikir Anda, jika anda bisa membuatnya dan dapat 
menguntungkan orang anda memperoleh hasil di luar dugaan anda. 
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4 Menciptakan PRODUK INFORMASI
http://www.onbuk.com

Sekarang saya akan memberikan tips bagiamnana anda dapat menciptakan sebuah 
produk informasi 

Pertanyaannya INFORMASI apa yang LAKU di INTERNET? Di bab 1 saya jelaskan 
informasi yang paling ngetop di Google ada 3. 

Pertama Informasi tentang SEKS, Kedua Informsi Tentang TUHAN, dan yang ketiga 
Informasi mengenai mencari UANG atau PEKERJAAN. Hanya tiga saja. Sebenarnya 
ada 4 tapi hanya 3 ini yang paling populer. 

Akses Internet gampang dan sangat mudah.. Jika anda tidak bisa di rumah atau di 
kantor, tinggal ke warnet.. Yang saya tahu.. hingga saat ini belum ada badan hukum 
negara yang men-sensor internet tentang situs porno secara nasional. Bukan berarti 
hukum Indonesia Lemah tapi SEKS menjadi salah satu tema penting yang bisa 
menciptakan trafic tinggi. 

Memang memalukan kenapa PORNO masih memdominasi dalam search engine.. 
Dasarnya tema itu merupakan kebutuhan utama manusia, jadi mau tidak tema itu 
promadona dalam dunia maya. Coba kita lihat sisi positifnya, banyak pasangan yang 
mencari tentang seks supaya rumah tangganya harmonis… tidak selalu buruk kan 
tema itu menjadi promadona. Tapi apapun tema yang berbau SEKS laku dan sangat 
banyak di Internet. 

Yang kedua tentang Tuhan, sayapun heran kenapa orang masih mempertayakan 
tentang Tuhan. Padahal Percaya tentang ALLAH SWT. Sudah cukup dan pikirkan apa 
yang diciptakannya maka anda akan tahu siapa Tuhan itu, bukankah begitu? Tema 
riligius masih menjadi tema paling lakuk keras di internet… Anda bisa 
mengembangkannya…  

Dan ketiga masalah mencari UANG atau PEKERJAAN, tema ini juga laku keras. 
Kaitannya dengan bisnis dan pekerjaan offline yang di butuhkan. Banyak tema 
tentang Pekerjaan yang berkaitan dengan Mencari Uang dan Pekerjaan menjadi best 
seller.

Bagaimana anda bisa mendapatkannya… dalam onbuk.com saya utarakan 
bagaimana Ide yang anda miliki bisa dijual berikut bagaimana mengemasnya. 
Sederhana sekali. 

Anda hanya perlu mendengarkan dan mencatat apa-apa saja yang perlu di 
persiapkan dari calon penganten kemudian mengetik dan membuatnya ke dalam 
sebuah E-book. Kemudian jual lewat internet.  

Saya yakin, saat ini ada banyak orang yang memerlukan informasi anda. 
Masalahnya, apakah jika anda menjual informasi tersebut dengan harga Rp. 
50.000,- untuk mereka yang membutuhkan tips informasi Anda BISA LAKU ..?? 
SAYA BERANI JAMIN. ADA PEMBELINYA. 
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5 Tentukan TARGET PASAR Potensial 
Untuk PRODUK ANDA

http://www.onbuk.com

Menentukan pasar untuk sebuah produk? Tema ini yang paling saya suka… melihat 
pasar untuk produk anda dan bagaimana cara sederhana melihat segmen pasarnya? 

Dalam teorinya ada 3 pilar yang harus di kaji, Segmentasi, Targetnya, dan Posisi 
Produk anda di pasar.. Tapi dari semua itu prakteknya anda harus menjawab 
pertanyaan “Apakah ada yang butuh ide anda?” Saya jawab pasti ada.. sesederhana 
apapun tentang informasi itu pasti ada yang membutuhkan. 

Begini cara singkatnya, untuk tahu apakah ide anda layak jual manfaatkan 
wordtracker, atau pencarian kata kunci yang sering di cari di internet. Cara ini cara 
yang paling mudah di internet. Ada software yang harus digunakan untuk 
mencarinya.. 

Contoh, anda akan mencari kata “Buku”, silahkan anda gunakan software GKW 
(Good key word) anda akan lihat apa saja berhubungan dengan kata “buku” anda 
tinggal melihat ada berapa kata yang berhubungan dengan kata buku dan berapa 
orang yang mencari kata itu setiap bulannya… 

Mudah sekali, Anda sudah dapat ide tentang BUKU, ada berapa pemintaan tentang 
masalah BUKU. 

Selain itu juga lihat juga berapa jumlah yang ditawarkan di Google atau di search 
engune yang lain. Ketik saja www.google.com. Ada sudah dapat tahu penawaran 
yang ada. Pasti ada. 

Selanjutnya tinggal menentukan ide spesifik dari buku apa yang anda cari, kemudian 
buat produknya dan jual serta pasangkan iklan di google, tunggu saja tinggal 
melihat berapa uang yang masuk dalam rekening anda. 
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6 Menjual INFORMASI Di Internet 
http://www.onbuk.com

Ada pertanyaan, Bagaimana cara mudah untuk menjual informasi? Jawabannya 
gampang, anda bisa menulis Blog membuat situs tentang informasi. Contohnya, 
saya membuat website www.kabandung.com. Isinya tentang informasi bagaimana 
jika calon wisatawan akan berkunjung ke Bandung. Daerah wisata mana saja yang 
bisa dikunjungi dan lain-lain. Tapi dasarnya adalah anda memberikan informasi 
untuk pengguna internet yang memanfaatkan situasi untuk melakukan perjalanan ke 
Bandung. Sederhana bukan? 

Jika Anda seorang bloger, tulis tantang apapun tips yang anda punya. Jika Anda 
punya banyak teman di friendster menjadi sebuah keuntungan untuk anda teman-
teman anda mau membeli produk anda. 

Apa yang harus anda tulis?? Saya yakin dengan anda membaca e-book sampler 
saya, minimal anda bisa mengakses internet. Saya lebih yakin lagi anda bisa 
membaca dan sudah pasti anda bisa menulis bukan???... Anda bisa menuliskan 
tentang pengalaman hidup anda yang paling menarik atau bagaimana anda 
memecahkan suatu masalah menurut cara anda… itu sangat mudah… lakukan cara 
MENULIS BEBAS.. 

Mungkin anda punya pengalaman merawat kucing, mencetak tabloid, atau apapun 
yang bisa ditulis yang penting tulisan anda bisa menjawab dan menyelesaikan suatu 
permasalahan.. 

Saya beri contoh; “Tips dan trik bagaimana merawat dan memelihara kucing” tulis 
saja dan tawarkan tulisan anda pada teman-teman anda. Tawarkan tema 
“Bagaimana anda bisa memelihar kucing dengan biaya murah dan bisa membuat 
kucing anda gemuk seperti garfiled”. Modalnya hanya menggunakan MS. Word saja… 

Silahkan kembangkan dengan berbagai ide anda lainnya, dengan kreatifitas anda.. 
percayalah seiring dengan pertambahan waktu, kualitas penulisan anda akan 
semakin baik.. 
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7 MENULIS Produk INFORMASI
http://www.onbuk.com

Jangan pernah meragukan kemampuan anda sendiri. Jika anda berpikir tidak bisa 
menulis, anda salah besar. Baca-tulis sebenarnya sudah melekat pada setiap orang. 
Kecuali jika anda memang buta aksara. Tapi kalau anda bisa baca tulisan ini, tidak 
mungkin anda buta aksara khan?? Anda bisa minta bantuan teman anda untuk 
menulis seuatu. Ada beberapa cara menulis itu: 

Pertama, lakukan MIRRORING atau mengulah tulisan orang dan mengemas dalam 
bentuk yang baru sesuai dengan pola pikir dan ide anda sendiri. 

Kedua, lakukan KEYWORDING atau berangkat dari kata kunci yang berhubungan 
dengan ide yang akan anda tulis. Mudah sekali, lakukan mindmap atau petekan 
pikiran anda. Lalu lakukan penggabungan kata menjadi paragrap. 

Anda tidak perlu JAGO MENULIS, tapi tau apa yang akan anda bicarakan. 

Ide mudah dicari, jika anda kesulitan manfaatkan kepandaian orang. Misalnya 
dengan cara bagaimana anda bisa menggali tulisan orang dengan mencantumkan 
nara sumbernya atau berbagi pendapat, bertukar pikiran dengan orang-orang yang 
ahli. Orang ahli disini bukan orang terkenal, tapi mungkin kawan anda yang sudah 
menggeluti sebuah bidang dalam kurun waktu yang lama… 90% orang itu mau 
berbagi pengalaman dan anda mampu menuliskannya… Percaya dan COBA.. 
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8 Strategi ANDA DAPAT IDE Untuk di 
JUAL Dalam Hitungan MENIT

http://www.onbuk.com

Kali ini saya berikan tips sederhana bagaimana Anda bisa mendapatkan ide dalam 
waktu singkat dalam hitungan beberapa menit saja.. 

Mendapatkan ide itu tidak harus dari pemikiran yang menjelimet. Anda lihat saja 
keadaan sekitar anda… Keadaan terdekat dan hubungkan dengan beberapa nara 
sumber yang lain. Misalnya dengan cara mencarinya di toko buku, atau forum 
diskusi. Perlu diingat, ide awal diciptakan dari anda sendiri. Karena anda yang akan 
tahu bagaimana seluk-beluk permasalahannya. Jangan pernah meragukan 
kemampuan anda sendiri, angkat kemapuan anda mungkin itu bisa membuat anda 
jadi terkenal dan sukses… 

Anda bisa mencabo ide TOP ini?? Anda pernah dengar kabar, tentang Da’I kondang 
dari Bandung yang menikah lagi, akan tetapi Istri pertamanya menerimanya.. itu 
sebuah ide yang bagus menurut saya. “TIPS BAGAIMANA SEORANG PRIA BISA 
MENIKAH LAGI DAN DISETUJUI ISTRI TUA”. Hahaha… idenya aneh.. tapi itu bisa 
laku di internet… Tapi jika anda punya istri dan anda sayang dengan istri anda 
JANGAN tulis itu. Coba tulis “TIPS BAGAIMANA BISA DISAYANG DAN DILAYANI ISTRI 
SECARA SPESIAL” 

Ide anda akan terkenal sekaligus nama sang penulispun akan terbawa… Darimana 
sumber idenya tidak harur anda menikah lagi bukan?? Tapi dari pengalaman orang 
lain kemudian anda tahu dan ditulis… 

Anda dapat meminta tips-tips dari kawan anda atau tokoh pelaku tersebut. Dapat 
misalnya 3 tips. Kemudian dia minta lagi kepada yang lain juga yang memiliki 
pengalaman yang sama. Dari yang lain dapat 3 tips lagi yang berbeda. Dan 
seterusnya…. Tapi jangan memaksa.. anda bisa kembangkan ide itu… 
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9 IDE Dengan SEGMEN Pasar PENGGUNA
Internet INDONESIA

http://www.onbuk.com

Saya mengamati di Indonesia dengan keadaan ekonomi yang sedang berkembang, 
banyak pemikiran yang aneh bahkan terus berkembang mengarah pada pemikiran 
yang diluar kemampuan manusia. 

Cantoh sederhana saja; hal yang berbau MISTIK menjadi favorit di beberapa 
tayangan stasiun televisi… apa pengaruhnya.. budaya tradisional akan berkembang 
yang tidak mengarah pada dunia modern… Internet dipandang seperti makhluk 
gaib… itu lucu.. 

Tapi ada dari lapisan masyarakat lain, dan mulai mendominasi masyarakat Indonesia 
umumnya, mencari tentang “Bagaimana mendapatkan wanita cantik, Kaya, dan taat 
beragama dengan modal pas-pasan”. Itu ide yang mengarah pada masalah 
pendekatan wanita atau sebaliknya.. 

Masalah lain, ide tentang Bagaimana mencari UANG dengan cara cepat… ide ini 
sangat mendominasi masyarakat Indonesia. Saya paham betul mengapa ide ini 
menjadi ide yang paling di gandrungi oleh pengguna internet Indonesia. 

Idenya ditulis dalam e-book kemudian penasaran dan akhirnya membelinya… 
Pengahasilan pengelola web itu bisa mencapai milyaran rupiah…. 

Saya tidak menyarankan untuk anda menulis tentang Ide yang berbau MISTIK tadi 
tetapi saya tidak melarang, lebih baik manfaatkan ide anda pada hal yang lebih 
besar dari itu dan benar-benar lebih bermanfaat untuk orang banyak. Jika perlu 
awalnya ide itu muncul untuk segmen Indonesia, seiring perkembangannya Anda 
dapat go Internasional… 

Selamat mencoba! 
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