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BBI mempersembahkan Special Report: 

ANDA HEBAT!!  

Kisah Sukses dan Perjuangan Para Pendekar 

BBI dalam Mendulang Dollar dari Internet 
Versi 2.0 

 

Dalam special report  “ANDA HEBAT!!” ini, Anda akan membaca puluhan kisah nyata yang 

merupakan kompilasi cerita perjuangan yang penuh inspirasi dan buah hasil yang dicapai para 

alumni BBI, baik alumni workshop maupun alumni home study course dari Amazon Mini Site 

Blueprint, dalam proses perjalanan mereka mendulang dollar dari internet. 

Mereka semua boleh jadi berbeda latar belakangnya karena memang ada yang karyawan, 

wiraswasta, mahasiswa, ibu rumah tangga, freelancer, pensiunan dan masih banyak lagi.  

Mereka semua boleh jadi berbeda umurnya karena memang ada yang baru berumur 17 thn 

sampai dengan yang sudah pensiun berumur 67 thn (kami tidak salah ketik). 

Mereka semua boleh jadi berbeda tingkat pemahamannya akan dunia internet marketing karena 

memang ada yang masih newbie, ada yang sudah pengalaman di dunia internet marketing dan 

ada juga yang pakai komputer masih ewes-ewes ☺  

Tetapi mereka memiliki satu kesamaan, apa itu? 

Kesamaannya adalah mereka semua adalah orang-orang yang Hebat dan Special.  Kami sangat 

bangga dengan mereka bukan karena prestasi atau income ratusan hingga ribuan dollar yang 

berhasil mereka peroleh tetapi lebih kepada semangat, sikap dan komitmen yang mereka 

tunjukkan dalam proses perjalanan mencapai kesuksesan dan impian mereka. 

Mereka semua telah menunjukkan kualitas dan sikap seorang pemenang seperti positif, penuh 

semangat, pantang menyerah, komitmen, disiplin, tekun, fokus pada tujuan, mampu bangkit dari 

situasi down,  punya rasa syukur, mau membantu orang lain untuk berhasil, mau memberi 

semangat pada orang lain dan turut merayakan keberhasilan orang lain. 

Karena kualitas-kualitas itulah makanya Kami sungguh bangga dan merasa beruntung telah 

mengenal mereka semua!  

Affiliate Site Blueprint yang merupakan pengembangan dari Amazon Mini Site Blueprint 

merupakan model bisnis yang sudah proven/terbukti. Tetapi ini semua akan sia-sia di tangan 

orang yang tidak punya sikap pemenang. Banyak orang yang masuk ke internet marketing dan 

bisnis internet dengan mental karyawan atau bahkan penjudi, mereka berharap mendapat suatu 

cara kaya cepat tanpa kerja seperti menang lotere.  
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Kebanyakan kisah yang Anda baca di dalam special report ini adalah kisah perjalanan mereka 

untuk mendapatkan komisi/dollar pertama terutama dari Amazon karena itulah fokus awal 

mereka pada umumnya.  

Komisi pertama adalah yang paling penting dalam karir Anda sebagai affiliate marketer. Tidak 

masalah berapa besar komisi pertama tersebut. Mengapa? 

Saat Anda melihat bahwa Anda bisa menghasilkan komisi pertama, kepercayaan diri Anda 

langsung berlipat ganda. Anda jadi yakin mampu bersaing dengan internet marketer luar negeri 

untuk menghasilkan $$$. Kepercayaan diri inilah yang akan memberikan Anda energi, semangat 

dan motivasi untuk terus berkembang. 

Kisah-kisah yang akan Anda baca di special report ini sungguh-sungguh menarik, penuh inspirasi, 

sarat dengan pembelajaran, lucu dan mengundang tawa (karena memang cara ceritanya kadang 

memang benar-benar lucu) dan juga memberikan banyak motivasi.  

Kami berharap Anda membaca setiap kisah ini satu per satu untuk mendapatkan pembelajaran, 

sikap, motivasi dan inspirasi yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan di bidang apapun. 

Dan kami juga mengundang Anda untuk bergabung di “Klub Pendekar BBI” yang terdiri dari alumni 

workshop dan home study course kami yang sudah berhasil memperoleh income dari Amazon. 

Informasi detil mengenai Affiliate Site Blueprint Home Study Course bisa dibaca di 

AffiliateSiteBlueprint.com 

Kami berharap apa yang dibagikan oleh alumni BBI ini akan bermanfaat besar bagi kesuksesan dan 

kemajuan Anda. 

To Your Success, 

SUKARTO dan HIANOTO 

PS: Kami mohon maaf sebelumnya jika ada kisah-kisah Anda sebagai alumni yang tidak kami muat disini. 

Tidak ada sentimen pribadi disini ☺ ada kemungkinan karena tidak menerima email Anda atau dalam 

proses penyusunan report ini, email Anda kelewatan atau tidak terlihat. Jika Anda ingin kisah Anda dimuat, 

silakan email ke kami lagi yaitu ke testimoni@belajarbisnisinternet.com  . Thanks. 
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Abdillah MT dari Bekasi – batch #4 Jakarta 

SAAT KETERBATASAN TIDAK MENJADI KENDALA UNTUK SUKSES 

Sudah lama saya berinteraksi dengan internet, sampai ketika saya dikenalkan oleh seorang teman tentang 

sebuah Blog. Tertarik akan blog tersebut membuat saya ingin memiliki sebuah blog. Dari situlah kemudian 

saya mulai belajar untuk membuat blog dan informasi2 yang berkaitan dengannya termasuk mendapatkan 

$$ dari blog dengan Google Adsense. Jadilah blog pertama saya dalam bahasa Indonesia 

http://abdillahmt.blogspot.com  

Petualangan di Internet Marketing dimulai dengan membeli buku dan mencari sumber2 dari internet 

termasuk membeli E-book demi mendapatkan $$. Kuatnya keinginan untuk mendapatkan penghasilan dari 

internet membuat saya nekat ikut e-course walau harus bayar tiap bulan. Namun apa daya belum 

menghasilkan apapun. Ternyata saya perhatikan rata2 contoh2 yang sukses adalah mereka yang mengerti 

bahasa inggris dan blog atau website-nya juga berbahasa inggris. Apakah saya mampu…??? (Maklum, orang 

Indonesia asli… hee..hee..) 

Entah bagaimana dalam PROSES pembelajaran dan pencarian, kemudian saya menemukan dan 

mendaftarkan diri di e-course gratis Belajar Bisnis Internet selama 29 hari. Setiap hari pembelajaran dikirim 

via e-mail (numpuk materinya di e-mail dan belum dibaca2). Sampai kemudian diumumkan e-course-nya 

akan ditutup karena materi2 tersebut akan dibuat edisi cetak yang dijual di Gramedia buku "SUKSES 

BERBISNIS DI INTERNET DALAM 29 HARI". Saya pun membelinya dan bukupun diantar kerumah. Namun 

sekali lagi, belum membaca dengan sungguh-sungguh dan memperaktekkannya. 

Dari sinilah saya terus mendapat informasi dari BBI. Perjuangan pun dimulai, saat BBI memberitahukan 

akan ada Workshop Amazon Minisite pada bulan November 2009. Saya siap daftar, tapi tugas kantor tidak 

dapat ditinggalkan. Mau gak mau saya harus menunggu ada kesempatan berikutnya. Kemudian saya e-mail 

ke BBI, mohon kiranya di Jakarta bisa disesuaikan waktu pelaksanaannya saat libur nasional. Seperti gayung 

bersambut, ada libur nasional hari Jum'at, 26 Feb 2010, dan BBI menggunakan tanggal tersebut yaitu 26-28 

Feb 2010 untuk melaksanakan workshop di Jakarta. Inilah kesempatan emas… sampai-sampai saya menolak 

tugas yang diberikan kantor pada tanggal tersebut. 

Workshop saya ikuti dengan penuh semangat. Hari pertama, saya adalah orang ke dua yang hadir tepat 

pukul 07.00 WIB (kalau gak salah hari pertama dimulai pk 08.30 WIB). Materi demi materi saya ikuti dengan 

baik. Penjelasan dari pak guru Sukarto dan Hianoto sangat mudah diikuti dan dipahami. Step demi step 

untuk membangun minisite dimulai. 

Sampai pada hari kedua workshop, saat mengerjakan step 5 saya agak malu. Kenapa….??? Malu, karena 

bagian ini adalah saat mengisi konten minisite dalam bahasa Inggris (kan tadi saya sudah bilang, kalau saya 

orang Indonesia asli). Karena pak guru menekankan agar memperhatikan dalam pembuatan paragraf 

pertama dengan menggunakan kalimat yang menarik calon konsumen. Gubraakkk….. bagaimana 

caranya…??? Bahasa Inggris saya jeblok nihhh…. 

Gak kehabisan akal, saya gunakan jasa Om Google untuk menterjemahkan kalimat bahasa Inggris yang 

sudah ada di product description amazon. Gak bagus2 banget sih hasil terjemahannya (Oopss… maaf Om…) 

yang penting ngertilah apa maksudnya. Temen disamping saya sampai bilang: "Kok make Google 

Translate?" saya jawab aja kalau saya gak ngerti bahasa Inggris. Jadi setiap saya mengisi konten saya harus 

bolak-balik dari amazon ke Google Translate untuk memahami makna kalimatnya. 
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Apa boleh buat … Inilah KETERBATASAN saya. Tapi itu tidak menyurutkan semangat saya untuk 

mendapatkan $$ dari Internet melalui pembelajaran dalam workshop 3 hari tsb. Saya sampai bilang sama 

istri: "Say, mas gak ngerti bahasa Inggris, tapi mau jualan sama orang Amerika. Hebat gak…???" 

Pasca workshop saya mengejar target untuk membuat 20 minisite. Saya harus tidur lebih awal dan bangun 

sekitar jam 02.00. Sholat dulu dan langsung mengerjakan proyek minisite amazon sampai subuh. Dan saat 

ini sudah nambah 5 minisite yang online. 5 minisite dalam proses penyelesaian. 10 Minisite masuk daftar 

tunggu pengerjaannya. Hee… hee… 

Hampir tiap hari saya liat posisi minisite pertama sampai di mana posisinya di Google (sampai sekarang gak 

pernah masuk di hal 1, paling bagus ada di hal 3. Nasiib…). Sudah bosan, kemudian buka amazon untuk liat 

report-nya. Masih nol juga. Tapi lumayanlah ada yang nge-klik juga, suatu saat juga ada order. Sudah 

bosan… buka Google Analytic untuk melihat pengunjung minisite pertama saya. Yaa itulah sementara ini 

yang bisa dipantau. 

Tiga puluh satu hari berlalu dari Workshop, earning tak kunjung datang. Memang, menunggu adalah 

pekerjaan yang membosankan. Akhirnya lanjutin lagi proyek minisite berikutnya. Sabar deh…. 

Pagi hari, 1 April 2010, begitu sampai kantor saya nyalahin komputer, buka e-mail, baca postingan di BBI 

Insider, dan buka Amazon. Ternyata WOOOWW…. ada satu odered item dari minisite pertama yang dibuat 

saat workshop. BERHASIL…. BERHASIL… OYEE… Saya tunggu apa yang akan terjadi berikutnya. 

Pulang kantor saat santai saya lapor ke Istri kalau minisite saya sudah ada order dari orang "Bule". Liat apa 

yang terjadi setelah pk 21.00 WIB nanti. Setelah anak saya tidur, saya buka komputer dan langsung buka 

Amazon. Ternyata……… WOOWW…. $$22.36 sudah muncul di earning report amazon saya. Langsung saya 

sujud syukur…. Alhamdulillah, akhirnya earning pertama itu datang juga. Senang sekali hati ini. Akhirnya 

bisa juga bisnis di Internet. 

Ini membuktikan, ternyata keterbatasan saya dalam bahasa Inggris tidak menjadi penghalang untuk 

meraup $$ dari orang Bule. Maaf…. Jadi buka rahasia nih... 

Ini sebagai earning penglaris kata pak Guru dan teman-teman. Terima kasih pak guru, terima kasih teman-

teman. 

SAYA HEBAT….. dan ANDA BISA… 

Abdillah MT 
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Ahmad Luthfi dari Jakarta – batch #4 Jakarta 
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Adib Mubarrok dari Surabaya – batch #1 Surabaya 

Kekuatan Sebuah Mimpi dan Dahsyatnya Sebuah Aksi 

Dulu setelah lulus dari perguruan tinggi dan mulai mencari kerja bapak saya berpesan seperti ini “Seenak-

enaknya jadi kutunya gajah masih lebih enak jadi rajanya semut” atau dengan kata lain seenak-enaknya jadi 

karyawan diperusahaan besar multinasional milik orang lain masih lebih enak jadi owner diperusahaan 

sendiri walaupun itu perusahaan kecil :) . Pesan itulah yang saya pegang sejak tahun 2001. Ada sebuah 

mimpi untuk bisa mempunyai usaha sendiri kelak dan tidak terus menerus ikut orang lain, tapi untuk 

mewujudkan mimpi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan (boleh puitis dikit yach :D ). 

Akhir 2005 pencarian saya untuk sebuah usaha mulai ada titik terang, saya mengenal sebuah produk 

investasi yang bisa saya jadikan kendaraan untuk bisa mencapai mimpi saya, akhirnya setiap bulan saya 

menyisihkan gaji yang saya peroleh untuk membeli produk investasi tersebut sampai saat ini.  

Tapi saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kendaraan ini tidak cukup untuk bisa mengantarkan saya 

ke mimpi yang saya cita-citakan. Akhirnya saya berusaha untuk mencari kendaraan lain kemudian saya 

mengenal trading saham, saya coba tapi saya gagal. Hasil evaluasi saya harus invest ilmu dulu sebelum 

terjun lagi dan akhirnya saya merencanakan untuk ikut workshop trading saham jika ada kesempatan. 

Akhirnya kesempatan itu datang juga, ada workshop trading saham disurabaya yang diselenggarakan pada 

minggu pertama bulan november 2009. 

Tapi Allah berkata lain, entah dari mana datangnya petunjuk itu, saya sampai di blognya Cosa Aranda yang 

baru saja merilis ebook gratis dengan judul 6 Cara Paten Mendapatkan Uang dari Blog, diblog tersebut cosa 

meminta feedback dari pembaca ebook dan salah satu feedbacknya membandingkan ebook 6 cara paten 

dengan sebuah buku, dan buku itu adalah “Sukses Berbisnis Internet dalam 29 Hari”, Akhirnya  saya beli 

buku tersebut dan dari sinilah saya mengenal dua orang guru bernama Sukarto dan Hianoto :).  

Selain itu saya juga mengunjungi website BBI.com, saya pelajari artikel-artikel  yang ada disitu, sampai 

akhirnya pada tanggal 1 Oktober 2009 ada sebuah posting dengan judul “Video Gratis #1: Full Time Income 

dengan Affiliate Mini Site”, terus terang posting tersebut menghentakkan saya, serasa ada bola lampu yang 

tiba-tiba menyala diotak saya “ini dia, saya punya satu kendaraan lagi untuk mencapai mimpi saya” dan 

posting tersebut berlanjut dengan video kedua dan sebuah posting tentang workshop amazon minisite.  

Sampai disini saya memutuskan untuk ikut workshop amazon minisite tapi untuk tahun depan, karena 

untuk tahun ini saya sudah merencanakan untuk ikut workshop trading saham, jadi semua rencana modal 

sudah disiapkan untuk trading saham, tapi lagi-lagi Allah menunjukkan kuasanya yang maha sempurna 

entah dari mana datangnya tiba-tiba saya membandingkan modal yang dibutuhkan untuk trading saham 

dan aksinya serta amazon minisite dan aksinya, akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti workshop 

amazon minisite, tanggal 16 Oktober 2009 saya mendaftar, tepat satu minggu sebelum waktu workshop 

dan Alhamdulillah dapat tempat, karena sempat deg-degan juga karena kursi yang tersisa waktu itu tinggal 

empat, dan setelah pendaftaran tersebut STORY BEGIN :). 

Tanggal 23-25 Oktober 2009 menjadi salah satu tanggal bersejarah bagi saya, dari situlah saya belajar untuk 

pertama kalinya dari mentor yang berpengalaman tentang bisnis internet khususnya affiliate marketing. 

Seperti yang saya tulis di testimoni, workshop tersebut to the point, langsung praktek dan ketika selesai 

kita bawa satu buah minisite dan perjuangan dimulai ketika selesai workshop, bagi saya setelah workshop 

harus ada aksi, tanpa itu semua yang diajarkan akan hilang begitu saja, selain itu juga untuk menjaga 

semangat agar tetap membara. 
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Akhirnya setelah selesai workshop saya langsung riset produk dan beli domain, waktu itu blom punya 

account di namecheap juga blom punya balance dipaypal, akhirnya saya terobos saja, saya beli lima domain 

dari provider lokal, dengan harga lebih mahal tentunya tujuannya supaya saya bisa langsung beraksi dan 

perjuangan dimulai disini, waktu yang digunakan untuk mengerjakan minisite saya tentukan setelah kerja 

antara jam 7 malam sampai jam 11 malam dan itu berlangsung selama dua minggu lebih, akibatnya kondisi 

dan stamina badan menurun, waktu berangkat kantor, motor yang saya naiki seolah tidak menjejak tanah 

seperti melayang, blom lagi klo siang dikantor ngantuk berat dan yang paling parah diomelin istri karena 

selama dua minggu lebih laptop mulu yang diurus :D. akhirnya tepat tanggal 10 November 2009 semua 

tahapan pembuatan minisite selesai untuk 2 batch (10 domain). 

Dan moment yang ditunggu-tunggupun tiba, tanggal 17 November 2009, pagi setelah sampai dikantor buka 

laptop nggak tahu kenapa waktu itu langsung buka amazon, ternyata ada angka dibagian ordered item, ada 

angka 4, wuiihhhhh rasanya ingin loncat dari kursi YESS!!! PECAH TELOR, nggak nyangka pecah telor 

langsung 4 item sekaligus dan itu terjadi pada order tanggal 15 November 2009.  

Hari itu juga saya tulis peristiwa pecah telor saya di YM saya, dan akibatnya lumayan “fatal” :D, iphin 

langsung order 5 domain buat bikin minisite lagi :D, yaa peristiwa tersebut tidak hanya membakar 

semangat saya tapi juga menjalar ke istri saya, klo dulu diomelin terus klo pegang laptop, sekarang klo lagi 

santai malah ditanyaain, kok nggak riset produk, nahh loooo :D. 

Keesokan harinya tanggal 18 November 2009 peristiwa yang sama berulang lagi, pecah telor lagi dengan 4 

ordered item, tanggal 19 November 2009 tidak ada pecah telor tapi ada 1 ordered item. Akhirnya setiap 

pagi hari menjadi moment yang mendebarkan, ada nggak ordered itemnya :D. Dengan rentetan percah 

telor tersebut akhirnya saya memutuskan untuk membuat 4 minisite lagi supaya lengkap menjadi 15 

minisite, sesuai dengan target  ditentukan oleh pak sukarto waktu workshop :). 

Cerita manis earning amazon minisite mencapai puncaknya pada akhir november tepatnya tanggal 29 

november 2009 ada 20 ordered item sekaligus dalam sehari dan itu berlanjut sampai awal desember 

sebelum akhirnya saya diingatkan untuk tetap menjejak bumi lagi. 1 minisite saya yang paling menghasilkan 

menghilang dari halaman 1 google, entah ke halaman berapa saya tidak bisa melacaknya, beberapa hari 

kemudian terlacak ada dihalaman ratusan.  

Yaa itu bukan akhir dari segala-galanya karena saya akhirnya sadar ternyata minisite saya yang lain juga 

menghasilkan walaupun tidak sespektakuler minisite yang tertendang google tersebut. Setelah 8 hari 

menghilang minisite tersebut muncul lagi dihalaman 1 dengan ranking lebih baik, tapi itu hanya bertahan 4 

hari setelah itu menghilang lagi sampai sekarang, walaupun begitu selama 4 hari minisite tersebut mampu 

menyamai rekor 20 ordered item dalam sehari saat hari kedua kemunculannya. 

Dari 15 minisite yang berhasil saya buat 8 diantaranya sudah pecah telor, bahkan ada yang pecah telor 

barusan setelah hampir 2 bulan live :), artinya 50% lebih minisite telah menghasilkan, dan earning yang 

didapatpun sudah lebih besar dari modal yang dikeluarkan untuk biaya workshop, domain, hosting 

bluehost  sampai ama, masih untung pula :D, hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan bisa BEP.  
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Berikut adalah cerita tentang 1 minisite saya yang paling spektakuler. 

Produk yang saya jual adalah Mindflex. Produk baru keluaran dari mattel, saya tidak tahu bagaimana 

ceritanya saya mendapatkan produk ini, karena ketika saya telusuri lagi saya tidak mendapatkan produk ini 

di bestseller in toys and game.  

Tahapan yang saya lakukan untuk membangun minisite ini sama persis dengan yang diworkshop, tidak saya 

kurangi dan tambahi. Dan berikut adalah traffic yang dihasilkan. 

 

Traffic mulai merangkak naik pada tanggal 15 November 2009 dan sampai puncaknya pada tanggal 30 

November 2009 dengan 239 visitor dalam sehari, kemudian turun dan menghilang pada tanggal 4 

Desember 2009, setelah 8 hari muncul lagi dengan ranking lebih baik tapi hanya bertahan 4 hari kemudian 

menghilang lagi sampai sekarang. 

 

Dari bulan november sampai akhir desember 2009 mindflex berhasil mengantarkan 1673 visitor ke amazon 

dengan 84 ordered item, 83 shipped item dan earning sebesar $329,59. earning sebesar itu hampir 50% 

dari total earning yang saya peroleh selama november-desember 2009. 

Namun ada hal yang menarik, minisite tersebut ternyata hanya mampu menjual 5pcs mindflex, yup betul 

hanya 5pcs, sedangkan lainnya adalah barang lain, ada buku, zhu-zhu pet hamster bahkan ada beberapa 

amazon kindle padahal disatu sisi saya punya minisite yang menjual amazon kindle dan sampai sekarang 

masih faqir traffic :D. 

Sekian story yang bisa saya sharing semoga bermanfaat. Akhir kata tetaplah bermimpi setinggi kita mampu 

untuk memimpikannya dan jangan biarkan orang lain atau bahkan diri kita sendiri merusak mimpi itu, dan 

bangunlah untuk beraksi, suatu saat mimpi itu akan  terwujud :), amiiinn. Mohon maaf jikalau ada salah 

kata, TETAP SEMANGAT !!!! 

Surabaya, 31 Desember 2009 

Adib Mubarrok 

  



AffiliateSiteBlueprint.com Special Report “ANDA HEBAT!!” v2 Hal: 12 

Ade Zul Akhir Lubis dari Malang – batch #3 Surabaya 

“An Adventure for Dollars” 

Sepulang dari workshop ke-3 di Surabaya, saya sangat senang dengan bekal dari Pak Sukarto & Pak Hian 

serta dengan semangat yang membara. Dalam pikiran saya “saya harus membuat mini site sebanyak-

banyaknya”, tapi nggak semudah itu ternyata. It was not so easy. Hari Seninnya saya sudah mulai kuliah dan 

beberapa hari kemudian saya harus berurusan dengan rumah sakit. Duuh… apa yang dipikiran sementara 

saya delay. Setelah pulang dari rumah sakit, saya harus balik ke Medan karena “homesick”. Biasalah 

adatnya kalau setelah sakit harus syukuran dulu, hehehe.  

Nah, mulai di Medan, saya baru isi paypal dan baru buat mini site.  Pelajaran yang saya dapat kayaknya 

sudah mulai lupa, untunglah masih banyak teman-teman yang mau bantuin. Makasih Buat Mas Erwin 

Boyolali, Mas Angga dengan motivasinya, and Agil dengan banyolan gilanya. Hehehe.  

Di Medan ternyata saya harus operasi. Huh… Rumah sakit lagi…. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya sih 

tapi it took my time so much. Di Rumah sakit saya cuma bisa membuka Amazon Report yang saya sudah 

hafal isinya “Nothing” dan juga membuka forum BBI Insider, saya baca udah banyak teman-teman yang 

dapat earning.  I was so sad coz I could do nothing, but in other hand It could be my spirit to be strong and 

health soon.  

Setelah mulai baikan, saya sudah boleh berlama-lama dengan laptop. Great..!! saya sudah mulai searching 

produk walaupun masih di Rumah Sakit. Wow nice, I can do my job even in hospital. Setelah kepilih lima 

akhirnya yang upload cuma tiga tanggal 22 Maret 2010. Setengah penyakit saya rasanya sudah sembuh 

dengan cuma upload 3 mini site yang saya buat sendiri.  

Rupanya saya terbebani pikiran saya sendiri karena ngga jadi-jadi buat minisite. Setelah saya pulang dari RS 

ternyata hari Sabtunya saya harus balik lagi ke Malang karena kuliah sudah banyak yang tertinggal.   

Seperti kebiasaan sebelum tidur, saya selalu buka Amazon report  and Google Analytic. Saya masih ingat 

malam terakhir saya di Medan “malam sabtu tanggal 26 Maret 2010”, saya buka Amazon report dan saya 

melihat ada yang beda yaitu angka sebelah report yang biasanya “0” sekarang jadi “4”.  

Oh God… saya berteriak sambil lompat dan keluar kamar sampai saudara saya mengira something wrong 

with my wound. Semua yang ada di rumah melihat saya heran, kalau sakit kenapa ketawa dan senang? Ah I 

don’t care them all.  

Oh Thank God, akhirnya saya merasakan juga gimana dapat order. Setelah itu saya balik ke kamar dan buka 

earning ternyata belum ada. Mungkin belum shipment seperti pengalamannya Agil kali saya pikir. 

Kemudian besoknya sudah ada earning dari main product dan menyusul tanggal 30 untuk 3 produk lainnya. 

Oh ya earning-nya ternyata dari produk saya yang dibuat di workshop, trus ada 3 items lainnya. Dan tanggal 

12 April 2010 sudah ada lagi order untuk salah satu produk saya yang minisitenya dibuat di RS.  

Ladies & Gents, here is the show : 
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Agung Aditama dari Jakarta – peserta Home Study Course 

Setelah bergabung di AMSB HSC dan memperhatikan modul2nya, saya sudah mulai merasakan keyakinan 

bahwa ini merupakan peluang "menghasilkan uang melalui internet" yang cocok bagi saya (dibandingkan 

dgn ebook/course yg sdh pernah saya ikuti sebelumnya). 

Bagi saya, modul pembukaan sungguh memberikan kesan yang luar biasa. Ibarat iklan parfum "kesan 

pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah anda". Betapa saya menyadari ternyata selama ini saya 

tidak memperhatikan faktor keterlibatan emosi dalam merumuskan impian-impian saya. Apa yang 

disampaikan sangat logis, dan saya pun mengalami perasaan yg berbeda saat menulis ulang kembali 

impian2 saya.  

Saya merasa hal itu tidak hanya merubah mindset dalam pikiran saya, namun juga merubah penghayatan 

emosi terhadap hal2 yg akan saya kerjakan. Keselarasan timbal balik antara mindset dan penghayatan 

emosi semakin memperkuat keyakinan akan adanya hasil yang positif dalam upaya mencapai impian2 saya, 

dan yg pasti harus action. 

Selanjutnya secara perlahan maupun sporadis, semuanya mengalir begitu saja. Dengan memahami alur 

panduan yg sistematis serta action secara step by step, maka mulailah mengerjakan tugas minisite 

pertama. Memang ada beberapa kendala yg ditemui dalam perjalanannya, namun baru berkunjung ke 

forum BBI dan hanya melihat2 saja, ternyata sudah bisa menemukan solusi untuk setiap kendala yang 

dihadapi (trims utk member yg aktif sharing ilmu di forum BBI). Lambat laun akhirnya berhasil juga 

menyelesaikan minisite pertama. Dan pada saat itulah sudah mulai muncul emosi2 positif berupa 

kepuasan, kegembiraan, dan kebanggaan atas peluncuran minisite pertama.  

Selanjutnya refreshing dahulu sejenak sambil memberikan reward atas kesuksesan awal yang telah saya 

raih (MS pertama). Yang pertama adalah ucapan terimakasih dan pujian "dari saya, oleh saya, untuk 

saya"(narsis mode on..hehehe..)Berikutnya makan mie ayam lalu menonton bioskop bersama keponakan 

saya (berbagi kegembiraan kepada orang2 tercinta). 

Oke, kemudian mulai menerapkan optimasi seo off-page -> tebar jala+get backlink -> AMA, youtube, social 

media, social news+bookmark. Pas dicek akhirnya PK berhasil juga masuk rmh om google di hal 10, lalu hal 

9, hal 7, dan terakhir hal 5. Pelan2 tapi mantep marketep..hehe..Sesekali iseng lihat2 earning report 

amazon..hmm..sdh ada klik tp belum ada order.  

Setelah 3 minggu diluncurkan, akhirnya telor itu pun pecah juga..alhamdulillah titik kesuksesan sudah 

terlihat..Surprise, gembira, puas, bangga, dan segala "variasi emosi positif" bercampur aduk menjadi satu. 

Sempat terlintas flashback ke belakang dan terbersit "mana pernah saya mendapatkan hasil nyata yg 

seperti ini dari ebook/course sebelumnya".  

Keberhasilan memperoleh earning pertama meskipun kecil telah membuktikan pada saya bhw AMSB is 

powerful. Pengalaman nyata ini memberikan "energi-energi positif" yang semkin menguatkan keyakinan 

bahwa "SAYA BISA MENJADI INTERNET MARKETER YG SUKSES". 

Melalui AMSB ini, saya mendapatkan banyak pembelajaran dan pengalaman yang berharga. Dari AMSB 

saya memperoleh ilmu, support, semangat, mindset, feeling, motivasi, dan berbagai fasilitas bermanfaat, yg 

semuanya itu mengarah kepada pencapaian kesuksesan untuk mewujudkan impian2 saya, dan pastinya 

member lain jg seperti itu. 

Terima kasih banyak utk Pak Suk, Pak Hian, dan Tim BBI. Keep Focus and Stay Action ! 
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Anton T dari Jakarta – peserta Home Study Course 

Thanks BBI, tak terasa sudah 1 bulan saya belajar di BBI.  

Kursus AMSB ini luar biasa, seperti yg pernah saya baca komentar di forum BBI insider, tidak salah kalau 

bapak Sukarto dan pak Hian memang memberi "daging" kepada para muridnya tidak seperti yang lain yang 

hanya memberi kulitnya saja (ya karena mereka mampunya hanya segitu kali ?) sehingga dampaknya 

banyak yang sudah berhasil- tentunya bagi mereka yang "patuh" terhadap pelajaran yang diberikan.   

Kesaksian-kesaksian "pecah telur" yang saya baca di forum semakin membakar semangat saya, bahwa saya 

juga bisa, bahwa saya juga akan menyusul mereka untuk pecah telur. Bagi saya memang kursus ini adalah 

"real" yang akan memberikan earning bagi saya di kemudian hari.   

 

Saat ini saya sudah menyelesaikan minisite pertama saya dan sudah di upload 3 hari yg lalu, sudah di index, 

dan beberapa tugas modul 8 & 9 sudah dikerjakan kecuali AMAbacklink dan Video Yuotube dalam proses.  

Saya bertekad akan menyelesaikan dalam waktu dekat ini, bahkan rencana batch 1 sudah akan saya jalani 

minggu depan, doakan saja riset keyword yad bisa berjalan dengan cepat.  

 

Terima kasih tak terhingga buat pak Sukarto dan pak Hianoto yang sudah berbagi ilmu yang sangat 

bermanfaat dan menolong. Anda berdua sudah memberi dengan tulus dan sabar, ahli dan komitmen, tidak 

semua orang ahli lebih ahli dari bapak berdua. Tidak juga orang tulus lebih tulus dari anda berdua. Semoga 

Tuhan membalasnya dengan memberikan kesehatan dan kemampuan lebih lagi sehingga sumbangsih karya 

bapak berdua bisa menolong lebih banyak orang lagi.  Bapak berdua sudah membuka lapangan kerja baru, 

entrepreneur sejati. 

 

Sekalian dengan ini saya juga meminta maaf karena sewaktu belum menjadi member BBI saya sempat 

men"cap" bapak sebagai "penipu" dalam email pertama saya karena ketidak percayaan saya akan janji-janji 

/ spam yg sering masuk ke email saya termasuk email dari BBI yang saya tanggapi dengan apatis. Ini bukan 

salah email BBI, tapi saya sudah alergi dan apatis duluan, bahkan membacanyapun tidak saya lakukan.   

Sampai akhirnya saya mendapat lagi email BBI yg menyatakan akan ada kursus pada bulan Oktober 2010, 

tadinya saya cuma coba-coba saja, lihat biayanya mahal juga, sempat ragu-ragu, ikut tidak - ikut tidak ? 

Akhirnya diputuskan ikut, dan ternyata BBI bukan penipu (maaf sekali lagi ya pak), setelah transfer BBI 

langsung reply, fast action (salut) akhirnya saya mendapatkan apa yang saya cari-cari selama ini "Step-by-

step Learning" 9 modul yg sangat jelas dan rinci / detail. Videonya jelas banget, pelajaran dirancang rapi 

sehingga mudah diserap bagi orang yg bukan dari IT seperti saya (Ekonomi).  

 

Bagi saya BBI lewat AMSB nya adalah alat/sarana/tool  yang luar biasa untuk "menambang" di dunia maya 

yang begitu luas. Memang banyak tool lain diluar ini, tapi AMSB is the best.  

Bravo BBI, Bravo pak Sukarto dan pak Hianoto, pak Albert - coach pertamaku. 

 

PS : Untuk berhasil perlu pengorbanan, diproses- hasil tidak instan, fokus pada impian jauhkan gangguan, 

tidak mudah menyerah,dan berdoa senantiasa - Amin. 

 

Salam, 

Anton K, 

Jakarta  
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Anton Chen dari Medan – batch #2 Jakarta 

Saya ingin berbagi pengalaman dan kegembiraan dengan teman-teman sekalian, tentang bagaimana 

perasaan saya sewaktu pertama kali mendapatkan komisi dari Amazon.com atas minisite yang saya buat 

sendiri.  Seakan tidak percaya, waktu melihat Earning Report Amazon saya sudah menghasilkan mata uang 

Green Back alias US Dollar. Dan makin hari makin bertambah jumlahnya. Wah, benar juga rupanya, bahwa 

bisnis internet ini bisa menghasilkan “passive income” buat kita.   

Saya merasa sangat bersyukur bahwa perjuangan selama 2 minggu ini akhirnya membuahkan hasil juga. 

Waktu 2 minggu merupakan waktu yang relatif singkat untuk merasakan suatu kesuksesan kecil. Meskipun 

komisi pertamanya masih kecil, tetapi ini merupakan awal pembuktian bahwa saya sudah menapaki jalan 

yang benar, dengan mentor yang benar untuk menjadi seorang “Internet Marketer” yang sukses di masa 

mendatang. 

Saya pertama kali mengenal BBI (Belajar Bisnis Internet) dengan mencoba membeli buku karangan 

Founder-nya, Bapak Sukarto dan Bapak Hianoto yang berjudul “Sukses Berbisnis di Internet dalam 29 Hari” 

di toko buku Gramedia Medan.  Saya membeli buku ini karena merasa buku ini “kayaknya” bisa menjawab 

pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya. Mengapa saya bilang “kayaknya”? Karena saya orangnya perlu 

pembuktian.  

Saya sebenarnya mulai tertarik memasuki bidang ini 2 tahun yang lalu. Pada saat itu, saya banyak mencari 

informasi dalam internet, mendengar dari teman-teman atau orang-orang yang telah mencoba di bidang 

bisnis ini. Tetapi akhirnya saya tidak berani memulainya karena berkesimpulan tanpa adanya mentor, 

kesuksesan di dalam bidang ini akan sulit sekali diraih.  

Saya tidak mengerti computer programming dan hanya mengetahui dasar-dasar word processing, browsing 

internet dan email.  Banyak teman-teman yang memiliki keahlian (expertise) dalam bidang komputer yang 

jauh lebih baik dari Saya dan malah ada beberapa diantaranya yang mengerti bahasa program dan cara 

membangun website tetapi belum juga menghasilkan apa-apa setelah mencoba bidang ini sendiri selama 

bertahun-tahun lamanya.  

Untuk itu, saya terus berpikir harus menemukan seorang mentor yang sudah berpengalaman dan sudah 

terbukti kesuksesannya dalam bidang ini agar bisa lebih menghemat waktu dan biaya. Prinsipnya, saya 

harus menemukan “shortcut” nya agar lebih cepat menghasilkan dan lebih cepat sukses! 

Awal perjalanan dan perjuangan saya di bidang bisnis internet ini dimulai dengan mengikuti Workshop 

Amazon Minisite Blueprint di Jakarta tanggal 6-8 November 2009 lalu. Meskipun biaya workshop, 

perjalanan dan akomodasi dari Medan ke Jakarta bukanlah merupakan kesulitan utama bagi saya namun 

waktu, pikiran, dan komitmen yang harus saya berikan untuk bidang ini yang jauh lebih berharga.  

Dan ini bukan hanya pada saat berlangsungnya workshop yang cuma 3 hari tetapi kepadatan materinya 

bukan main, tetapi setelah itu saya harus berusaha keras, disiplin dalam membuat sendiri 10 minisite 

lainnya berdasarkan apa yang sudah dipelajari di sana. Saya harus pandai-pandai membagi waktu untuk 

bidang ini dengan bidang bisnis saya yang lain.   

Dan selama 2 minggu dari tanggal berakhirnya workshop tersebut (8 November), saya harus rela lembur 

setiap malam mengerjakan proyek 10 minisite ini sampai larut malam sekali dan harus bangun lebih awal 

setiap hari dari biasanya agar masih mempunyai waktu beberapa jam mengerjakan lagi sebelum berangkat 

ke tempat kerja.  

Di sela-sela pekerjaan kantor, setiap ada luang waktu saya berusaha lagi mengerjakan beberapa langkah 

meskipun waktu sangat terbatas, sedikit demi sedikit dan banyak-banyak bertanya apabila tidak mengerti. 
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Bahkan saya terus mengerjakannya di hari-hari libur guna mengejar target uploading-nya sebelum Black 

Friday, tanggal dimulainya belanja Christmas di luar negri.  

Banyak hambatan-hambatan teknis yang saya temui dalam membuat 10 minisite ini. Maklum aja saya ini 

benar-benar newbie di bidang ini. Dalam hal ini, saya sangat berterima kasih kepada mentor saya, Bapak 

Sukarto dan Bapak Hianoto yang telah dengan sabarnya menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saya 

melalui forum. Saya juga salut dan mendapatkan pembuktian bahwa mereka ternyata sangat berkomitmen 

tinggi membantu setiap peserta dalam menggapai kesuksesan. Saya tidak ditelantarkan setelah 

berlangsung dan berakhirnya workshop. Saya malah terus dibimbing langkah demi langkah melalui Forum 

Tanya Jawab BBI Insider, suatu forum tanya jawab yang hanya diperuntukkan (khusus) untuk exclusive 

member/peserta-peserta workshop.  

Tanpa cara mentoring yang demikian, Saya tidak akan mampu mendapatkan hasilnya seperti hari ini.  

Workshop-workshop lain yang pernah diikuti teman-teman saya cuma berakhir sampai dihari terakhir 

workshopnya saja dan peserta-peserta dibiarkan kebinggungan mencobanya sendiri di rumah. Akhirnya 

peserta-peserta ini tidak akan pernah bisa dan sukses menerapkan ilmu/metode yang dipelajari dalam 

workshop tersebut. 

Akhirnya ke-10 minisite ini terselesaikan juga dalam kurun waktu kira-kira 2 minggu lamanya dan yang 

dahsyatnya lagi, komisi pertamanya langsung dapat dilihat di Earning Report Amazon kurang dari 12 jam 

setelah Saya menyelesaikan tahap social media marketing-nya. Ada rasa kepuasan dalam diri Saya. 

Minisite-minisite ini Saya kerjakan sendiri, selangkah demi selangkah hambatan saya lewati, dari awal 

sampai akhirnya membuahkan hasil juga. Ilmu-ilmu yang didapat dari workshop juga berhasil saya terapkan 

semuanya dan terdokumentasi dengan baik lewat handout dan checklist yang diberikan. Ruarrr biasa…  

Saat ini Saya merasa sudah banyak mengetahui hal-hal mengenai bisnis internet. Saya sempat merasa 

minder di hari pertama workshop karena banyak peserta-peserta yang sudah berpengalaman di bidang ini 

sebelumnya.  Tetapi ternyata ini merupakan suatu pembuktian juga bahwa orang yang baru mengenal 

sedikit tentang komputer dan bisnis internet bisa juga sukses dalam kurun waktu yang singkat. Kuncinya 

adalah komitmen dari diri kita sendiri. Kita sendirilah yang menentukan bisa tidaknya dan cepat lambatnya 

sukses itu bisa diraih. 

Akhir kata, saya mengucapkan sukses buat BBI, sukses buat Bapak Sukarto dan Bapak Hianoto serta sukses 

buat peserta-peserta workshop lainnya yang juga telah berhasil meraih komisi pertamanya dari workshop 

Amazon Minisite Blueprint ini. Dan tentu saja setelah ini, dengan rasa antusias yang tinggi, Saya 

menyongsong mengikuti workshop selanjutnya dari BBI dengan tantangan dan income yang lebih besar 

lagi. Maju teruuusss….. 

Anton Chen  

Medan, 23 November 2009 
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Andi Muhsin dari Makassar – peserta Home Study Course 

Mengharukan : Telur itu Pecah di Hari Pahlawan 

Saya sangat bersyukur dan terharu di tanggal 10 November. Bukan karena presiden Obama datang ke 

Indonesia, tetapi karena pecah telur pertama saya terjadi di hari pahlawan 10 November. Kurang lebih 

sebulan setelah mendaftar di AMSHC, Allah menakdirkan pembelian pertama di Amazon terjadi.   

 

Sudah sangat lama saya ingin menggeluti bisnis internet mesukipun sebagai part timer. Ada beberapa buku 

dan e-book telah saya pelajari namun gagal menghasilkan 1 sen pun, bahkan hanya membuat bingung dan 

menghabiskan waktu. Tapi ketika melihat buku 29 Hari BBI di toko buku, sy langsung membeli dan 

membacanya di rumah. Sayangnya setelah menamati buku tersebut, saya mencoba membuat toko oline di 

wordpress tapi belum mampu menghasilkan, mungkin karena belajar langsung memang berbeda dengan 

belajar dari buku. 

 Tidak lama kemudian datanglah penawaran workshop tetapi karena tinggal di Makassar, maka saya tidak 

bisa mengikuti beberap workshop di pula Jawa ... sampai akhirnya ... homestudy course diperkenalkan oleh 

pak suk dan pak hian, tanpa pikir panjang sy langsung mendaftar.  

Kemudian mempelajari berhari-hari dengan bantuan mentor mbak erlina. Luar biasa untuk pak suk dan pak 

hian penjelasannya betul-betul gamblang mudah dimengerti dan bisa langsung dipraktekkan. Terimakasih 

untuk pak suk, pak hian, dan mbak erlina.  

Setelah menyelesaikan minisite pertama, saya langsung tancap gas mengejar seasonal product sambil 

menunggu hasil dari MS pertama dengan sistem batch. Setelah berhari-hari menekuni di waktu luang (di 

luar jam kantor), akhirnya live juga 5 buah MS berikutnya, namun sayang belum ada MS sy menghasilkan. 

Setiap subuh sy cek perkembangan MS di google dan di Amazon, dan akhirnya pesanan tanggal 10 

November memberikan semangat baru untuk melanjutkan pembuatan batch berikutnya. GoGoGo!!  

 

Pak SUk, Pak Hian teruslah berkaya dan menyebarkan perubahan baik untuk Indonesia. Semoga saya dan 

teman-teman bukan hanya menjadi pendekar Amazon tapi juga akan menjadi Pahlawan bagi Keluarga! 

 

Yours, 

Muhsin 
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Apit Fathullah dari Bandung – batch #4 Jakarta 

Alhamdulillah, pagi ini saya cek ke amazon ternyata ada earning yang didapat, walaupun keciiil sekali. Tapi 

ini merupakan perjuangan yang luar biasa berat bagi saya. Komputer saya yang sering hang (di workshop 

aja 3-5 kali hang tiap hari), sampai sekarang masih sering hang (walaupun udah di clean registry, boost 

register, clean up memory, uninstall banyak software, bahkan udah pindah dari vista ke windows 7). Terus 

internet yang gprs di pinggiran lembang, leletnya bukan main. Ditambah waktu yang saya punyai selalu 

sedikit, karena punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. 

Tapi saya selalu bersyukur, disamping banyak keterbatasan yang saya hadapi, saya masih memiliki 

semangat yang diperoleh saat workshop, yang semoga tidak akan pernah hilang. Saya selalu berdoa setiap 

hari semoga SEMAKIN HARI PENGHASILAN INTERNET SAYA SEMAKIN BERTAMBAH, SEMAKIN HARI 

PENGHASILAN INTERNET SAYA SEMAKIN BERTAMBAH, SEMAKIN HARI PENGHASILAN INTERNET SAYA 

SEMAKIN BERTAMBAH. Dan mudah-mudahan doa ini segera bisa terwujud, sehingga dapat merupakan 

jalan bagi saya dan keluarga untuk menuju era yang baru. 

Saya akui ini mungkin bukan earning pertama yang diperoleh oleh angkatan 4, dan mungkin juga bukan 

earning yang terbesar dari seluruh angkatan. Tapi bagi saya ini yang paling pertama, dan akan jadi 

penyemangat bagi saya untuk membuat lebih banyak minisite lagi. Karena sekarang telur saya sudah pecah 

jadi anak ayam, semoga anak ayam ini cepat besar, dan kelak bertelur lagi lebih banyak, dan jadi ayam lagi 

yang akan memberikan lebih banyak telur lagi... Amin 
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Arie Husni dari Surabaya – batch #1 Surabaya 

Dari Awam Hingga Bisa Paham Dan Jalankan Bisnis Internet 

Saya Husni Karepesina, sekarang masih kuliah di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. saya mengenal 

BBI pertama kali saat saya membeli buku Sukses Berbisnis Internet Dalam 29 Hari, oleh Bpk. Hianoto dan 

Sukarto. Saya sangat terkesan dengan buku itu karena materi yang sangat powerful, betul-betul 

memberikan bimbingan bisnis internet yang saya butuhkan. Saya langsung mengunjungi situs BBI biar 

memastikan dan ternyata benar bahwa BELAJAR BISNIS INTENET yang saya cari telah saya temukan.  

Langkah selanjutnya adalah mengikuti setiap petunjuk yang ada di setiap halaman buku itu disamping 

mendaftar sebagai member di situs resmi BBI. All out terus hingga mengikuti Workshop Amazon Blueprint 

Pertama di Hotel Santika Surabaya 1 tahun yang lalu. 

Saya masih ingat waktu itu biaya pendaftarannya adalah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), bagi saya yang 

masih kuliah, belum punya pekerjaan yang tetap, harga segitu bukan jumlah yang sedikit. Tapi karena tekad 

saya untuk sukses di bisnis internet, bisa mendapatkan arahan dan pembelajaran yang benar, soal bikin 

situs, kode html, affiliate marketing dll membuat saya penasaran sekaligus tertantang untuk terjun 

langsung ke arena affiliate marketing atau bisnis internet yang riel dan tidak "meraba-meraba". 

"Meraba-raba" itu adalah istilah yang selalu saya pakai untuk menjelaskan aktifitas belajar atau kerja yang 

KABUR akan TUJUAN dan CARA yang SALAH dalam belajar dan kerja, khusus dalam internet marketing. 

Sehingga bukan cuma saya saja, tetapi banyak orang yang "Hilang dalam belantara Bisnis Internet" karena 

tidak tau tujuan dan cara yang benar dalam meraih sukses.   

Setelah belajar intensif selama 3 hari plus "makan enak" akhirnya saya bisa membuat satu minisite pertama 

saya sebagai satu situs affiliate marketing, yaitu impian saya untuk memiliki situs dan menjadi pebisnis 

internet menjadi kenyataan sudah.  

Saya tentu sangat bersyukur pada Allah SWT yang telah melangkahkan kaki saya menuju Toko Buku 

Gramedia di Kota Kelahiran saya di Ambon dan menemukan buku BBI, juga sangat berterima kasih kepada 

Pak Guru Internet Marketing Saya Bpk. Sukarto dan Hianoto atas bimbingan dan arahan bagi kami peserta, 

terutama saya yang Super Awam soal bikin situs marketing. 

Berikut adalah beberapa situs saya : Nikon d3000, amazon kindle wireless reading device dan tentunya 

masih banyak lagi. 

Terakhir bagi saya, saya mau ikrarkan bahwa : "Tidak ada Tempat Belajar Bisnis Internet Yang Terbaik Lagi 

Selain Di BBI". Bravo BBI 
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Asep Assafah dari Kalimantan Selatan – peserta Home Study Course 

Sebuah Penantian Panjang, Terimakasih Guruku 

AMSB Home Study Course adalah course yang paling saya nanti sejak saya tahu kalau saya tidak bisa ikut 

Workshop AMSB karena terkendala waktu dan dana. Makanya ketika BBI mengumumkan akan dibuat 

course saya langsung memutuskan untuk ikut berapapun biayanya. Saya memperkirakan dan menyiapkan 

anggaran 1 juta lebih untuk ikut course ini. Analogi saya harga workshopnya aja 3-4 juta berarti course nya 

paling tidak 1-2 juta lah. Eh dan ternyata harga course nya 570 rebu, heeeuuh jauh dari yang saya 

perkirakan. Gak pikir panjang lagi sikaaat. 

Tanggal 5 Oktober 2010 saya langsung standby didepan laptop nungguin jam 11.00 WITA dan ketika tepat 

dibuka saya langsung mengisi form pendaftaran. Saya bersemangat sekali untuk jadi peserta pertama biar 

dapat bonus akses ke BBI Insider nya yang 6 bulan. Dan ternyata yang bersemangat bukan hanya saya 

seorang, karena buktinya setelah saya transfer lewat ATM dan keanggotaan di BBI Insider diaktifkan saya 

hanya dapat yang 4 bulan, ini mungkin terjadi karena saya membutuhkan waktu 15 menit untuk 

menjangkau ATM terdekat. Tapi saya tetap bersyukur karena yang paling penting saya sudah terdaftar 

sebagai peserta AMSB Home Study Course, sebuah course yang kini meningkatkan kepercayaan diri saya 

berkali-kali lipat di dunia internet marketing. 

Setelah bisa masuk ke member area AMSB Home Study Course, langkah pertama yang saya lakukan adalah 

mendownload satu persatu semua pelajaran yang ada didalamnya. Karena dengan koneksi internet yang 

ada tidak memungkinkan saya untuk menontonnya secara online. 

Satu persatu video pembelajaran saya lihat dan praktekkan. Saya seneng sekali dengan detil materi 

pembelajaran yang ada di video, bahkan menurut saya sangat detil. Sehingga hal-hal teknis yang awalnya 

terlihat sulit menjadi mudah ketika dipraktekkan. Karena jujur saja sebelum ikut course saya tidak bisa 

membuat website statis dan bagaimana cara mengonlinekannya. Bagi saya yang belum pernah mempelajari 

website statis, dreamweaver, html, dll hal tersebut terlihat cukup sulit. Makanya ketika minisite pertama 

online saya senang sekali dan mindset saya berubah menjadi “lho kok gampang ya buat website dan 

mengonlinekannya” dan yang lebih hebat websitenya SEO friendly lagi, hohoy. 

Kemudian waktu berjalan dan saya sudah mengonlinekan beberapa minisite. Sebetulnya di bulan 

November minisite saya ada yang sudah pecah telur, tetapi hal ini pengaruhnya biasa saja. Karena sebelum 

ikut course saya sudah pecah telur di Amazon. Bahkan sudah beberapa model bisnis internet yang saya 

coba dan hampir semuanya sudah pecah telur. Makanya ketika minisite yang saya buat pecah telur efeknya 

biasa saja. Tetapi dari semua model bisnis internet yang saya coba, belum ada satupun yang mencapai 

batas minimum payout. Hal inilah yang selalu menjadi tembok penghalang mental bagi saya untuk sukses. 

Saya tahu faktor penting yang menyebabkan hal tersebut adalah tidak fokus. Tetapi bagi saya ternyata 

untuk fokus kita membutuhkan seorang mentor dan lingkungan (forum) yang mendukung hal tersebut. 

Selama ini saya hanya menjalankan bisnis internet ini seorang diri dari sebuah kamar. Berbekal sebuah 

mimpi seorang suami dan seorang ayah, saya belajar otodidak bisnis ini. Tabrak kanan tabrak kiri, download 

ebook ini download ebook itu, lihat video turorial ini lihat video tutorial itu, beli ebook ini beli ebook itu. 

Dan hasilnya? Ya itu tadi tidak ada satupun yang mencapai batas minimum payout. 

Saya sempat berpikir untuk meninggalkan bisnis internet ini dan melupakannya untuk selamanya. 

Kemudian menjalani karir saya seperti biasanya temen-teman kantor yang lain sebagai PNS yang ditugaskan 

di pojok pulau Kalimantan. Pergi pagi pulang sore dan selalu mengharapkan dan menanti gaji di awal bulan. 

Dan mungkin akan terus seperti itu sampai usia pensiun 56 tahunan. 
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Akan tetapi ternyata mimpi saya sudah “menggila” dia lebih kuat dari kondisi riil kehidupan yang ada. 

Akhirnya saya bangkit lagi, mencoba lagi, mencoba lagi, mencoba lagi, sampai akhirnya ikut studi course ini. 

Suatu malam saya memposting tulisan dibawah ini di BBI Insider bagian succees stories. (Tulisan dibawah 

ini adalah tulisan saya sendiri yang saya copas dari BBI Insider tanpa menguranginya sedikitpun). 

Akhirnya setelah melewati sebuah penantian panjang titik $100 itu terlewati 

juga. Sejak mengenal bisnis internet dan mencoba berbagai cara menghasilkan 

dolar dari internet saya belum pernah melewati angka $100 ini. 

Dan kini angka $100 itu telah merobohkan sebuah tembok mental besar dalam 

diri saya. Saya sudah membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya bisa 

melakukannya meskipun mengerjakannya hanya sisa waktu kerja sebagai PNS, 

meskipun dipedalaman Kalimantan tempat saya bertugas ini sering mati 

lampu, meskipun koneksi internet lambat sehingga sering gagal upload video 

ke youtube, dan meskipun-meskipun yang lain. Sekarang saya semakin yakin 

bahwa angka $1000, $5000, > $10000 suatu saat akan terlewati juga. 

Untuk itu saya ingin mengucapkan terimaksih untuk guru kita Pak Sukarto dan 

Pak Hianoto beserta Tim Coach BBi yang lain. Anda semua adalah guru dan 

mentor terbaik di bidang bisnis internet yang pernah saya miliki meskipun kita 

belum pernah saling bertemu. Suatu saat saya ingin bertemu langsung dan menjabat tangan anda 

kemudian mengucapkan terimakasih yang tulus. 

Untuk teman-teman seperjuangan, terimakasih. Mari selalu kita ingat pesan mentor kita (ini yang membuat 

saya terus bertahan dan mengalami kemajuan): 

1. Punya alasan yang kuat/ mimpi dan yakinlah bahwa mimpi itu suatu saat pasti terwujud 

2. Action, action, action, Fokus, fokus, fokus,… 

3. Berani keluar modal (awalnya saya ragu untuk mengeluarkan modal berjuta-juta untuk membuat 

banyak minisite, tapi akhirnya keraguan itu saya tepis). 

Demikian sharing pengalam saya, Semoga bermanfaat… 

Nah itulah sharing saya di BBI Insider. Tentu saja ini bukan akhir perjalanan bagi saya, namun sebagai awal 

perjalanan untuk mewujudkan sebuah mimpi yang besar. Sebuah mimpi dari seorang anak, sebuah mimpi 

seorang suami, dan sebuah mimpi seorang ayah. Sebuah mimpi yang tidak hanya bernilai materi… 
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Bambang Karyanto – peserta Home Study Course 

Incredible Onpage SEO from Best Home Course Study BBI (trust me it's work) 

Mulanya saya kurang yakin dengan Amazon Mini Site BBI, kok begitu mudahnya begitu mendapat dolar dari 

Amazon padahal persaingannya khan sangat ketat sekali, apalagi ini bersaing dengan orang bule. Ssaya 

membayangkan betapa susah dan beratnya jalan kesitu. Ditambah orang macam saya ini sama sekali baru 

di dunia Internet Marketing. 

Bermula dari ebook gratis 29 hari Belajar Bisnis Internet, kemudian ditambah lagi ngiler melihat screen 

Shoot earning para peserta Workshop BBI. Saya cuman membayangkan, kapan ya Tim BBI membuat 

Workshop ini bisa diikuti oleh semua orang yang mungkin mau ikutan workshop tapi terkendala dengan  

waktu ,biaya dan tempat.. maklum masih karyawan rendahan di pabrik. 

Alhamdulillah gayung bersambut, BBI ternyata membuat AMS Home Course..buruan deh cepet2 ikutan... 

Walaupun masih ada keraguan di hati saya paksakan(dari segi biaya) juga untuk ikutan, setelah AMS saya 

mengalami beberapa kali revisi dari tim BBI karena saking banyaknya kesalahan kesalahan seperti 

penggunaan tag h1 dalam satu halaman saya buat lebih dari 3 tag h1 belum lagi yang lain, akhirnya berhasil 

juga saya menyelesaikan AMS saya yang pertama dalam kurun waktu lebih dari sebulan.  

Saya daftar ke beberapa search engine, akhirnya deh.. Saya berhasil membuktikan sendiri keampuhan dari 

Amazon Mini Site BBI, dari situ barulah saya merasa yakin 100%... Nggak bisa dibayangkan betapa 

senangnya saya melihat earning pertama dari Amazon...saya kabari istri, kakak, dan adik adik saya..kalau 

saya dapat dolar he he..  

Baru onpage SEO plus daftar ke beberapa search engine saja web saya bisa menempati halaman 2 hari 

Google, itupun saya belum melakukan offpage SEO (saya tahu onpage maupun offpage seo juga setelah 

belajar dari BBI). 

Dan dari onpage SEO, walaupun Amazon Mini Site saya menempati hal 2 Google, AMS saya sudah mampu 

menghasilkan sales $26, gak bisa saya bayangkan kalau bisa menempati halaman 1 Google, mungkin bisa 

berlipat 10x earningnya dalam sebulan atau bahkan lebih.. he he.. :).  

 

Sungguh saya sangat berterima kasih sekali pada beliau berdua Mr.Sukarto dan Mr. Hian atas ilmunya 

tentang Internet Marketer, ilmu SEO yang anda ajarkan sungguh mahal harganya..bahkan diluaran sana 

dijual terpisah khusus untuk SEO ini. 

Kalau di BBI selain diajari bikin AMS juga diajari SEO yang bermutu...karena ilmu SEO ini bersifat umum bisa 

diaplikasikan untuk semua niche atau model website maupun minisite. Sekarang saya lagi ngebut bikin 

beberapa AMS, mudah-mudahan target $6000 per bulan bisa saya capai, saya ingin sekali menjadi Full Time 

Internet Marketer. 
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Satu lagi, kalau mau membanding bandingkan home course AMSB dengan home course yang lain yang 

banyak beredar di dunia maya, pengalaman saya, yang paling lengkap, mendetail, terstruktur ,mudah 

diikuti dan ada hasil yang nyata, adalah home course dari tim BBI yaitu AMSB.  

Bravo Internet Marketer Indonesia, Bravo BBI, special thanks buat guruku pak Sukarto dan pak Hianoto.  

from Bambang Karyanto 

www.nasigandul.co.cc 

  



AffiliateSiteBlueprint.com Special Report “ANDA HEBAT!!” v2 Hal: 24 

 

Benny Ho dari Jakarta – peserta Home Study Course 

Di Saat Semuanya Menjadi Begitu Jelas 

(By BeHa) 

Awal saya mengenal dan memimpikan dapat sukses di dunia Internet Marketing berawal sekitar 2 tahun 

lalu saat mengetahui dan membaca banyak para affiliate marketer baik di asia maupun eropa yang 

mendapatkan penghasilan ribuan bahkan puluhan ribu dollar per bulan. 

Saya mulai mencari informasi, membeli banyak buku serta mempelajari teknik-teknik yang mereka ajarkan. 

Namun yang saya temui adalah kebuntuan. Metode-metode yang mereka ajarkan kebanyakan adalah 

metode kadaluarsa yang telah mereka tinggalkan atau hanya bagian kulit nya saja.  

Berdasarkan pengalaman tersebut akhirnya saya mengerti mengapa tidak banyak orang yang dapat 

berhasil di dunia Internet. Karena sebagian besar para ahli Internet Marketer tidak benar-benar 

mengajarkan metode yang mereka gunakan untuk sukses. Mereka menggabungkan sedikit metode yang 

mereka gunakan dengan metode-metode yang sudah kadaluarsa sehingga menyebabkan banyak para 

pemula yang tersesat dalam “Hutan Rimba” dunia Internet Marketing. 

Hingga pada suatu hari (sekitar 1 tahun yang lalu) saya menemukan buku dengan judul Sukses Berbisnis 

Internet Dalam 29 Hari. Saat pertama kali melihat buku tersebut dalam hati saya berkata “Ah, sepertinya 

ini buku yang mengajarkan metode-metode sama seperti diajarkan sebelumnya..” tapi entah kenapa, 

akhirnya buku itu saya beli juga (ini yang namanya takdir kali yah.. :D ). 

3 hari kemudian saya selesai membaca seluruh isi buku tersebut walaupun di buku tersebut disarankan 

mengikuti langkah demi langkah perhari, namun rasa penasaran saya tidak dapat dibendung untuk terus 

mengetahui langkah-langkah berikutnya. Kemudian saya menemukan informasi mengenai workshop yang 

diadakan oleh Duo Guru Pak Sukarta dan Pak Hianoto. Saat itu juga saya mendaftarkan diri sebagai VIP 

Notification List di situs www.AmazonMiniSite.com. 

Beberapa lama kemudian saya menerima email yang berisi jadwal workshop yang diadakan oleh BBI, 

namun setelah melihat biaya yang harus saya bayar saat itu akhirnya saya mengurungkan niat untuk 

mengikuti workshop tersebut. Kembali hati kecil saya berkata “Metode seperti itu kan belum tentu 

berhasil. Gak ada gunanya saya ikut workshop mahal tapi metode yang diajarkan sama saja.” 

Hari demi hari berlalu, saya cuma dapat melihat kisah-kisah sukses yang sering dikirimkan oleh BBI ke email 

saya. Semakin hari semakin panas rasanya.. Saya mulai berpikir, masa sih metode kadaluarsa yang diajarkan 

? Kalau metode kadaluarsa yang diajarkan, kenapa begitu banyak orang yang berhasil menggunakan 

metode BBI ? Hingga akhirnya pada tanggal 5 Oktober kesempatan itu pun datang. BBI mengadakan Home 

Course yang biayanya sangat MURAH !! Tanpa pikir panjang saya pun langsung mendaftarkan diri dan 

bergabung. 

Singkat cerita, setelah melihat sekilas metode-metode yang diajarkan BBI. Saya sangat terkejut, semuanya 

menjadi begitu jelas. Ternyata banyak hal yang selama ini dirahasiakan oleh para ahli Internet Marketing 

dan semua metode itu diajarkan BBI kepada saya. Kembali saya berpikir, “pantas saja para alumni BBI bisa 

sebanyak itu yang sukses.. ini toh rahasianya..”. 

Dengan semangat menggebu saya mulai mengerjakan Mini Site saya yang pertama. Terbentur di sana-sini 

dari pemilihan produk dan keyword namun berkat bimbingan Coach BBI Pak Rudy Hermawan akhirnya saya 
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bisa menyelesaikan Mini Site saya yang pertama. Kemudian saya lanjutkan mempelajari metode-metode 

berikutnya untuk menempati halaman pertama hasil pencarian di google. 

Akhirnya tepat pada tanggal 21 Oktober hal yang saya nanti-nantikan pun tiba. PECAH TELOR !! HOREEEEE 

!! Itulah perasaan yang pertama kali saya rasakan. Ini adalah pecah telur saya yang pertama di dunia 

Internet Marketing. Dan ini juga merupakan momen yang mendobrak mental break saya sebelumnya 

bahwa menjadi Internet Marketing yang sukses adalah hal yang mustahil. 

Ini adalah screenshot pertama pengubah hidup saya. 

 

Setelah melihat hasil yang saya peroleh, semangat saya semakin terpacu apalagi didukung oleh sambutan 

meriah dan ucapan selamat dari teman-teman BBI yang memberikan energi positif kepada saya. Hingga 

tepat pada akhir November 20 MS Toys yang saya buat untuk momen natal pun telah selesai dikerjakan. 

Dan hasil yang saya peroleh dari 20 MS Toys tersebut sangat nyata dan sangat menggembirakan. Terhitung 

mulai pertama kali bergabung dari tanggal 5 Oktober hingga pada hari ini 31 Desember, hasil yang saya 

peroleh adalah $2,256.80. Walaupun saya yakin banyak senior BBI yang memperoleh hasil lebih besar dari 

saya namun apa yang saya peroleh bagi saya adalah hal yang sekali lagi benar-benar sangat 

menggembirakan. 
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Ini merupakan langkah awal saya bergabung di dunia Internet Marketing dan sekaligus merupakan langkah 

awal saya untuk menggapai kesuksesan dalam dunia Internet Marketing yang sebelumnya hanya dalam 

mimpi. 

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim BBI khususnya Duet maut Guru kita Pak Sukarto dan Pak 

Hianoto. Tanpa Anda berdua, saya selamanya hanya bisa bermimpi untuk sukses di dunia Internet 

Marketing. 

Salam Sukses ! 

Benny Ho 
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Budi Priswanto dari Sidoarjo – batch #3 Surabaya 

PERJALANAN MENJEMPUT IMPIAN... 

Mengenal dua manusia hebat bernama Sukarto dan Hianoto serta berkesempatan mengikuti Workshop 

Amazon Mini Site Blueprint merupakan milestone terpenting dalam kiprah saya di dunia internet 

marketing. Berkat Pak Sukarto dan Pak Hianoto dengan Amazon Mini Site Blueprintnya, saya benar-benar 

bisa menghasilkan dollar dari internet, sesuatu yang saya impikan sejak pertengahan tahun 2008. 

Dalam tulisan ini saya ingin menceritakan sedikit kisah manis dalam kehidupan internet marketing saya 

yang baru saja dimulai. Saya mungkin tidak pandai menulis cerita, apalagi sampai membuat sebuah ebook 

yang sangat bagus seperti yang dilakukan oleh senior saya Iphin, namun saya berharap tulisan ini dapat 

menjadi sumber inspirasi bagi yang membacanya. 

Sedikit tentang saya... 

 Saya ingin memulai cerita saya dengan sedikit memperkenalkan tentang diri saya, sekedar untuk 

memberikan pendahuluan pada tulisan ini.  

Nama saya Budi Priswanto, saya lahir dan besar di ujung utara kota Jakarta, tepatnya di Tanjung Priok, 

daerah yang belum lama ini sempat menjadi sorotan media karena kerusuhan penggusuran makam mbah 

Priok. Saya tinggal di Priok sampai sekitar 7 tahun yang lalu, sampai saat saya dengan terpaksa harus 

meninggalkan tempat saya tumbuh, tempat saya berkumpul dengan keluarga dan teman-teman yang saya 

cintai, tempat saya menemukan belahan jiwa saya, dan dapat dikatakan tempat seluruh kehidupan saya 

saat itu berada karena mutasi pegawai yang dilakukan oleh perusahaan tempat saya bekerja. Tujuh tahun 

yang lalu saya hijrah ke Surabaya dengan penuh kemarahan namun tanpa daya untuk melawan... yah, saya 

butuh pekerjaan saya... 

Kepindahan saya ke tempat baru yang sama sekali asing bagi saya dan jauh dari keluarga membuat saya 

sadar bahwa penghasilan besar yang saya dapat dari perusahaan tempat saya bekerja bukan satu-satunya 

hal yang bisa membahagiakan saya... Saya akan lebih bahagia jika saya dapat memiliki penghasilan yang 

besar namun tetap dapat menikmati waktu dengan orang-orang yang saya cintai... ya, saya mulai mencari 

yang biasa disebut orang dengan nama Pendapatan Pasif. 

Pencarian... 

Dalam upaya pencarian saya akan sumber pendapatan pasif, saya mencoba mencari informasi tentang hal 

tersebut melalui Google...  dan saya banyak menemukan skema bisnis internet yang menawarkan mimpi 

tentang pendapatan besar tanpa perlu berusaha... cukup transfer sejumlah uang dan sistem akan bekerja 

untuk anda mengirimkan pendapatan pasif yang anda impikan... Saya mencobanya dan Saya KECEWA... 

Kecewa dengan skema bisnis tipu-tipu seperti itu, saya lalu beralih ke dunia saham, dunia investasi real 

dengan potensi keuntungan yang besar.... Namun juga mengandung resiko yang besar....  

Dapat dikatakan saya sempat sukses di dunia investasi finansial pasar modal Indonesia... Keuntungan 1juta 

sampai 8 juta dapat diperoleh dalam hitungan hari, jam, bahkan menit... Sampai akhirnya krisis finansial 

global datang... dan keuntungan dalam investasi yang saya kumpulkan selama bermain saham hilang dalam 

sekejap karena kejatuhan harga saham yang terjadi... 

Tahun itu... Tahun 2008... Tahun dimana saya harus merelakan 200juta uang yang saya kumpulkan hilang 

menguap bersama kejatuhan yang terjadi di pasar modal... Jumlah yang sangat banyak bagi saya... Dan 

impian saya akan pendapatan pasif pun hampir pupus oleh keraguan akibat kekecewaan yang saya alami 
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(lagi) saat itu... Saya sempat berfikir untuk menyerah... Mungkin memang tidak ada yang namanya 

pendapatan pasif itu... 

Di tengah kejatuhan tersebut saya kembali beralih ke internet... Browsing dari satu situs ke situs lainnya... 

dari satu blog ke blog lainnya... Sampai akhirnya saya menemukan kata kunci itu... INTERNET MARKETING... 

Kata kunci internet marketing memberikan pemahaman baru bagi saya mengenai bisnis internet yang 

berbeda dengan yang pernah saya kenal sebelum saya mengenal dunia saham... Dan saya mulai 

mempelajarinya...  

Saya sudah berkali-kali membeli keanggotaan kursus online mengenai internet marketing yang banyak 

ditemui di internet, mulai dari yang memberikan pengetahuan internet marketing secara umum sampai 

yang khusus mengajarkan tentang cara sukses di suatu affiliate network provider seperti clickbank dot com. 

Namun semuanya tidak memberikan hasil yang dapat memuaskan saya. Dari mengikuti petunjuk di kursus 

online tersebut saya hanya berhasil mendapatkan penghasilan sebesar $11 dari adsense setelah terlebih 

dahulu harus membangun sebuah website yang memakan waktu lebih dari 6 bulan... Jelas itu bukan 

pendapatan pasif yang saya maksudkan... Sampai di sini saya sudah yakin bahwa internet marketing dapat 

menjadi sumber penghasilan yang real, namun bagaimana memaksimalkannya sehingga penghasilan 

tersebut dapat menjadi pendapatan pasif seperti yang saya inginkan?  

Sampai awal tahun 2010, saya terus berkutat dengan pencarian saya akan cara untuk mendapatkan 

penghasilan internet yang cukup besar untuk menjadi pendapatan pasif saya... Berbagai model bisnis 

internet marketing sudah saya coba termasuk dengan menjadi affiliate amazon dan clickbank... Berbagai 

ebook dan kursus saya beli untuk mempelajari cara sukses meraup jutaan dollar dari internet... Namun 

semuanya tidak berhasil merubah $11 dollar saya tadi menjadi lebih besar lagi... Sampai akhirnya saya 

menemukan buku itu... 

Akhir sebuah pencarian... 

Saat itu saya sedang melihat-lihat buku di Gramedia Surabaya Plaza setelah makan siang dengan teman-

teman kantor saya ketika saya menemukan buku tersebut...  Sukses Berbisnis di Internet dalam 29 Hari 

begitu judul buku tersebut...  

Awalnya saya berpikir pasti buku itu sama saja dengan buku yang lain yang pernah saya baca... hanya berisi 

teori yang semakin dibaca malah semakin membingungkan... atau hanya buku yang membahas kulit-

kulitnya saja dan kemudian menawarkan janji pembahasan lengkap jika kita mau menjadi member atau 

mengikuti kursus online yang diadakan oleh penulisnya...  

Namun, entah mengapa saya tetap membeli buku itu seakan-akan ada kekuatan lain yang memaksa saya 

untuk memilikinya... Dan setelah membacanya saya tidak menyesal bahkan merasa sangat beruntung telah 

membeli buku tersebut... Pembahasan didalamnya benar-benar jelas, penuh informasi yang berguna dan 

aplikatif, dan yang utama yang dapat saya tangkap dari membaca buku tersebut adalah penulisnya benar-

benar tulus mengajarkan dan membagikan pengetahuannya kepada pembacanya... Bahkan saya sudah 

menaruh hormat dan kekaguman kepada kedua penulis hebat tersebut sebelum saya bertemu dengan 

keduanya... 

Dari buku tersebut takdir membawa saya ke situs belajarbisnisinternet.com dan mengetahui tentang 

workshop Amazon Mini Site Blueprint yang ditawarkan oleh pak Sukarto dan pak Hianoto... Setelah 

mendownload dan melihat video tentang workshop tersebut saya langsung sangat berminat untuk 

mengikutinya... Betapa tidak, membaca penjelasan tertulis dalam buku dari kedua praktisi internet 

merketing tersebut saja sudah menambah banyak sekali pengetahuan internet marketing saya apalagi jika 
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saya dapat belajar langsung kepada mereka... Yah saya setuju dengan yang disampaikan oleh pak Sukarto 

dan pak Hianoto di belajarbisnisinternet.com... Saya butuh Mentor... 

Namun begitu melihat jadwal workshop yang akan diadakan saya harus menghadapi kenyataan bahwa 

workshop di Surabaya saat itu sudah sold out... Sebenarnya saya tetap berniat untuk ikut worksop tersebut 

walaupun di Semarang, karena saat itu yang masih tersisa adalah seat untuk workshop di Semarang, namun 

(lagi-lagi) saya tergerak untuk meninggalkan komen di posting tentang workshop tersebut... Saya bilang 

ternyata saya terlambat menemukan website belajarbisnisinternet.com karena workshop di Surabaya 

sudah sold out...  

Dan takdir kembali berbicara kepada saya... BBI mengirimkan email bahwa untuk workshop di Surabaya 

masih dapat saya ikuti karena ada salah satu peserta yang mengubah pendaftarannya ke workshop 

Semarang... Dan akhirnya saya berkesempatan mengikuti workshop dengan jadwal yang lebih awal dan 

biaya yang lebih murah karena tempat pelaksanaannya masih di kota tempat saya tinggal sekarang. 

Pencerahan... 

Workshop Amazon Mini Site Blueprint bagaikan pencerahan bagi pemahaman internet marketing saya...  

Pada saat saya mengikuti workshop Amazon Mini Site Blueprint, saya tidak bisa lagi disebut newbie di 

bidang internet marketing... Saya sudah mengetahui apa itu affiliate marketing, saya sudah biasa 

menggunakan market samurai untuk riset keyword, saya sudah bisa membuat website statis dengan 

dreamweaver dan mengonlinekannya, saya dapat membuat image sendiri untuk header dan grafik lain 

yang diperlukan oleh sebuah website, Saya tahu dan sudah menerapkan SEO meskipun tidak secara benar, 

saya punya account di amazon associate, clickbank, dan google adsense, dan saya sudah biasa membaca 

statistik dari google analytic... NAMUN saya tetap mendapatkan banyak hal dari workshop tersebut... 

Di workshop tersebut, dengan bimbingan pak Sukarto, pak Hianoto, dan tim BBI yang lain, pemahaman 

saya yang keliru dapat saya ketahui dan saya perbaiki seperti misalnya mengenai pemilihan keywords... 

Selama ini ternyata saya banyak menggunakan keywords yang bukan termasuk buying keywords untuk 

menarik traffic... Pemahaman saya tentang buying keywords saya dapatkan di workshop tersebut...  

Dalam workshop itu saya juga jadi tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak perlu dilakukan tapi selama ini 

saya lakukan... Dan lagi-lagi pak Sukarto dan Tim berhasil membuat saya memperbaiki kesalahan 

tersebut.... 

Memang benar... Saya butuh Mentor... Dan sekarang saya sudah memilikinya... 

Perjuangan... 

Selesainya workshop bukan akhir dari perjalanan, bahkan merupakan awal dari perjalanan panjang saya 

menjemput impian... Pendapatan Pasif... Saya sudah memiliki tools dan pengetahuan yang cukup (bukan 

yang banyak tapi yang cukup) untuk mulai mencari dollar dari Amazon... Sekarang saatnya berjuang untuk 

menerapkannya... 

Satu hari setelah hari terakhir workshop... Malam pertama... Pukul 21.00 WIB... Setelah anak dan istri saya 

tidur, saya mulai memutar kembali dalam memory saya langkah-langkah yang diajarkan di workshop sambil 

sesekali membuat catatan kecil di selembar kertas... Malam itu saya membuat Rencana Kerja untuk 

pembuatan mini site luar workshop saya. 

Malam kedua... tetap setelah pukul 21.00 WIB (Saya di rumah baru bisa bekerja membuat mini site setelah 

anak saya tidur jam 9 malam, sebelumnya saya punya kewajiban memberikan quality time untuk my 8 

month old son...)... Saya mulai memilih produk... Saya tidak ingin menjadi orang biasa karena saya 
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menginginkan hasil yang luar biasa maka saya tidak hanya memilih satu sampai lima produk untuk 

dikerjakan sekaligus.... Saya memilih 36 Produk dalam satu kategori sesuai panduan pemilihan produk yang 

sudah diajarkan...  

Saya sadar bahwa memilih produk sebanyak itu untuk dikerjakan sekaligus dapat menimbulkan frustasi jika 

tidak termanage dengan baik... Karena itu saya membuat tools dengan excel untuk memudahkan saya 

membuat minisite sebanyak itu... Buat formula ini di column itu dan buat formula itu di column ini, 

sederhana namun sangat membantu saya dalam pengerjaan “mega-project” saya. 

Setiap malam berikutnya saya selalu meluangkan waktu saya mulai jam 9 malam sampai minimal jam 12 

malam (bahkan sering juga sampai jam 3 pagi) untuk melakukan step-step berikutnya yang diajarkan di 

workshop... yah, cukup step yang diajarkan di workshop, saya tidak perlu step tambahan dalam membuat 

mesin uang internet saya... 

Malam kesepuluh... Tiba saatnya untuk membuat Amazon Mini Site berdasarkan template... Dan kejenuhan 

itu datang... Untungnya ada posting baru di forum yang saya ketahui dari email BBI... Agil sudah pecah 

telur... Saya langsung login ke BBI Insider... Yah benar... Agil yang itu... Agil yang di hari terakhir workshop 

duduk di sebelah saya... yang sempat mengkhawatirkan mini sitenya karena secara kebetulan dia 

menemukan di digg.com produk yang dia buat mini sitenya ternyata juga ada yang buat... Semangat saya 

langsung meledak... KALAU AGIL BISA, SAYA JUGA PASTI BISA...  

Saya langsung meningkatkan lagi akselerasi saya... Saya ingin minisite-minisite saya cepat jadi dan cepat 

online... Pembuatan mini site pun tidak jadi terhenti... 

Namun ada lagi aral baru yang merintangi... Kendala lain yang saya hadapi adalah pada pertengahan 

sampai akhir bulan Maret saya sering harus dinas keluar kota... Waktu saya akan lebih banyak di jalan 

sehingga susah mencuri waktu untuk membuat mini site... Tapi saya tidak menyerah... Saat di luar kota, 

ketika di hotel, saya justru membuat mini site sepanjang malam... Saya hanya tidur rata-rata 1,5 jam kalau 

saya sedang dinas... Dan untuk menyiasati kesegaran tubuh saya di pagi harinya saya akan berendam 

dengan air panas di bath tub selama setengah jam untuk menghilangkan kepenatan saya mengerjakan mini 

site semalaman... itu berhasil untuk saya... 

Singkatnya... Seluruh 36 mini site saya siap di upload ke hosting pada tanggal 26 Maret 2010... Saya upload 

semua mini site dan dilanjutkan dengan submit url ke 3 Big Search Engine malam itu juga... Dua hari setelah 

itu saya istirahat... Sabtu minggu 27 dan 28 Maret 2010 saya habiskan waktu untuk keluarga saya... Saya 

juga butuh istirahat, dan keluarga saya juga butuh waktu saya... 

Cukup dua hari untuk istirahat... Pekerjaan belum selesai... Hari Seninnya saya langsung daftar AMA... Dan 

proses membangun backlink pun saya mulai... Butuh satu minggu untuk mengupload 64 Artikel ke AMA 

untuk backlink ke 36 mini site saya... Tanggal 5 April 2010, proyek mini site luar workshop batch-1 saya 

selesai sudah... 

Buah manis perjuangan... 

Hari-hari berikutnya saya sering masuk ke account Amazon Associate saya dengan harapan melihat order di 

sana... Namun setiap kali saya login selalu hanya ada angka nol di bagian ordered items account saya... 

Sampai-sampai sempat terlintas di benak saya bahwa ada yang salah dalam pembuatan mini site saya 

sehingga dari ke 36 mini site saya tidak ada satu pun order yang datang... Atau lagi-lagi saya telah terjebak 

dalam sistem yang salah yang tidak akan menghasilkan? Tapi bagaimana dengan keberhasilan teman-

teman yang lain yang banyak diceritakan di success story di forum BBI Insider? Kalau mereka berhasil pasti 

sistemnya sudah benar dan saya yang salah menerapkan... 
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Namun semua keraguan tersebut hilang pada tanggal 13 April 2010... Hari itu, dalam perjalanan kembali ke 

kantor dari mengunjungi fasilitas milik salah satu pemasok perusahaan tempat saya bekerja, saya kembali 

mengecek account Amazon Associate saya yang pada malam sebelumnya masih belum ada order... Dan 

saya langsung mengalami kejutan bahagia yang amat sangat yang susah saya lukiskan dengan kata-kata... 

Sudah ada order di sana... 

Malamnya saya kembali melihat account saya dan mendapati earning pertama saya sudah muncul... 

$22.64... Tidak terlalu besar... Tapi sangat membesarkan semangat dalam dada saya...Saya kini 100% 

yakin...  Amazon Mini Site Blueprint benar-benar proven system yang menghasilkan...  

Saya juga jadi tambah semangat dalam membuat minisite untuk produk Amazon dan terbukti, 32 Mini Site 

batch-2 saya dapat saya selesaikan dan terupload hanya dalam waktu 2 minggu saja mulai dari pemilihan 

produk... 

Saya sadar ini bukan akhir perjuangan... Ini bahkan adalah awal dari perjalanan baru saya... Fajar itu telah 

tiba... Saatnya bersiap-siap untuk berlari kencang di pagi hari nanti... Berlari... Untuk... 

MENJEMPUT IMPIAN... 
Terima kasih Pak Sukarto... Terima kasih Pak Hianoto... Terima kasih Tim BBI... Terima kasih teman-teman 

anggota BBI Insider...  Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam tulisan saya ini. Salam 

Sukses untuk Kita Semua.... KITA SEMUA HEBAT... 

Sidoarjo, 5 Mei 2010, 23.46 WIB 

Budi Priswanto 

Notes: Update pak Budi di forum BBI Insider 
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Budi Restianto dari Jakarta – peserta Home Study Course 

Liku-liku saya mencoba bisnis di internet cukup panjang dan berwarna, impian untuk mendapatkan income 

tambahan terus ada tetapi selalu membentur karang yang begitu kokoh. 

Dimulai dari ikut Axxxx Bxxxx di thn 2002, saya memberanikan diri untuk terjun di internet marketer, ingat 

benar bagaimana saya harus memasarkan produk berupa jasa melalui email, tetapi harus juga saya 

membayar beberapa puluh dolar tiap bulan untuk ikut bisnis ini…sampai akhirnya tagihan kredit saya 

membengkak berjuta-juta dan tanpa hasil, benar-benar menyedihkan dan membuat saya harus pontang-

panting membayar tagihan tersebut. 

Dari pelajaran tersebut membuat saya skeptis, bahwa internet marketing omong kosong, dan tidak 

mungkin ada hasilnya....akhirnya saya mulai beralih mempelajari investasi dari deposito, reksadana, 

options, saham saya pelajari semua. Saya borong semua majalah, tabloid buku yang berhubungan dengan 

investasi. 

Tahun 2003 mulai saya investasi reksadana, terus bergulir dan memantapkan saya untuk berkecimpung di 

dunia investasi. Bidang internet bukan berarti saya lupakan, masih tetap melihat perkembangan dan 

udate...singkat cerita sampai awal 2008 saya beranikan terjun di online trading saham ikut online trading 

saham. Dan saya sukses besar di online trading ini, bisnis internet pun tetap saya rambah, mulai saya 

berkenalan dengan AOM (Amazon-O-Matic) saya nekad saja beli e-book nya dan pelajari, hanya saja saya 

tidak tahu seberapa efektif metode ini,,,dan hasilnya nihil 

Tahun 2008 akhir hingga 2009 awal tidak akan saya lupakan, investasi saham saya dihajar habis oleh efek 

krisis finansial di US, semua lenyap seketika, sampai-sampai saya perlu cari pinjaman karena di awal 2009 

pula saya melangsungkan pernikahan. Benar-benar saya rasakah namanya kebahagiaan dan kehancuran 

seperti sisi mata uang yang hadir bersamaan di hidup saya. 

Bahagia karena saya mengikrarkan cinta saya tetapi merasakan kecemasan hidup karena di depan ada 

segunung hutang yang harus saya tanggung. Beruntung yang Maha Kuasa masih menguatkan saya, dan istri 

juga terus mensupport, dan bidadari kecil kami hadir di akhir tahun 2009, inilah pembakar semangat lagi 

bahwa saya harus dapat memberikan yang terbaik buat keluarga kecil ini. 

Mulai kembali saya riset dan riset internet, mencari-cari peluang yang mungkin ada, mulai lagi beli-beli 

buku dan saya menemukan 3 course investasi dari saham, properti dan BBI ini. Course saham saya beli 

lengkap dengan video dan audionya, sempat saya ikutin tetapi karena terbentur modal saya tidak take 

action. Properti juga demikian workshopnya saya rasakan mahal utk keadaan kantong saya walaupun 

success storynya sungguh mencengangkan. BBI juga demikian, saya cari bukunya di toko buku habis, 

workshopnya saya tidak mampu, benar-benar parah keberanian saya. Tidak berani lagi gambling, hilang 

keberanian itu...... 

Melongo terus setiap ada undangan worksop BBI......succses story BBI......kapan saya bisa ???? 

Akhirnya……dan akhirnya….inilah yang namanya jodoh, BBI mengeluarkan Home Course-nya, dan hitungan 

harganya masuk di saya, ternyata selalu ada kesempatan dalam hidup ini. Hari demi hari saya tunggu 

launchingnya home study course ini, dan di hari H dengan penuh semangat sy langsung online...dan 

GAGAL....smp pukul 11 saya baru dapat, ternyata respon AMSB luaarr biasa. 

Setelah modul-modul ditangan, perjuangan sebenarnya dimulai, mulai saya pelajari step by step-nya 

tentunya keraguan masih sangat besar. Istri sy smp ga habis pikir ngapain saya habiskan waktu berjam2 di 

internet mendengarkan orang ngomong di PC ( hehe suara pak Sukarto dan pak Hian smp keluarga saya 
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akrab)  saya cuma berusaha senyum dan blg beri saya kesempatan smp akhir tahun untuk nunjukkan 

hasilnya…..padahal saya ga yakin jg…. 

Mulai pula saya lengkapi senjata beli FKM, beli MNF.....pikir saya tentara saja untuk menang pertempuran 

harus punya senjata,,,demikian juga saya. 

Step by step saya ikutin pilih produk mulai pusing nih, trus riset keyword dan ini langkah yang paling krusial, 

konsulti dengan coach BBI merupakan resep manjur, krn dr konsultasi ini saya digodok, ditendang dan 

dibenturkan. Ada yang saya ingat coach BBI bilang "sudah saya perkirakan produk pilihan anda, sangat sulit 

cari keywordnya bagi pemula" Gubrak...!! kenapa dari awal ga bilang...sampai sy tiga kali bolak balik baru 

dikasih tau...complain saya... 

Tapi apa yang terjadi...ternyata "godokan" dari coach BBI ga salah.....produk MS pertama saya tsb bisa 

pecah telur..di bulan november..!! dan smp pertengahan desember sdh shipped 8 item dr MS pertama 

ini...luar biasa.... 

 

Jd benar klo coach BBI ....membakar jembatan saya...dan tidak ada kata lain kecuali saya harus maju...maju 

...dan maju..!!! 

Akhirnya benar kata master BBI…saya harus punya dream…dan dream sy akhir 2011 bs beli rumah ato 

travelling dgn keluarga ke luar negeri….doakan saja sy bisa konsisten… :-)  .... krn konsisten tsb yang paling 

mahal...dan saya siap mental bahwa perjalanan mendatang tidak mudah...tapi modal awal ini membuka 

mental block saya dan meyakinkan bahwa saya juga memiliki kesempatan untuk berhasil di bisnis internet. 

Thanks all BBI....tks your inspiration in my life.....you are the best,,,!! 

Bintaro, 2010 
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Budhi Setyowidodo dari Bandung – batch #2 Jakarta 

Tidak pernah terbayang dalam pikiran saya untuk terjun ke bisnis internet karena memang selama ini saya 

bekerja di perusahaan multi finance asing sebagai area manager di marketing department yang sangat 

menyita waktu dan pikiran, hingga pada suatu saat saya mengambil keputusan nekad yaitu berhenti 

bekerja diperusahaan multi finance tersebut dan mencoba untuk berdikari atau wiraswasta. 

Keputusan nekad ini tentu saja dipertanyakan oleh keluarga maupun teman-teman saya karena memang 

posisi saya sudah diarea comfort, tetapi ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh mereka yang hanya 

melihat saya dari sisi luar saja. 

Saya tidak lanjutkan cerita tentang keputusan nekat didalam forum ini karena tidak terkait dengan Amazon 

story dan hanya sebagai prologue saja, yang saya lanjutkan adalah bagaimana saya mencoba mengenal 

bisnis internet yang terkait dengan Amazon Minisite ini setelah saya berhenti bekerja. 

Bermula dengan keisengan saya yang suka baca buku gratis di Gramedia (karena saya bujangan di Jakarta 

sedangkan keluarga di Bandung), saya tertarik melihat buku "SUKSES BERBISNIS DI INTERNET DALAM 29 

HARI" biasanya saya baca buku disana (Gramedia) sampai malam menjelang tutup, tetapi karena buku ini 

semua dalam keadaan segel plastik dan tidak ada yang sudah terbuka maka saya penasaran untuk membeli 

buku ini untuk saya baca di rumah. 

Halaman demi halaman bab bertemu bab, saya mulai tertarik untuk mencoba mengenal bisnis internet 

walaupun sebenarnya saya sangat awam atau istilah sekarang gaptek dengan komputer karena selama saya 

bekerja jarang menggunakan komputer (hanya baca report dari tim saya dan buat report di Ms Word atau 

sejenisnya). 

 

Setelah kembali ke Bandung, saya beli satu set komputer rakitan kemudian saya koneksikan dengan 

internet, saya mulai belajar step by step sesuai dengan petunjuk dari buku BBI tersebut, saya mulai buka 

buku BBI dan praktekkan di komputer dari bulan Agustus s/d Oktober 2009 kepala rasanya seperti menjadi 

besar karena pusingnya, bisa dibayangkan belajar sendiri hanya berdasarkan dari buku BBI dan tidak 

memiliki dasar pengetahuan komputer yang memadai ditambah pula keluarga yang tidak mendukung, 

setiap hari didepan komputer dengan kondisi tangan kiri pegang buku BBI dan tangan kanan pegang 

keyboard komputer, tentu keluarga kuatir melihat saya dengan kondisi tersebut dan saya dikira stress 

karena sudah tidak bekerja lagi.  

Hingga pada suatu saat saya mendapat email mengenai workshop amazon minisite dari BBI team, teori di 

buku BBI dan pesan dari video tutorial memang sejalan dengan pikiran saya sebagai seorang markerter, 

tetapi bisa hidup dari bisnis internet ini yang menjadi pertanyaan dan tantangan buat saya untuk mencoba 

dan lakukan. 

Setelah mengikuti workshop amazon minisite di Jakarta, saya mulai mendapat gambaran dan harapan 

mengenai bisnis afiliasi ini dan saya optimis bisa. 

Saya pesan 10 minisite pada hari terakhir pendaftaran program "PAHE minisite" ke BBI, setelah terima 10 

minisite dari BBI langsung saya kerjakan disambi dengan usaha/bisnis lain dirumah. 

 

Ternyata tidak mudah atau tidak seperti yang dibayangkan dalam membuat minisite di rumah, selain 

komputer yang menjadi rebutan oleh anak-anak saya karena ada tugas sekolah dan usaha yang saya rintis 

cukup menyita waktu. 
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Beruntung ada teman-teman di Bandung sesama peserta workshop minisite yang membantu, kami 

memang membentuk komunitas di Bandung setelah selesai workshop karena menyadari keterbatasan 

penguasaan materi dan ingin saling berbagi. 

Untuk mempelancar pembuatan minisite, setiap hari setelah selesai canvas ke konsumen, saya kumpul di 

rumah salah satu peserta workshop yaitu Kang Dani bersama dengan Kang Trian untuk minta bantuan 

mereka dalam menyusun dan upload minisite ke webhosting sampai larut malam ditambah pula dengan 

pertemuan mingguan bersama dengan Ibu Milka. 

Selesai sudah 10 Amazon minisite dan upload ke webhosting pada tanggal 8 Nopember 2009, kemudian 

saya lanjutkan tahapan berikutnya sesuai dengan petunjuk dari buku workshop BBI. Sambil mempersiapkan 

minisite berikutnya dan sedikit-sedikit memperbaiki 10 minisite yang ada, saya ingat hari itu tanggal 5 

Desember 2009 di markas kami rumah kang Dani sambil membaca succes story teman-teman peserta 

workshop yang telah berhasil pecah telur dan berangan-angan kapan ya saya bisa seperti mereka, iseng-

iseng saya buka earning summary saya di Amazon.com, untung saja saya masih eling bahwa saya di rumah 

orang, saya meloncat dengan mulut ditutup dan menggerakkan kepalan tangan ke bawah yess I did it, saya 

berhasil pecah telur!!! dengan komisi 7.10$, woow surprise banget..... Alhamdullilah ternyata Allah 

mendengar doa dan melihat kerja keras saya. 

Saya jadi semangat lagi untuk terus melanjutkan pembuatan minisite lagi dan lagi hingga cita-cita saya 

terkabul yaitu bisa hidup dari bisnis komputer. Thank's kepada Bp. Sukarto dan Hianoto yang telah 

memberikan inspirasi kepada saya untuk terus berkarya di bisnis internet ini, dan thank's juga kepada 

teman-teman di Bandung yang telah membantu saya secara ikhlas walaupun mereka sendiri belum pecah 

telur atau mendapat komisi. 

Bandung, 11 Desember 2009. 

Budhi Setyowidodo 
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Chandra dari Surabaya – batch #3 Surabaya 

Cerita ini bermula dari ketika dulu suatu waktu saya mendapatkan link berisi tentang E-COURSE SUKSES 

BERBISNIS DI INTERNET DALAM 29 HARI, “Panduan Praktis Langkah Demi Langkah Membangun Bisnis 

Internet Yang Sukses dalam 29 Hari Apapun Produk atau Jasa yang Anda Jual”, oleh SUKARTA dan HIANOTO 

SANTOSO. Hari demi hari ku-unduh e-book tersebut, tanpa kubaca, hanya tersimpan di hard disk saja ☺  

Kupikir nantilah jika sudah komplit semuanya. Saat itu aku masih bekerja sehingga kesibukan-kesibukan 

rutin membuatku tak bisa “meluangkan pikiran” untuk membaca artikel-artikel tersebut. Tak terasa di hari 

ke-29, akhirnya komplit juga semua unduhan e-book itu. Bagiku berbisnis di internet adalah hal yang baru, 

cukup asing mendengarnya. Memang pernah kudengar orang bisa mendapatkan uang di internet, tapi 

masih kabur bagiku, bagaimana jelasnya tak tahu …. 

Awal perjumpaan dengan BBI (Belajar Bisnis Internet) 

Berselang waktu setelah itu, saya mendapat email berisikan tentang Workshop Belajar Bisnis Internet 

berjudul : Workshop Amazon Mini Site Blueprint. Terus terang tidak semua email tersebut kubaca. Entah 

bagaimana saya mulai membaca email tersebut, dan juga testimoni-testimoni yang diberikan, dan kok saya 

lihat testimoninya banyak juga  ya… Jangan-jangan workshop ini bisa menghasilkan uang seperti testimoni 

tersebut… Lantas kucari tahu kapan workshop tersebut diselenggarakan, eiitt… ternyata masih belum 

terlambat … masih ada cukup waktu buat memikir-mikir, menimbang-nimbang apakah mau ikutan atau 

tidak. 

VIP Notification List 

Workshop terdekat saat itu adalah angkatan ke #3 di Surabaya (19-21 Februari 2010). Setelah kuputuskan 

untuk ikut Workshop tersebut, tak ragu aku ikutan mendaftar di VIP Notification List. Ini list khusus supaya 

bisa mendapatkan pemberitahuan link url lebih awal 1 jam dibanding yang lain.  Pemberitahuan link ini 

tentu saja mempebesar kans untuk mendapatkan FAST ACTION BONUS yang disediakan oleh BBI. Ku pikir 

sekalian ikut kenapa nga ambil opportunity yang ada. Bisa dapat discount kenapa dilewatkan ? hehehe… 

Saat yang dinanti-nanti telah tiba.. cepat…cepat…. Siapa cepat dialah yang mendapat discount terbanyak… 

semua isian sudah di-isi…click !… kok macet… coba lagi…. click! wah websitenya macet nih … kulihat sudah 

beberapa menit berlalu … entah masih bisa mendapat FAST ACTION BONUS atau tidak ya . … akhirnya ku-

kontak tim BBI lewat yahoo messanger. “Aku nga bisa daftar Workshop Amazon Mini Site Blueprint nih, 

error terus tiap di-click! “. Tim BBI : “Coba transfer dulu aja Pak ! Urutan pembayaran yang diperhitungkan, 

bukan urutan pendaftaran. Nanti setelah itu Bapak daftar belakangan, yang penting sudah transfer dulu”. 

Begitu jawaban yang kuperoleh. 

Maka tak buang waktu, kutransfer sejumlah uang ke BBI berikut kode khususnya. Dan akhirnya singkat 

cerita kudapatkan FAST ACTION BONUS. 

First Earning dari Amazon.com 

Mendengar cerita dan pengalaman dari beberapa angkatan sebelumnya di BBI, bagaimana mereka 

mendapatkan komisi dari Amazon wah.. nga sabar rasanya ingin ikutan merasakan. Sampai suatu saat ada 

salah seorang peserta yang satu angkatan sudah berhasil mendapatkan ordered. Malam itu langsung 

kuperiksa accountku di Amazon… HAHH !! Ternyata aku juga sudah ada ordered item ! malah sudah 

shipped !!!  

WOW!  Hanya 8-9 hari setelah Workshop ternyata sudah terjual 1 item. Fantastic ! Walau nilainya sangat 

kecil, tapi income pertama ini menembus segala keraguan, ternyata bisa juga menjual di Amazon dengan 

cara-cara yang diajarkan di BBI. 
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Berikut screen shot Earning pertamaku dari amazon.com : 

 

Go … GO… GO….. Meraih Mimpi, Mengejar Tujuan, Mencapai Kebebasan Finansial ! 

Maka tak ragu mulai kubuat satu demi satu minisite lainnya. Sampai akhirnya dalam 2 bulan ini dapat 

terkumpul USD & GBP dalam account ku di Amazon.com dan Amazon.co.uk 

Berikut screen shot Earning dari amazon.com 

 

Screen Shot Earning dari Amazon.co.uk 
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Christian Wijaya dari Bandung – Peserta AMSB Home Study Course 

Tangga Kesuksesan : Amazon MiniSite 

Hai, perkenalkan nama saya Christian Wijaya, peserta AMSB HSC. Sekarang saya berusia 

22 tahun dan tinggal di Bandung. Sebenarnya sudah sejak lama saya telah mengenal 

bisnis internet, bahkan sejak saya SMA (+/- 5-6 tahun lalu). Mulanya sih hanya sekedar 

menjual koleksi musik-musik Jepang dalam bentuk CD di beberapa forum komunitas. 

Seiring dengan berjalannya waktu, saya makin mengenal bahwa bisnis internet bukan 

hanya direct marketing (memasarkan produk kita secara langsung lewat internet). 

Ternyata ada banyak sekali jenis bisnis internet mulai dari Adsense, program-program 

paid to seperti PTC/PTR, HYIP, direct ads selling, dan lain-lain. Beberapa program bahkan sudah saya ikuti 

seperti paid to click (yang sempat menghasilkan sampai $5/hari secara passive, namun kemudian menjadi 

scam), eBAY dropshipping, sampai Amazon affiliate dengan menggunakan plugin seperti wprobot dan 

reviewazon. Namun bisnis-bisnis internet yang pernah saya coba tersebut tidak mampu memberikan saya 

suatu tingkat yang disebut ”sukses”. 

Sekitar awal tahun 2010, kebetulan di Gramedia sedang ada diskon 30% untuk all-book item. Karena saya 

gemar membaca buku, terutama buku bisnis, maka saya pun tidak melewatkan kesempatan itu untuk 

membeli beberapa judul buku. Salah satu buku yang saya beli tak lain adalah ”Sukses Berbisnis di Internet 

Dalam 29 Hari”. Saat itu, penyakit utama saya adalah ”malas” dan ”tidak konsisten”, sehingga buku 

tersebut pun saya biarkan beberapa lama.  

Nah, kebetulan di akhir bulan Maret 2010, ada saat dimana saya membuka-buka lagi buku tersebut dan 

menemukan tulisan tentang situs belajarbisnisinternet.com. Saya pun langsung membukanya dan 

melakukan subscribe e-mail. Tetapi selain subscribe, saya menemukan satu artikel yang sangat menarik 

yaitu yang membahas tentang Amazon Mini Site. Saya pun menonton videonya dan menemukan info 

tentang workshop. Karena tidak punya dana yang mencukupi untuk ikut workshop tersebut, saya dan 

visitor BBI.com lainnya banyak yang meminta workshop yang biayanya lebih murah. Pak Sukarto dan Pak 

Hianoto pasti masih ingat saat itu. Komentar-komentar kami pun masih bisa dilihat di website tersebut. 

Waktu pun berjalan, info tentang workshop murah tidak kunjung datang. Hingga sekitar akhir bulan 

September 2010, saya kembali mengunjungi website BBI dan lagi-lagi menanyakan tentang kemungkinan 

workshop murah tersebut. Pak Sukarto kemudian merespon pertanyaan saya, katanya akan ada ”sesuatu 

yang Anda tunggu-tunggu di akhir bulan ini”. Wow...!!! Apakah workshop murah? Saya pun telah 

berancang-ancang kalau biayanya hanya 1 sampai 1,5 juta maka saya pasti ikut. Oh, ternyata bukan, yang 

Pak Suk maksud ternyata Amazon Mini Site Home Study Course. Tidak apa-apa, toh yang penting Pak 

Sukarto sudah menjanjikan materi yang sama persis dengan yang diajarkan di workshop. 

Singkatnya, saya akhirnya membeli produk tersebut (versi digital) dan mempraktekannya. Bulan Oktober 

pun berjalan seminggu, dua minggu, tiga minggu. Bisa dibilang 50% waktu dalam sehari selalu saya 

habiskan di kamar untuk membuat minisite. (Yup, saya adalah orang nekat, karena selain bisnis minisite 

Amazon, saya tidak memiliki bisnis lainnya, semua sudah saya STOP untuk fokus di sini). Namun, saya juga 

kadang-kadang pergi ke warnet karena akses internet di rumah terlalu cepat apalagi untuk urusan upload 

video Youtube. Begitu terus setiap harinya.  

Riset, membuat minisite, membuat artikel AMA dengan spinning secara manual, social bookmarking, 

kemudian membuat dan mengupload video youtube. Alhasil, sampai sekitar awal minggu ke-4 bulan 

Oktober,  saya sudah memiliki 10 Minisite. 5 minisite untuk produk seasonal dan 5 lainnya adalah minisite 

untuk produk yang saya tujukan untuk Black Friday. Memang pada saat itu 5 Minisite batch #2 belum 
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sepenuhnya selesai karena masih menunggu image set dari adik saya. Selagi menunggu image set yang 

belum jadi, saya kadang login ke akun Amazon Associates. 

Namun, lho? Kok saya belum pecah telur juga sih? Apa yang salah yah? Perasaan 2 Minisite saya sudah ada 

di page 1 Google untuk PK-nya kok, dan 1 Minisite lainnya bahkan ada di page 2. Itu sudah bagus kan? 

Kenapa belum pecah-pecah? Rasa ”down” mulai melanda.  

Apalagi Pak Steven Chandra (angkatan workshop #10 yang paling sering chatting dengan saya) kerapkali 

memperlihatkan earningnya dan memberitahu bila ada order baru di akun Amazon-nya. Belum lagi 

ditambah thread-thread pecah telur yang dibuat oleh para peserta AMSB HSC, yang semakin hari semakin 

bertambah. Padahal saya pernah ingin menjadi yang pertama pecah telur, namun kalah oleh pak Benny �. 

Anehnya, beberapa member yang sudah pecah telur bahkan mengaku bahwa baru membuat beberapa 

minisite saja. 

Dan satu lagi yang paling membuat hati ini nga enak, bahwa kenyataan saya seringkali dipuji anak-anak 

Insider karena walaupun saya peserta HSC, tapi pengetahuan Internet Marketing saya sudah cukup banyak. 

Aduh malu banget rasanya kalau saya yang sudah bikin banyak posting cas cis cus kasih saran ke member 

lain tapi sendirinya belum pecah telur. Pengen nangis rasanya... 

But I beat my biggest enemy: Myself... 

Dengan kembali membaca report ANDA HEBAT dan merombak daftar mimpi saya yang ternyata kurang 

emosional, akhirnya saya menemukan semangat saya kembali lagi dan bahkan membuat thread ”Pecah 

Telur Hanya Masalah Waktu” yang sebenarnya juga adalah sarana menghibur diri ☺.  

Heran, yang seperti ini tidak pernah terjadi pada diri saya sebelumnya. Pada bisnis-bisnis internet yang 

pernah saya ikuti, saya kadang bisa dengan mudah berhenti di tengah jalan dan  tidak melanjutkan bisnis 

tersebut WALAUPUN menghasilkan.  

Contohnya adalah bisnis dropshipping eBay yang di bulan pertama telah memberikan saya $150. Saya 

kurang merasa sreg saja di bisnis tersebut. Namun di Amazon Mini Site ini, saya merasa inilah bisnis yang 

cocok untuk saya dan saya memiliki keyakinan bahwa disinilah nantinya kesuksesan saya akan muncul, 

walaupun earning Amazon saat itu belum pecah juga. 

Oktober telah berakhir... 

Tanggal 1 November 2010 tengah malam, saya iseng-iseng membuka Amazon Associate dan wowww..!!! 

Akhirnya ada 1 item ordered juga...setelah hampir 1 bulan...!!!! Seketika itu juga saya membuka Tracking ID 

Summary Report-nya dan menemukan komisi $0,26. Yup, hanya $0,26... 

TAPI anehnya rasanya beda sekali. Penghasilan Amazon sebesar $0,26 ini rasa senangnya bahkan melebihi 

ketika saya pernah mendapatkan uang $150 dari kontes posting online. (Sebagai informasi, saya sering 

memenangkan kontes online berhadiah dollar)  

Malam itu, saya langsung posting thread pecah telur di Insider. Besoknya, sudah ada beberapa respon 

ucapan selamat dari member lainnya. Saya terharu dan menjadi tambah semangat. I’m so happy...!!! Inilah 

komisi pertama saya : 
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Saya yakin ini adalah langkah awal (penglaris) menuju penghasilan-penghasilan berikutnya. Bahkan tanggal 

3 November, setelah Pak Steven Chandra lagi-lagi mengirimkan SMS berbunyi :”5 Order hari ini bro, mainan 

semua. Cek sono amazon bro”, saya mendapatkan order kedua saya : 

 

Sip, sekarang tinggal terus berusaha dan menunggu penghasilan ke-3, ke-10, ke-100, dst...Bahkan sekarang 

sudah berencana mulai batch #3 lagi ☺. Thanks for Pak Sukarto dan Pak Hianato atas PROVEN METHOD-

nya dan atas kesabaran kalian ketika merespon pertanyaan-pertanyaan kami, para newbie, yang kadang 

merepotkan. May the light be with you two always...!!!!! 

UPDATE dari Christian: Sampai akhir tahun 2010, total 2 bulan sejak bergabung dengan AMSB Home Study 

Course, beliau telah berhasil memperoleh earning US$ 689,44. LUAR BIASA!! 
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Christo Doludea dari Jakarta – peserta Home Study Course 

Saya mengenal Internet Marketing sekitar 1.5 tahun yang lalu, sebatas pada konsep “Get Rich Quick” alias 

kalau terjun ke bisnis ini akan cepat kaya. Saya pernah membeli sebuah ebook yang menjanjikan “mulai 

bikin duit dalam 10 menit atau kurang” dan tentu saja tidak pernah mendapatkan hasil yang nyata.  Ada 

juga beberapa kali percobaan yang gagal dalam upaya mengikuti system work from home yang banyak 

ditawarkan. Saya mulai berpikir bahwa bisnis internet ini hanya bohong-bohongan belaka. 

Tapi kalau bisnis ini isinya hanya bohong belaka, kenapa banyak orang yang memberi testimonial 

kehidupan mereka berubah drastis sejak turun di bisnis ini? Apakah mereka semua juga berbohong? Atau 

memang saya yang tidak punya kemampuan untuk sukses di bisnis ini? Berbagai pertanyaan ini hadir sekian 

lama tanpa jawaban. 

Kemudian tanpa saya duga-duga, saya bertemu dengan sosok Pak Sukarto dan Pak Hianoto lewat ebook 

Sukses Berbisnis Internet dalam 29 Hari yang dikirimkan via email. Isinya sangat berbobot walaupun 

gratisan. Tapi seperti kebanyakan orang lainnya, saya sekedar terpukau tanpa tindakan lebih lanjut. 

Menghasilkan uang dari internet sepertinya masih jauh dari kenyataan. 

Kesempatan pertama untuk sungguh-sungguh terjun dalam bisnis internet mengetok dalam bentuk 

Amazon Mini Site Blueprint Workshop yang diadakan di beberapa kota, termasuk di Jakarta, tempat saya 

saat ini bekerja. Namun biaya workshop yang cukup mahal menjadi kendala untuk saya ikut serta di 

dalamnya. Sebenarnya saya sangat tertarik dengan blueprint ini setelah membaca BBI Special Report – 

Anda Hebat yang berisi perjuangan para pendekar Amazon dan hasil yang menakjubkan yang mereka 

dapat. Lebih hebatnya lagi, banyak dari mereka yang benar-benar newbie di bisnis ini, seperti saya, tapi 

berhasil mendapatkan puluhan, ratusan dan bahkan ribuan dollar dari bisnis ini.  Ah, seandainya saya juga 

bisa seperti itu… 

Kesempatan Tak Akan Datang Dua Kali…  (Biasanya Sih Begitu) 

Bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kesempatan kedua kepada saya dengan diadakannya Amazon Mini 

Site Blueprint Home Course dengan biaya yang lebih terjangkau. Tanpa pikir panjang saya segera 

mendaftar. Saya bertekad menjadikan Home Course ini sebagai investasi saya. Namun, bayangan bahwa 

bisnis internet itu adalah salah satu cara cepat kaya masih menggantung di benak saya. Untunglah course 

ini, tidak seperti kebanyakan di luar sana, memberikan fakta yang mengubah secara drastis pola pikir saya 

yang keliru. 

Di video pertama, Pak Suk langsung mengingatkan bahwa Internet Marketing is indeed a business. It’s 

neither a hobby nor an activity to fill our spare time. Kesuksesan di bisnis ini ditentukan oleh tiga hal: 

motivasi, kerja keras dan konsistensi kerja. Tanpa mimpi yang besar dan dalam; masalah, tantangan dan 

hambatan akan menghentikan kita. Tanpa kerja keras, semuanya akan hanya menjadi sebatas mimpi alias 

angan-angan. Tanpa konsistensi kerja, maka tidak akan ada hasil yang berkesinambungan. Tiga hal inilah 

yang diajarkan dan ditekankan oleh Pak Suk dan Pak Hian di awal pembelajaran. 

Kerja Keras Itu Takkan Sia-Sia… (Pada Akhirnya)   

Kalimat yang sangat sering kita dengar tapi tidak mudah untuk dipercaya dan diyakini. Pada kenyataannya, 

saya mengalami banyak tantangan, baik itu secara fisik dan psikis. Secara fisik, kesibukan pekerjaan 

membuat saya sulit untuk berkonsentrasi mengerjakan bisnis. Deadline pekerjaan membuat saya harus 

bekerja lembur hampir tiap malam. Hampir tiap hari saya sampai di kos jam 10-11 malam, lalu saya lanjut 

kerjakan proyek minisites sampai jam 1-2. Sabtu dan Minggu pun saya luangkan waktu berjam-jam untuk 

terus mengerjakan proyek ini. 
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Pada awalnya memang cukup sulit karena saya masih sangat awam dengan pembuatan minisites. Saya 

harus bolak-balik konsultasi dengan coach dr BBI dalam riset keywords karena keywords yang saya pilih 

bukan buying keywords yang direkomendasikan. Belum lagi masalah akun paypal saya yang diblok karena 

salah memasukkan data sewaktu hendak membeli domain dari namecheap. Belum apa-apa, saya sudah 

kehilangan $30 yang di-limit oleh paypal �  

Akhirnya dengan agak susah payah, minisite pertama saya ter-upload pada tanggal 12 Oktober 2010 (satu 

minggu setelah saya mulai mendaftar Home Course pada 05 Oktober 2010). Wow, senang dan bangga 

rasanya karena ini baru pertama kalinya saya berhasil mengupload website saya sendiri. Yah, meskipun 

dengan modal template dan copy-paste, saya sudah berhasil menjadi seorang webmaster ☺ 

Pada akhir Oktober, saya sudah selesai membuat 4 Mini Sites (2 berbayar dan 2 gratisan alias .co.cc) 

Tadinya saya pikir setelah minisite diupload dan proses SEO Off Page dijalankan, maka sales akan datang 

dengan sendirinya. Betapa kelirunya saya karena malam demi malam yang saya lalui dengan mengintip ke 

website amazon affiliate selalu berakhir dengan “no ordered items, no shipped items” 

Ini earning screenshot saya di bulan Oktober 2010.  

 

Ada rasa kecewa dan keraguan yang muncul dalam diri saya setelah melihat hasil di atas. NOL BESAR!!! Yah, 

itulah hasil saya setelah mengikuti Home Course ini selama hampir sebulan. Apa yang salah? Sepertinya 

saya sudah mengikuti semua tahapan yang diberikan di course. Saya sudah membuat minisite saya sesuai 

materi yang diajarkan. Saya yakin SEO On Page saya sudah sesuai checklist yang diberikan. AMA, Hubpages, 

Squidoo dan banyak cara lain sudah saya gunakan dalam usaha mendatangkan traffic (potential buyers) ke 

minisites saya, tapi nyatanya masih NOL BESAR! 

Namun semua itu berubah setelah salah satu member Home Course, Benny Ho, posting hasilnya di bulan 

Oktober yang sudah melewati $100. Thanks Pak Benny buat sharingnya yang kembali meyakinkan saya 

bahwa this system works!  

Jadi apa yang salah? Selidik punya selidik, ternyata kesalahan saya adalah tidak mengikuti secara full 

langkah-langkah yang diajarkan di course. Misalnya social bookmarking 36 sites, maka saya melakukannya 

hanya untuk 20 sites. Demikian juga halnya dengan social media sites dan article directory. Di situlah letak 

kekeliruan saya, dan saya bertekad untuk memperbaikinya. Saya berusaha menjalankan semua cara yang 

diajarkan di course secara lengkap untuk mendatangkan traffic dan meningkatkan posisi di Google.  

Akhirnya, malam yang ditunggu-tunggu itupun tiba, ketika telor itu pecah. Malam itu, 03 November 2010, 

adalah malam yang akan selalu terkenang-kenang (agak agak puitis nih…hehehe). 
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Ternyata saya bisa menghasilkan uang dari internet! Kepercayaan diri dan semangat saya langsung 

melonjak. Saya langsung mulai lagi proses pemilihan produk, riset keywords dan pembuatan minisites. 

Inilah yang seringkali dikatakan Pak Suk  dan Pak Hian tentang pentingnya sebuah komunitas yang positif, 

yang saling mendukung dan saling menyemangati. Itu yang saya rasakan dan dapatkan dari Insider (Forum 

BBI). 

Sebuah Forum Yang Luar Biasa  

Satu hal lainnya yang luar biasa dari mengikuti AMSB Home Course adalah kesempatan join di Insider 

(Forum BBI). Ada banyak hal yang saya dapatkan disini, mulai dari pertemanan, tips and trik 

mengembangkan minisite dan meningkatkan traffic, jawaban ketika menemukan kesulitan dan peluang 

bisnis.  Ya, ada peluang bisnis yang saya dapatkan di forum dengan menawarkan jasa penulisan artikel 

untuk Ezinearticles.com 

Intinya, saya merasakan sangat nyaman berada di Insider. Tidak ada yang menertawakan saya ketika 

bertanya tentang hal yang sangat newbie. Kata-kata yang paling sering terdengar adalah “Anda Hebat”, 

“Anda Luar Biasa” dan “Semangat Terus”, semuanya  positif. Belum lagi banyaknya tips yang saya dapatkan 

dari sesama member. Insider memang benar-benar forum yang  luar biasa! 

IT WORKS!!! 

Masih ingat dengan earning saya di akhir Oktober??? Ya, NOL BESAR. Tidak ada ordered items, tidak ada 

shipped items. Namun dengan tekad baru (dibakar oleh testimonial teman-teman di Insider) dan keyakinan 

bahwa Amazon Mini Site Blueprint ala BBI memang proven alias terbukti, saya melanjutkan kerja keras 

saya. Berikut ini earning screenshot dari 5 MS (3 berbayar dan 2 gratisan) sampai dengan per 28  Desember 

2010:   

 

Wow, saya berhasil membukukan earning sebesar $181.21! Luar Biasa!! Amazing!!! Puji Tuhan!!!!  

Itulah perasaan saya ketika melihat hasil ini. Ternyata saya berhasil mencatat penjualan dengan blueprint 

ini. Ternyata memang metode yang diajarkan BBI works very well!!! 
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Itu hasil dari 5 MS saja loh! Seandainya saya buat lebih banyak, tentu hasilnya akan lebih besar. Namun, 

karena ada sesuatu yang terjadi di keluarga, saya harus sangat menghemat pengeluaran uang guna 

membantu orang tua. Tapi hasil dari Amazon sudah cukup menggembirakan. Hasil segitu toh sudah cukup 

untuk menutupi biaya pendaftaran Home Course, langganan AMA selama 3 bulan dan hosting di Host Gator 

selama 2 tahun.  

Dan bukan itu saja hasil yang saya dapatkan. Masih ingat dengan jasa penulisan artikel saya? Meskipun saya 

melakukannya hanya sekitar 3 minggu (off dulu karena kesibukan kantor yang menjadi-jadi), hasilnya cukup 

lumayan! Total yang saya dapatkan kurang lebih sekitar $200-an. Berarti, setelah saya mengikuti Amazon 

Mini Site Blueprint Home Course, saya mendapat hasil kurang lebih sekitar $400. Hanya dalam 3 bulan, 

seorang newbie seperti saya (baru tahu Amazon ada program affiliates, baru dengar ttg Ezinearticles, 

Hubpages, Squidoo, dll) bisa mendapatkan hasil seperti ini. Thanks a lot to God and  BBI Team (Pak Suk, Pak 

Hian dan para coaches).  

Sekarang saya punya keyakinan bahwa saya akan mampu meraih lebih besar lagi di 2011. Target jangka 

menengah saya adalah membuat 100 minisites di 2011. Target jangka panjang saya adalah menjadi full 

time internet marketer dengan penghasilan lebih dari $1000 per bulan.  Mimpi? Ya! - Mustahil? Tidak!!!  

Jakarta, 30 December 2010 

Christo  
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Dayu Puspa dari Bali – batch #1 Surabaya 

Ketika pertama kali saya menerima info mengenai workshop Amazon minisite yang akan diadakan oleh BBI, 

saya tertarik untuk mengikutinya karena saya yang selama ini sudah menjalankan penjualan produk di 

indonesia secara online, ternyata bisa mendapatkan penghasilan dari internet. 

Jualan produk secara online membuat saya menemukan beberapa hal yang lumayan membutuhkan energi 

seperti mempersiapkan produk, mengemas dan juga mengirimnya, serta mengecek transfer yang masuk 

sebelum produk dikirim. 

Nah, ketika menerima info dari BBI yang berkaitan dengan Amazon tentu saja saya tertarik, mengingat 

sebelumnya saya sudah pernah mendengar bahwa Amazon adalah salah satu tempat yang membuka 

peluang untuk kita bisa ikut memasarkan produknya, dan kita bisa mendapatkan fee sebagai penghasilan 

atas upaya kita ikut menjualkan barang Amazon. 

Dengan menjadi affiliate Amazon yang paling menarik buat saya adalah kita tidak membutuhkan energi 

lebih untuk mempersiapkan barang yang dipesan mengemas, mengecek transfer dan mengirim barang. 

Lalu setelah saya pikir dan pertimbangkan, saya yakin dengan mengikuti workshop Amazon minisite ini 

tentunya akan sangat membantu saya yang newbie tentang Amazon. 

Ternyata benar. Mengikuti workshop ini saya mendapat tuntunan yang real/nyata karena langkah-langkah 

yang diarahkan secara detail dan mudah dijalankan demikian pula segala piranti software yang dibutuhkan 

juga disediakan oleh BBI. 

Jadi mengerjakan apa yang diajarkan saat workshop begitu mudah walau buat mereka yang belum pernah 

membuat website sekalipun karena langkah demi langkah yang diajarkan mudah dipahami dan dikerjakan. 

Dengan mengikuti workshop ini, sangat menghemat waktu saya bila dibandingkan saya try and error 

sendiri, mencoba-coba sendiri untuk bisa mahir sebagai affiliate marketing. Saya seperti mempunyai peta 

yang sangat jelas menuju suatu tempat yang saya tuju yaitu memulai dan bisa mahir sebagai affiliate 

marketing khususnya untuk produk-produk Amazon. Saya tidak harus tersesat-tersesat dahulu, yang 

tentunya kalau tersesat, akan menghabiskan waktu dan energi, yang bisa membuat kita tidak kemana-

mana dan tidak menghasilkan apa-apa. 

Saya juga sangat tertarik ketika mendaftar karena adanya bonus yaitu mendapat bimbingan khusus (insider 

membership selama 6bln). Ini sangat penting menurut saya yang newbie sebab akan sangat membutuhkan 

hal ini dalam perjalanan awal saya untuk lebih mahir sebagai affiliate marketing. 

Setelah selesai workshop, saya mulai menjalankan apa yang diajarkan dan bila ada yang kurang dipahami, 

maka dengan adanya insider membership saya bisa dengan mudah menyelesaikan tahapan demi tahapan 

dalam penyelesaian sampai live-nya Amazon ministe yang saya buat. 

Ternyata benar yang disampaikan Team BBI bahwa dengan membuat 5 atau 10 ministe akan membuat kita 

mulai terlatih menjalankan tahapan demi tahapan dan menjadikan kita lebih paham atas apa yang kita 

dapatkan saat workshop. 

Saya juga setuju, mendapatkan $10 dr 1minisite lebih memudahkan ketimbang membangun 1 ministe utk 

menghasilkan $100 (inget lo, saingan saya affiliate marketer top luar negeri yg sudah menjalankan bisnis ini 

jauh lebih dulu dari saya, sementara saya khan newbie di dunia Amazon, he he he....) Jadi, akan 

memudahkan mendapat penghasilan lbh dr $100 perbulan dengan membangun beberapa ministe... 

Dan setelah sebulan berjalan.... mengejutkan! Ternyata saya bisa mendapatkan earning dari Amazon 

minisite yang saya buat saat workshop!!! 
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Wahhhh, surprise.... amazing.... :) ternyata saya bisa juga seperti affiliate marketing luar negeri mendulang 

$$$ dari dunia internet. Sungguh, menggembirakan dan mengharukan melihat earning saat pertama kali :) 

ternyata dari minisite yg saya buat saat workshop yaitu flip ultra hd earning $12.80 WOW!!! Seneng 

bangettttts............... 

Jadi, tambah semangat deh.... untuk terus membangun ministe-minisite berikutnya 

Ok, Amazon.... saya datang dan pasti menjadi salah satu affiliate marketing yang mendapat earning besar 

tiap bulan dari minisite-minisite saya... 

Terimakasih banyak BBI :) Saya benar-benar beruntung dan merasakan besar manfaat yg saya dapatkan 

karena saya mengikuti workshop Amason minisite BBI 

Salam sukses 

puspa (bali) 
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Dani Ramdani dari Jakarta – peserta Home Study Course 

Salam Luar biasa 

Tidak ada kata-kata banyak selain HEBAT buat BBI !! 

Sedikit testimoni pak:)... 

Materi BBI : Sangat mudah di mengerti buat saya sendiri yang Benar2 gaptek tentang 

buat web apa lagi bahsa inggris.. yah untungnya masih ada Om Google translate yang 

bantu ..  :) :) 

Tetapi berkat video BBI yang step by step  mudah di pahami dan coach BBI yg jempolan saya skrng sudah 

bisa dan mengerti apa itu internet marketing sesungguhnya.. 

Pecah telur  :  Alhamdulillah akhirnya pecah juga telur saya di minggu ke 3 belajar BBI. Ceritanya begini...:) 

kaya mo cerita ke anak TK.... :) 

Bangun pagi ..biasa berangkat jadi kuli di pabrik...laksanain aktivitas..yg wow cukup banyak.. iseng-iseng 

sambil bertanya-tanya nyari dimana lagi yah..modalnya..mo buat MS baru.. agak gundah di hati gimana yah 

web saya apakah bisa ngeyakinin ama ngasilin..dari orang bule sana..smpe skrng blom ada juga 

earning..huft..)  Next... 

Akhirnya..saya coba buka amazon associate...ternyata Alhamdulillah.. PECAH JGA MS pertama saya             

saking girangnya..sampai ke reset PC saya..xiii...xiii...lanjut lagi.. 

Luar biasanya bukan produk yg saya pasarin..di web saya yang laku tetapi..produk lai...hee...hee..hebat .. 

Akhir kata :  Semoga BBI semakin jaya dan sukses selalu...( saya akan terus berjuang untuk harapan dan 

impian..) 
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David Kurniawan dari Surabaya – peserta Home Study Course 

Halo teman-teman… nama saya David Kurniawan. Saya adalah seorang sarjana ekonomi dan sekarang 

tinggal di Surabaya.  

 Sudah sejak lama saya mempunyai keinginan untuk memiliki usaha sendiri yang sesuai dengan minat saya, 

dan akhirnya keninginan ini mulai menemukan titik terang setelah saya bergabung sebagai salah seorang 

peserta Amazon Minisite Home Study Course yang diadakan oleh BBI. Saya mengucapkan terimakasih 

kepada Pak Suk dan Pak Hian dan teman-teman BBI Insider yang telah membimbing saya di bisnis internet. 

 Saya mulai tertarik untuk mengenal dunia internet marketing pada bulan Februari 2010. Sebelumnya saya 

hanya menggunakan internet untuk sekedar browsing cari info dan membuka email. Melalui browsing di 

internet, saya sering membaca iklan-iklan tentang  bagaimana menghasilkan uang di internet. Saya tertarik 

dan ingin tahu dengan iklan-iklan tersebut sehingga saya mulai mencari informasi tentang internet 

marketing. Saya mulai download semua ebook dan artikel yang saya temui tentang bisnis internet, saya 

juga membeli buku-buku tentang internet di toko buku termasuk buku Sukses Berbisnis Di Internet Dalam 

29 Hari yang ditulis oleh Pak Suk dan Pak Hian. Melalui ini saya mengenal BBI yang pada saat itu telah 

memberikan workshop 3 hari tentang Amazon Mini Site di berbagai kota.  

 Saya mulai membaca hampir semua buku, ebook, dan artikel tentang bisnis internet yang saya dapatkan. 

Saya membaca tentang berbagai cara menghasilkan uang melalui internet dan juga cerita tentang para 

pebisnis internet dari dalam negeri maupun luar negeri yang telah berhasil mendapatkan penghasilan 

puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan melalui internet marketing. Saya mendapatkan sedikit 

gambaran mengenai dunia internet marketing. Banyaknya informasi yang saya baca ini membuat saya 

semakin tertarik dengan internet marketing. Di lain pihak, saya menjadi bingung bagaimana saya harus 

memulai.  

 Sebisanya saya mencoba mempraktekkan apa yang telah saya baca mulai dari pemilihan ide niche, riset 

keyword, membuat situs, dll. Namun bila menemui kendala, saya jadi bingung dan agak frustrasi dengan 

apa yang saya lakukan. Saya mulai menyadari bahwa saya membutuhkan seorang mentor. Saya ingin 

mengikuti workshop Amazon Mini Site yg diadakan BBI selama 3 hari, tapi harga workshop yang mencapai 

3 hingga 4 juta rupiah ini yang menjadi kendala. 

Pada bulan September 2010, saya mendapat info bahwa BBI akan membuka kursus online tentang Amazon 

Mini Site dgn harga yang terjangkau. Wah... ini yang saya tunggu-tunggu. Ketika pendaftaran kursus dibuka 

pada bulan Oktober, saya segera mendaftar. Ternyata ada ratusan orang seperti saya dari dalam maupun 

luar negeri yang mendaftar untuk mengikuti kursus online ini. 

 Setelah diijinkan untuk mengakses materi Amazon Mini Site, saya segera download semuanya, saya print 

handoutnya, kemudian saya baca dan tonton videonya. Di sela-sela waktu pekerjaan utama, saya 

mempraktekkan materi Amazon Mini Site langkah demi langkah sesuai yang diajarkan, mulai dari pemilihan 

produk, riset keyword, registrasi nama domain, dan seterusnya. Saya menemukan sangat banyak hal baru 

yang saya pelajari disini. Setiap langkah materi, harus saya baca dan tonton videonya berulang kali sampai 

saya berhasil mempraktekkannya dengan benar. Untunglah, BBI memberikan evaluasi dan konsultasi untuk 

minisite pertama sampai mini site tersebut jadi. Selain itu, forum diskusi BBI insider sangat membantu jika 

saya menemui kendala. Dan sebulan kemudian saya berhasil menyelesaikan sampai modul 7 yaitu upload 

mini site dan quick indexing. Sampai disini saya meliburkan diri beberapa hari untuk menghilangkan 

kejenuhan karena mengerjakan mini site saya. 
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Empat hari kemudian saya cek mini site saya dan ternyata sudah muncul di halaman 5 google. Esok harinya 

saya cek lagi sudah muncul di halaman 4 google. Saya pikir... hebat juga materi yang diajarkan BBI. Selama 

beberapa hari kemudian saya membuat artikel untuk AMA. Setelah itu saya mulai mempelajari modul 9, 

dan ternyata masih banyak sekali yang harus dilakukan pada modul 9 yaitu mendatangkan traffic melalui 

social media marketing. Karena kesibukan pada pekerjaan, saya tunda untuk mengerjakan modul 9 ini. 

Beberapa kali saya masuk ke forum, saya membaca sudah banyak teman yang pecah telur mendapat $ 

pertamanya. 

 Dua minggu kemudian ketika saya iseng cek earning report di Amazon ternyata ada 3 produk yang terjual 

melalui mini site saya dengan komisi $ 48. Di bawah ini screenshotnya. 

  

Setengah ngga percaya saya menyaksikan earning report tersebut. Saya pikir... apa betul ini... kok bisa ada 

penjualan... karena saya baru mengerjakan sampai modul 8 saja. Baru beberapa menit kemudian, setelah 

yakin dengan apa yang saya lihat, saya melonjak kegirangan... ya... saya sudah berhasil mendapatkan 

penghasilan pertama saya dari bisnis internet. Sungguh, hal ini memberikan keyakinan dan semangat baru 

pada saya bahwa saya bisa berhasil dalam berbisnis internet dan materi Amazon Mini Site yang diajarkan 

BBI benar-benar terbukti ampuh. 
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Dhani Ariyadi – peserta Home Study Course 

Saya seorang pegawai swasta dan selama menjadi pegawai ± 8 tahun (itupun 3 kali pindah kerjaan..), yang 

saya rasakan kehidupan saya hanya begini-begini saja,yaitu penghasilan pas-pasan cuma buat bertahan 

hidup doang dan waktu serta tenaga untuk saya sendiri dan keluarga benar-benar terampas. Lalu saya 

berpikir, saya harus mulai melakukan apa yang sudah dibicarakan orang di berbagai seminar motivasi, yaitu 

saya harus MEMPUNYAI KEBEBASAN FINANSIAL! 

Saya mulai memikirkan usaha apa yang harus mulai saya bangun, namun dari sekian banyak pemikiran dan 

pertimbangan (tentunya banyak waktu terbuang..) semua sampai pada satu kesimpulan bahwa saya harus 

siapkan modal cukup besar,harus siapkan jaringan bisnis,harus pikirkan operasional,dll, itu semua sangat 

sulit dijangkau oleh orang seperti saya dan akhirnya saya mulai browsing internet untuk mencari cara 

bagaimana mendapatkan KEBEBASAN FINASIAL,dan ketemu yang namanya Internet Marketing tapi sialnya 

semua yang ditawarkan harus bayar dulu sampai kemudian menemukan situs seorang Top Internet 

Marketer Indonesia yang saya tahu lewat berita dan untuk belajar saya harus bayar per bulan Rp.250.000, 

sudah menjadi tekad, saya bayar bulan I lalu dikirim modul dan saya pelajari dengan sungguh-sungguh. 

Pada suatu hari saya diberi tahu oleh saudara bahwa ada yang memberikan modul gratis selama 29 hari 

dan materinya sama persis, dan setelah saya bergabung (langsung gabung soalnya gratisan hehe..)di modul 

pertama saya langsung yakin INILAH YANG SAYA CARI,saat itu tahun 2008 awal perkenalan saya dengan 

www.belajarbisnisinternet.com. 

Hari demi hari saya pelajari modul, pulang kerja langsung ke warnet, kerjakan PR dari modul, pulang jam 

10-11 malam, dan hasilnya dalam waktu 1 bulan saya bisa membuat website dan online dari sebelumnya 

tidak tahu sama sekali tentang pemrograman computer apalagi bisnis internet (orang Jawa bilang nol 

puthul..),WOW… 

Namun setelah itu saya terpaksa harus berhenti setelah modul 29 selesai (tanpa tahu dan tidak bisa praktek 

on/off  page SEO,buat content,dll),website saya menjadi sia-sia. Pencarianpun dimulai lagi dan sampai pada 

kesimpulan SAYA BUTUH GURU. 

Saat saya tahu akan diadakan workshop saya langsung girang,ini yang saya cari apapun caranya saya akan 

ikut workshop ini sebagai lanjutan modul 29 hari, tapi setelah tahu biayanya..,terpaksa gigit jari lihat berita 

di email sampai dengan angkatan 10. 

Tidak disangka di tahun 2010, BBI mengadakan AMSB HSC,dan setelah lihat biayanya tanpa pikir 2 kali 

langsung lari ke ATM dan transfer. 

Hari saat terima materi, jam 6 sore selepas kerja dan orang-orang sudah pulang semua, saya sudah siap di 

depan computer kantor (cari sambungan internet gratisan..), setelah tahu materi yang disajikan kesimpulan 

saya hanya satu,INI GURU SAYA. 

Materi yang disajikan menurut saya sangat berkualitas karena tidak ada di Indonesia (atau di dunia?)yang 

memberikan materi sedetail ini, ibaratnya materi AMSB HSC sudah membuka semua rahasia sulap, dan 

disajikan dengan bahasa orang awam (nol puthul..) yang sama sekali tidak mengerti computer (disajikan 

dalam bentuk video sehingga saya tahu harus klik tombol yang mana), dan tidak perlu mengerti bahasa 

pemrograman (tinggal mencontoh di video apa yang perlu di edit), selain melihat video juga dibarengi 

dengan penjelasan yang sangat jelas dan support dari para coach, kita seperti dibimbing secara privat (apa 

yang tidak saya mengerti saya kirim email dan besok langsung dibalas dan langsung lanjut ke step 

berikutnya), AMSB HSC sangat jauh berkualitas apabila saya bandingkan dengan yang ditawarkan oleh 

modul lain yang hanya memberitahu kulit luarnya saja (seperti masuk hutan belantara dan harus cari jalan 

sendiri). 
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Dengan tekad bulat saya pelajari materi demi materi (apapun yang di katakan oleh para guru saya ikuti 

dengan sangat patuh walaupun kadang ada materi yang tidak mengerti dan hamper putus asa..), banyak 

kendala berat yang harus saya rasakan yaitu pemilihan produk (takut salah, soalnya bimbingan hanya 

sampai minisite pertama saja dan buget saya terbatas), riset keyword harus saya lakukan manual karena 

tidak ada buget untuk membeli software, membuat content juga harus manual karena bahasa Inggris pas-

pasan (sedangkan tuntutan harus membuat artikel yang unik dalam bahasa Inggris..)dan satu persatu di 

translate lewat Google, off page SEO sama sekali tidak mengerti soalnya melibatkan beberapa website yang 

tidak tahu penggunaannya (belajar satu-satu dan sampai sekarang tetap tidak tahu apakah off page SEOnya 

kena nggak…), bikin video di Youtube setelah di upload, lha kok..hasilnya agak buram..(payah nih…jadi 

dapat dollar apa nggak, ya?). Akhirnya 3 minggu lebih baru bisa selesai dengan perjuangan setiap hari 

pulang diatas jam 10 malam, 4 hari dalam seminggu 

Semua perjuangan dan pencarian saya selama 2 tahun dimulai pertama mengenal BBI rasanya tidak ada 

yang sia-sia, minisite yang saya publish peringkat 20 di Google dan setelah setiap hari cek di laporan earning 

Amazon, ±hampir 1 bulan, yaitu tanggal 17 Desember 2010,whaaa…ada order!dan tanggal 18 Desember 

2010,hehehe….inilah hasilnya…. 

 

Itu adalah earning report dari satu-satunya minisite saya, dibandingkan dengan yang lain memang saya jauh 

lebih kecil, tapi melihat hasil yang saya capai dengan susah payah, saya merasa..saya hebat (saat buka 

earning ini pertama kali saya ketawa sedirian didepan computer hihihi..), dan setelah itu rasanya,  garis 

finish sudah di depan mata! Dan saya yakin akan bisa menerima cek dari US dengan symbol $ di depan 

nominalnya. 

Apa yang dikatakan Pak Sukarto dan Pak Hian tanpa saya sadari sudah saya lakukan sebelum saya mengenal 

BBI yaitu MEMPUNYAI TUJUAN JAUH LEBIH PENTING DIBANDINGKAN DENGAN BAGAIMANA CARA 

MENCAPAI TUJUAN ITU (saya bertahan 2 tahun untuk berusaha mencapai tujuan itu), dan tujuan saya 

adalah KEBEBASAN FINANSIAL,  apapun yang terjadi pokoknya saya harus bisa, dan sebaik apapun materi 

yang kita punya akan jauh lebih baik apabila kita mempunyai GURU. 

Terima kasih Pak Suk, Pak Hian, para Coach, dan rekan-rekan seperjuangan, apa yang sudah kita dapat 

sekarang adalah kesempatan, tinggal bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang ada di depan kita, 

saat ini saya dalam proses pembuatan minisite kedua dan ketiga dan proses yang saya lakukan sekarang 

jauh lebih cepat di bandingkan yang pertama. 

Maaf kalau tulisan saya sangat panjang, sebab sebenarnya sudah ingin cerita sejak bisa meng-online-kan 

website 2 tahun yang lalu..terima kasih Pak Suk,Pak Hian dan BBI. 

Dhani  
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Dede Djaya dari Jakarta – batch #7 Jakarta 

No Action,Nothing Happen..Take Action,Then Miracle happen 

Nama saya Dede Djaya,dari Jakarta,umur 33th,saya sudah menikah, anak saya satu umur 2,5 th.Saya ikut 

Seminar Amazon Minisite Blueprint angkatan ke 7, yang berlangsung tanggal 28-30 Mei 2010 di Jakarta. 

Seminarnya cukup ‘melelahkan’ karena materinya yang ‘padat’, yang idealnya dilaksanakan dalam 4 sampai 

dengan 5 hari..tetapi hasilnya kaya motto iklan sebuah minuman energy ’rrruuaauarr biaaasssaaaa’, 

terbukti menghasilkan.  

Serasa gak percaya sehingga kadang bisa berpikir dalam hati sambil tertawa geli dan ada juga perasaan 

bangga, ‘Koq bisa ya?’ berarti saya Hebat juga seperti duo master kita,Master Sukarto dan Master Hianoto, 

bisa bikin website dan menghasilkan $$$$.. Hanya dalam tempo kurang lebih 3 bulan saya bisa 

menghasilkan lebih dari $160…(berikut screen shotnya). 

 

Wow… jumlah yang ’fantastis’yang pernah saya dapatkan,yang sebelumnya ‘boro-boro’ (ini bahasa 

Jerman..hehe) dapet $ malahan uang saya habis sampai dengan ratusan ribu rupiah untuk biaya Iklan PPC 

(pay per click), daftar affiliate sana, daftar affiliate sini, tapi hasilnya nol besar alias cuma telor doang..dan 

ujung2nya cuma dapet Rp 3000, kecewa , kecewa dan kecewa… 

Ok cukup dulu.. itu sedikit perkenalan saya,tapi bagamana proses saya bisa sampai seperti itu?saya akan 

beberkan semuanya sukaduka yang saya alami ‘setelah yang satu ini’..kaya iklan aja..ok segera kita menuju 

TKP… 

Kilas Balik.. 

Beberapa tahun yang lalu saya bekerja di perusahan percetakan, kemudian resign, mau usaha sendiri 

percetakan, kemudian bangkrut, dan punya hutang yang cukup besar(sekitar 80juta), karena tidak bisa 

mengelola uang, (karena dulu masih single) sehingga saya bekerja kembali (setelah menikah dan punya 

anak) pada sebuah perusahan ‘baru lahir’, bergerak di bidang frame, yang menjual kata-kata bijak..saya 

dijanjikan akan mendapatkan komisi 10%, serta ‘saham’ 20%..saya tertarik,karena itu sangat  

besar..bayangkan jika perusahaan untung 100jt, maka saya dapat 20 juta..saya mulai manggut-manggut 

sambil mengkhayal,bisa bayar hutang nih,bisa ini,bisa itu.. 

Saya mulai bekerja kurang lebih 7 bulan,omset penjualan saya capai hingga 50 juta,tapi apa yang saya 

dapat? Nol besar,komisi yang dijanjikan tidak pernah saya dapatkan,seperti kata lagu ’tapi janji tinggal 

janji…’ Bagaimana saya mau dapat 20% dari hasil perusahaan, jika yang komisi sebesar 5 juta saja tidak 

dibayar? 

Akhirnya bisa ditebak, saya resign pada awal Februari 2010 tanpa uang 5 juta komisi saya(masih ngarepin 

sampe saat ini)..tapi disinilah awal perjalanan saya dimulai..Eng ing Eng… 
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Perjalanan Baru Dimulai.. 

Dengan resign dari tempat saya bekerja , saya tergolong nekat untuk ‘bakar kapal’,selama kurang lebih 

sebulan saya nganggur,nyari kerjaan ini atau itu,coba minta bantuan teman2 dan saudara ,saya mencoba 

mencari pekerjaan dari bisnis percetakan lagi,tapi gak dapet juga…sedangkan kehidupan mesti terus 

berjalan,ada ‘2 orang makhluk cantik’ yang harus saya beri nafkah setiap hari…saya cuma berharap sama 

Tuhan, saya berdoa minta petunjukNya. Saya gak tahu lagi mesti berbuat apa,atau kemana. Dan puji 

Tuhan,singkatnya,akhir Februari, saya seperti ‘digerakkan’ untuk datang ke toko buku Gramedia,kebetulan 

memang dekat dengan rumah saya, tapi untuk apa ? 

Akhirnya, saya turuti aja kata hati saya, saya datang ke Gramedia, melihat-lihat buku,sampai saya melihat 

sebuah judul buku tebal berjudul ‘Sukses Berbisnis di Internet dalam 29 hari’, lain daripada buku-buku tema 

bisnis internet yang pernah saya beli sebelumnya,di dalam hati saya berkata, ‘beli buku tu…’ waduh, 

bukunya cukup tebal, cukup mahal, pikir saya, padahal saya belum ada kerjaan tetap…tapi sebelum saya 

beli, saya baca-baca dulu isinya (saya ngumpet2 untuk sobek satu buku baru,takut ketahuan,karena masih 

disegel plastik) isinya cukup menarik dan sepertinya mudah untuk dipraktekkan.. Sekali lagi,saya turuti kata 

hati saya supaya beli buku itu.  

Sebelumnya saya memang telah sedikit tahu tentang bisnis internet,tapi gak pernah saya tekuni, karena gak 

tau harus mulai dari mana,saya pernah beli buku-buku lain tentang bisnis di internet,saya gak  

nengerti,seperti menyelesaikan puzzle,tapi saya sendiri tidak tahu gambar apa puzzle itu, dan mulainya dari 

mana.. Ada orang berhasil di adwords,saya coba praktekkan,ada yang ajarin ini,saya coba ikutin,sampai 

habis ratusan ribu rupiah untuk biaya iklan dan beli buku,dollar yang dinanti tidak pernah kunjung datang 

walau satu sen pun.. 

Dari buku itulah saya mengenal dua orang Master (Sukarto & Hianoto) yang sangat berpengaruh besar 

dalam mengubah ‘mindset’ saya,pola pikir,paradigma saya. Pak Sukarto dan Pak Hianoto, makasih ya 

pak,two thumbs up buat anda berdua,it..works..terbukti.. terima kasih anda punya hati yang mau 

berbagi,semoga Tuhan yang membalasnya pak.. Saya masih ingat apa yang tertulis dalam buku pelajaran 

pertama;  

Untuk bisa sukses harus ada alasan/goal yang kuat,melibatkan emosi dan perasaan, Saya punya impian 

bisa membayar hutang2 saya,mempunyai kebebasan waktu bersama keluarga,bukan uang yang 

mengendalikan saya,tapi saya yang mengendalikan uang. Saya mulai mempraktekkan hari demi hari,tapi 

gak sampai selesai,ada beberapa bagian dari buku itu yang saya tidak mengerti. Saya coba kirim email 

untuk mendapatkan support materi tambahan yang tidak ada di buku untuk saya download. Dari buku 

inilah juga mulai terbayang dalam pikiran saya,bisnis di internet seperti apa,dari mana aja asalnya,sedikit 

demi sedikit saya mulai mengerti,oh ternyata caranya harus seperti ini … 

Think Big,Starts Small.. 

Karena sudah mulai gak ngerti materinya,akhirnya saya gak lanjutin lagi baca buku itu,sampai pada suatu 

ketika saya dapat email tentang adanya Workshop Amazon Minisite. Dari situlah saya mulai menggali 

kembali,mencari tahu tentang apa sebenarnya dengan Amazon Minisite Blueprint. Saya download 

videonya,wah.. inilah yang saya cari. 

Website yang bisa menghasilkan dollar,saya searching2 saya gali lebih lagi infonya,masuk ke website 

BBI,banyak testimoni dan yang berhasil…Ok,saya putuskan saya pingin ikut,waktu itu ada di dua tempat,di 

Bandung  bulan April, dan di Jakarta pada bulan Mei..Tapi bagamana caranya saya dapat uang untuk daftar 

sebesar 3,9jt,sedangkan saya gak ada kerjaan tetap,gak punya tabungan pula.. 
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Saya mulai ceritakan hal ini kepada istri saya,saya mau ‘gadai’ motor saya supaya bisa ikut workshop,dia 

tidak setuju,karena itulah satu2nya kendaraan saya. Saya masih ingat kata2 istri saya,”..kalo minisitenya 

berhasil,kalo gak,gimana? Makin tambah banyak utang aja“ 

Tantangan pertama saya bagaimana bisa menyakinkan istri saya! Saya mesti ikut di Workshop ini, 

BAGAIMANAPUN CARANYA..Saya mulai mencari jalan,saya usulkan supaya dia mau menjual gelang dari 

hadiah pernikahan yang diberikan mamanya(mertua saya). Istri saya keberatan dengan itu,dia sampai 

menangis,karena itu satu2nya perhiasan yang sangat dia sayang, sebab ada nilai historisnya..waduh.. 

gimana nih? Bisa batal saya ikut workshop! 

Saya coba meyakinkannya,ini satu-satunya peluang, saya tatap matanya yang penuh linangan air mata,saya 

bilang, ‘saya pasti berhasil..saya akan kembalikan gelangnya’. Dua hari kemudian,dengan berat hati, 

akhirnya istri saya baru mengijinkan untuk ‘merelakan’ gelangnya untuk saya ‘sekolahin’,tapi dengan 

syarat,tidak boleh dijual,digadai aja.. mesti dipulangin..Horee..berhasil, tapi ada satu masalah lagi timbul,di 

workshop itu mesti bawa laptop,sedangkan saya gak punya,tapi biarlah saya yakin, pasti ada jalan,selama 

kita punya kemauan.. 

Dengan semangat berapi-api saya segera transfer hasil ‘gadai’ gelang istri saya,saya daftar Workshop yang 

di Jakarta tanggal 28-30 Mei 2010. 

Hari demi hari saya menantikan workshop itu,rasanya lamaaaa bener,karena saya transfer sekitar awal 

April,sedangkan workshopnya akhir Mei. Saya begitu excited,saya mulai membayangkan dollar mulai 

mengalir ke kocek saya..maunya dipercepat aja tuh waktu biar cepet dimulai workshopnya…Sampai tiba 

Waktu workshop sudah dekat, 

2 hari lagi,saya belum dapat laptop,tapi sekali lagi,Puji Tuhan, teman saya bersedia meminjamkan latopnya 

tepat 1 hari sebelum workshop dimulai…kalo gak boleh pinjam gimana tuh ya? (sebulan kemudian 

laptopnya teman saya udah dijual !!!??) 

Workshop Dimulai.. 

Saya masih ingat sehari sebelum workshop,malamnya saya gak bisa tidur,takut terlambat,karena dimulai 

jam 08.00 pagi,jam lima pagi saya sudah bangun,sampai lokasi jam 07.00,saya pikir saya yang 

pertama,ehh..ternyata sudah ada juga peserta lain yang sudah datang… 

Materi selama 3 hari workshop saya ‘lahap habis’,saya pelajari dengan sungguh2 materi yang diberikan pak 

Sukarto dan pak Hianoto,walaupun saat itu belum begitu mengerti. Selesai Workshop,saya bawa pulang 

minisite pertama saya , mulai mempraktekkan lagi semua apa yang diajarkan oleh duo master,tetapi karena 

gak punya modal buat beli domain ,saya hanya kerjakan 5 minisite dalam waktu 3 minggu.. 

Dua minggu berlalu belum ada hasil,setiap malam saya cek ‘telur’ saya belum ada tanda-tanda pecah,retak 

retak pun juga enggak,bagaimana nih mau tebus kembali gelang istri saya? sampai 3 minggu setelah 

workshop,ternyata ada satu order dari salah satu minisite saya, gak banyak sih cuma $40,kalo dihitung-

itung komisinya hanya $1.64….. ($40 x 4%). 

Saya langsung lompat-lompat kegirangan,diketawain istri saya,biarin aja….saya tidak perduli,ternyata 

berhasil,minisite saya udah pecah telur..Horeee....yess…yess…padahal saya upload kurang dari 10 

hari,ternyata sudah bisa menghasilkan..saya bersyukur kepada Tuhan. Apa yang saya ‘perjuangkan’ selama 

ini telah berhasil,sudah terbukti.  

Saya bilang sama istri saya, ‘saya akan ganti gelang kamu dengan yang baru,2x lebih berat dari yang saya 
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gadai…’ Dia cuma senyum-senyum aja..(padahal dulu sampe nangis-nangis tuh..). Saya langsung seperti 

‘disetrum’, semangat saya untuk mengerjakan minisite kembali menggebu-gebu. Dalam sebulan pertama 

setelah workshop saya hanya buat 8 minisite,karena gak punya modal,dan juga waktu. Siang hari saya 

mencoba mencari nafkah untuk istri dan anak,baru setelah malam hari saya mulai mengerjakan minisite 

saya. Begitulah saya kerjakan minisite saya,saya komitment mengerjakan 4 jam dalam satu hari,2 jam pagi 

hari sebelum berangkat kerja (06.00-08.00) dan malam hari setelah anak saya tidur (21.00-23.00).Entah itu 

riset keyword,submit artikel atau apa ajalah. Hal itu saya setiap hari,kerjakan sampai saat ini,kurang lebih 3 

bulan setelah workshop, saya sudah buat lebih dari 25 minisite. Anda telah melihat sendiri hasilnya di awal 

kesaksian saya. Entah dari mana modal untuk beli domain,tetapi sekali lagi 

“Puji Tuhan,Dia menyediakan tepat pada waktunya apa yang saya butuhkan”. Nah sekarang setelah tiga 

bulan berlalu saya mulai merasakan nikmatnya dollar mengalir ke dalam pundi-pundi saya,saya akan buat 

ke 100 minisite saya sampai akhir Desember 2010,Bagaimanapun caranya! Walau saya gak punya 

modal,tapi saya pasti berhasil!  

Pak Sukarto dan pak Hianoto,terima kasih, anda berdua… HEBAT!!!! 

Salam sukses, 

Dede  
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Dessy Andriyani dari Bandung – batch #10 Jakarta 

Seorang wanita pun juga bisa..bagaimana dengan anda? 

Pertama kali baca email dari BBI, kaget juga soalnya aku kebetulan ikutan organisasi yang namanya BBI 

(Bina Bersama Indonesia) juga...  

Tapi  agak sedikit heran kenapa isinya tentang dolar ya..?  Akhirnya penasaran juga untuk membukanya, 

dan ternyata pas di buka isinya tentang Internet Marketing. Ah ternyata hanya iklan. 

Hingga suatu hari aku mendapat email tentang bukti-bukti orang yang ikut workshop tersebut. Akhirnya 

iseng aku baca, tetapi Semakin dibaca kok semakin menarik  ya, isinya itu loh yg bikin aku makin penasaran. 

Akhirnya aku memutuskan untuk  ikut workshop.. 

Perjuangan untuk ikut workshop juga tidak  mudah karena jadwal workshop lokasinya sangat  jauh. 

Akhirnya aku merayu teman untuk ikut serta, tapi justru karena teman itu aku melewatkan  2 waktu 

workshop  dikarenakan teman banyak kendala. Agak sedih juga karena aku seorang perempuan yg  punya 

banyak keterbatasan. Aku sempat berfikir enak juga kalau jadi laki-laki, tidak perlu khawatir dan takut kalau 

berpergian jauh. 

Tapi  akhirnya doa itu terjawab juga, BBI mengadakan workshop di jakarta. Aku langsung memutuskan 

untuk ikut, karena jakarta lumayan dekat dari tempatku. Walaupun akhirnya aku pergi sendiri dan tidak 

tahu dimana tempat workshopnya aku tetap optimis. Karena itu aku datang ke jakarta lebih awal yaitu hari 

rabu, agar bisa survey  lokasi terlebih dahulu.  

Dan ternyata lokasinya sangat  jauh... 

Aku sampai tidak bisa tidur, dikarenakan panik memikirkan workshop. 

Ada cerita lucu dari kejadian ini karena saking semangat untuk datang tepat waktu aku pergi dari rumah 

saudara jam 05.30. karena takut terlambat akibat jakarta yg terkenal suka macet.. 

Tapi ternyata perjalanan sangat lancar sekali sehingga sampai di tempat workshop jam 7 pagi sementara 

acara dimulai jam 8.30..haha....benar-benar pengalaman yang berkesan sekali. 

Pada saat acara workshop BBI aku benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali. 

Benar-benar  berbeda dari yang selama ini aku pelajari.. 

Di workshop BBI, kami belajar dari nol agar semua peserta  pemula bisa mengikuti  sehingga bisa  

mempraktekannya kembali  pada saat  selesai workshop. 

Kami belajar untuk mencari keyword yang bisa mendatangkan traffic banyak, kemudian mendaftarkan 

domain & hosting , membuat website, membuat content , SEO baik yang on page maupun yang off page 

dan masih banyak pelajaran yang baru aku dapat di workshop BBI. 

3 hari ikut workshop, benar-benar 3 hari yang sangat melelahkan,  karena kami benar-benar langsung 

praktek. Dan hebatnya lagi apa yg sudah kami pelajari harus kami praktekan dirumah, sehingga  waktu tidur 

sangat terbatas. Dalam 3 hari tersebut aku terpaksa tidur hanya 3 jam setiap harinya. 

Para mentor benar-benar  berusaha menyalurkan ilmunya kepada kami dalam waktu 3 hari.. 

3 hari yg sangat menyenangkan tidak akan mungkin terlupakan. 
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Satu lagi pengalaman yg aku dapatkan di jakarta sebagai bentuk perjuangan agar bisa ikut workshop adalah 

harus lari mengejar bus jakarta yang ugal-ugalan. Luar biasa seorang wanita dengan membawa laptop dan 

membawa beban berat, harus berlari-lari untuk bisa naik ke bus. Dan lebih parah lagi tidak pernah kebagian 

tempat duduk...haha....apes deh. ☺ 

Tapi aku yakin itu adalah sebuah perjuangan untuk mencapai sebuah kesuksesan.  

Akhirnya setelah workshop selesai, aku mulai membangun traffic ke website aku. Dimulai dari membuat 

video di  youtube, kemudian melakukan social marking ke website-website social marker. 

 Setiap hari, aku melakukan social marking ke web yg sudah di referensikan oleh BBI. Setiap hari selalu aku 

lakukan karena kebetulan aku belum berlangganan AMA. Memang kebetulan aku  belum membuat lagi 

minisite yang lain, karena aku ingin membuat pola terlebih dahulu, agar aku bisa mengetahui alurnya.  

Tak lupa juga  sambil riset pasar di amazon aku selalu menyempatkan diri  untuk  melihat  account amazon 

associate yg masih tetap tak bergeming dengan angka nol. 

Tapi aku tidak pernah putus asa, karena  aku selalu membaca  buku buku motivasi salah satunya adalah 

buku the secret dan quantum ikhlas. Itu adalah buku favorit  yg selalu membangkitkan motivasiku 

Alhamdulillah akhirnya tanggal  23 agustus 2010, earning pertamaku muncul . 

Earning report  yang selama ini selalu nol akhirnya pecah juga.... 

Saking  senangnya aku langsung bilang ke teman-teman kalau aku baru saja mendapatkan dolar. Kontan 

saja mereka langsung tertawa melihat kelakuanku,  mereka pikir baru dapat segitu saja sudah girang tak 

karuan apalagi yang ribuan dolar mungkin langsung stress kayaknya. 

Aku tidak peduli apa yang mereka ucapkan yang pasti, peta yang aku sudah buat akhirnya sudah teruji. 

Berarti akan jauh lebih mudah bagiku untuk mendapatkan ratusan dolar bahkan ribuan dolar. 

Karena rumusan yg diberikan oleh mentor benar-benar sangat teruji.. 

Ini bukti earning reportku  
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Terima kasih pak Hianoto.  

Terima kasih pak Sukarto. 

Terima kasih para kru (Milka dan Erlina). 

Terima kasih buat teman-teman angkatan 10. 

Anda semua hebat .. 

Aku benar-benar  mendapatkan manfaat yang luar biasa dari workshop BBI. 

Salam sukses 

Dessy Andriyani  
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Doddy Taufiq Arief dari Jakarta – batch #4 Jakarta 

Sejak 2 tahun lalu saya sudah mempunyai pemahaman bahwa internet merupakan salah satu tempat untuk 

mendapatkan income. Tetapi muncul permasalahan yaitu Bagaimana caranya ?  

Saya sudah mencoba beberapa metode tetapi hasilnya tidak ada. Kemudian saya mendapatkan informasi 

mengenai BBI dan melakukan subscribe ke artikel harian yang dikirim ke email saya. Dari artikel-artikel ini 

saya mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam dan yang terpenting sangat make sense bagi saya. 

Kemudian saya mendapatkan info adanya training amazon minisite yang full praktek. Saya pun 

memutuskan ingin mengikutinya dan sangat antusias.  

Training yang saya dapatkan sangat membuka pemahaman saya tentang tip and trick dalam membuat 

minisite yang mampu menghasilkan dollar, dan of course full praktek. Pokoknya training yang sangat oke 

bagi saya.  

Sepulang dari training saya pun langsung melakukan riset produk dan keyword, melakukan pemesanan 

header dan call to action.  Kendala utama yang saya rasakan adalah harus pandai untuk mencuri waktu atau 

memanfaatkan waktu luang untuk senantiasa membuat minisite. Sebagai seorang karyawan di perusahaan 

swasta dengan jam kerja yang ketat, sering lembur, bahkan sering ada PR (tugas dibawa ke rumah) sangat 

sulit bagi saya untuk meluangkan waktu yang ada.  

Pergi ke kantor jam 7 pagi, dan sampai di rumah jam 9 malam. Kemacetan di Jakarta semakin membuat 

lelah badan dan sangat ingin untuk terus beristirahat ketika sampai di rumah. Tetapi saya sempatkan juga 

1-2 jam untuk membuat minisite. Terkadang hanya sampai riset keyword, terkadang hanya bisa membuat 

satu halaman content dari 6 page yang harus dibuat, terkadang hanya bisa untuk SEO on Page, dll. Tetapi 

apapun itu saya merasa harus ada yang dikerjakan agar pembuatan minisite berlanjut.  

Sabtu dan Minggu menjadi hari-hari yang menjadi target saya, bahwa harus ada minisite yang di-launch. 

Untuk beberapa hari sabtu dan minggu target ini tercapai, tetapi ada beberapa hari yang tidak karena 

bagaimanapun juga saya sebagai seorang suami harus memperhatikan keinginan istri untuk jalan-jalan atau 

belanja ☺.  

Sampai saat ini kegiatan untuk mengisi waktu luang dengan pembuatan minisite masih dilaksanakan karena 

saya yakin bahwa metode yang diajarkan kepada saya adalah metode yang proven. Terbukti sekitar sebulan 

lebih setelah training akhirnya pecah telur juga. Meskipun rekan2 yang lain sudah banyak yang pecah telur 

sebelumnya. Berikut screenshot earning dari amazon untuk bulan April 2010.  

 

Saya yakin bahwa metode yang diajarkan is the BEST and PROVEN. Saya sangat merekomendasikan teman2 

yang lain untuk tidak ragu2 mengikuti training amazon minisite. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas 

bimbingannya untuk mentor saya, pak Sukarto dan pak Hianoto. Jaya terus BBI. 
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Eddy Ruslim dari Surabaya – batch #1 Surabaya 

Sebelumnya saya mengucapkan banyak terimakasih banyak kepada Tim BBI atas semua informasi baik itu 

di workshop hingga saat ini, terutama Pak Sukarto dan Pak Hiantoto. Kalian Luar Biasaa...Hebat!!! Terus 

terang ini pertama kalinya saya mengikuti workshop Internet Marketing dan bisa menghasilkan walau 

masih jauh dari temen yang lainnya.  

Setelah selesai Workshop, saya mencari produk-produk sesuai apa yang dianjurkan dan diresepkan dalam 

workshop. Proses sebelum SEO cukup membuat saya sibuk sekali capek banget. Karena di rumah saya tidak 

punya akses ke Internet dan saya juga belum punya modem 3G, maka semua saya lakukan dikantor.  

70% waktu saya banyak di Internet. Benar apa yang Pak Sukarto bilang, setiap interupsi membutuhkan 

waktu kisaran 15 menit. Di kantor setiap saat saya bisa di interupsi. Begitu selesai tugas kantor, saya 

bingung apa yang telah saya tinggalkan dari mini site itu, bagian mini site mana yang terakhir. Lalu saat cari 

produk juga begitu. Tapi karena tugas saya harus menyelesaikan mini site ini, maka harus saya kerjakan 

yang terbaik. Bahkan pernah saya overide minisite (datanya) yang sdh siap. Wahh...pusingggg... Jadi proses 

sebelum SEO ini saya pulangnya selalu terlambat 2 jam, karena kebutuhan saya akan Internet hanya bisa 

diakses di kantor. 

 Apalagi begitu dapat kabar dari Amazon kalau registrasi affiliate ke sana ditolak. Wahh...stress pusinggg... 

mana yang harus diberesin dulu... apa harus buat blog dari awal lagi... Untungnya saya ada blog dan ada 6-8 

bulan nggak saya maintain tapi cukup lumayan.  Itulah yang saya daftarkan... Dalam hati, semoga bisa 

diterima... Akhirnya Goal juga.  

Belum lagi masalah design header dan buy nya itu..cukup bikin putar otakk... Berhari-hari saya memikirkan 

hal itu. Bagi saya kalau ini terlewatkan maka pekerjaan saya sudah selesai 75%. Penawaran yang diberikan 

tim BBI cukup menarik, karena dibantu sama tim BBI maka kemungkinan besar design pasti menarik.  

Namun dengan mempertimbangkan dana, akhirnya di tgl 6 Nov 2009 saya minta ketemu dengan temen 

kantor (resign /nov 2009). Saya ceritakan maksud dan tujuan saya... Tgl 8 Nov 2009, akhirnya bisa dibantu 

dan saya pesan 5 set dengan harga sekian. Setelah itu langsung saya beli domain dan saya kirimkan semua 

info produk saya. Saya berharap designnya bisa sebagus temen2 yang bisa pesan di tim BBI. Saya minta tgl 

15 Nov 2009 sdh selesai.  

 Waktu-waktu sebelum tanggal 15 Nov 2009 itu, saya lanjutkan SEO dan editing pada malam harinya 

setelah anak istri tidur. Untuk proses ini pernah sampai jam 3 pagi, karena di rumah nggak ada akses 

Internet jadi mau nggak mau data yang ada dibolak-balik. Kalau kurang terpaksa harus tunggu besok hari. 

Begitu seterusnya. Namun karena semangat untuk tetap menyelesaikan projek ini, hari-hari itu lewat juga. 

 Tgl 13 Nov 2009, saya dikirimkan sample gambarnya. Hasilnya cukup baguslah. Tgl 16 Nov 2009, semua 

data mini site ter-upload semua. Lalu saya daftarkan ke google, yahoo, bing, digg, hubpages, dan youtube. 

Semua itu saya kerjakan dan disempat-sempat kan selama jam kantor. Begitu juga untuk video; proses 

pembuatan video saya lakukan di rumah di atas jam 21.00, download dan upload saya kerjakan di kantor. 

Memang cukup2 pusing, tapi tekat sdh bulat - ini harus selesai. Akhirnya semua selesai tgl 18 Nov 2009. 

Karena mempertimbangkan dana saya hanya membuat total 6 mini site saja. Maaf pak guru karena 

jumlahnya kurang dari 10 mini site, tapi untuk bulan2 ke depan sdh di budgetkan untuk mini site ini. 

 Tgl 24 Nov 2009, dapat berita kalau ada temen2 sdh berhasil dengan mini sitenya. Saya jadi yakin metode 

ini memang terbukti. Saya berharap hanya di Black Friday, karena mempertimbangkan statistik...temen2 

ada yang buat 10, 15 atau lebih. Black Friday sdh lewat - tidak ada email dari amazon. Tapi saya ingat 

dengan tulisan Pak Sukarto, Amazon tidak selalu mengirimkan email. Dengan tidak berharap terlalu banyak, 

Hari ini saya login ke Amazon Associate. Cari-cari dimana menu Earning Report itu.... Nah, akhirnya 
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ketemu.. Upss, ternyata sudah bukan angka Nol koma Nol Nol lagi....Wah, senang sekali Pak... Konsep dan 

Metodenya memang Luar Biasa. Tapi Kalian Luar Biasaa...Hebat!!!  Untung saya bolos kerja 2 hari untuk 

workshop ini. 

Segera saya print dan saya kirimkan via email ke istri.... 

Terima kasih banyak atas waktunya untuk membaca stori ini. 

Kalian Luar Biasaa...Hebat!!! 

Salam buat temen di Tim BBI. 

Eddy Ruslim 
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Edwin Putro dari Solo – batch #7 Jakarta 

Saya mengenal Amazon Minisite dari buku best seller 'Sukses Berbisnis di Internet dalam 29 Hari'. Untuk  

mendapatkan info-info seputar implementasi dari buku itu, saya bergabung di situs 

BelajarBisnisInternet.com. 

  

Dari bergabung di situs tersebut, suatu hari saya menerima email pengumuman Workshop Amazon Mini 

Site Blueprint BBI batch pertama. Awalnya saya kurang yakin, karena saat itu sedang booming internet 

marketing yang trainer-trainernya memamerkan check ribuan dollar. Tetapi di situs tentang Workshop 

Amazon Mini Site Blueprint, trainernya malah tidak pamer check dari Amazon. Saya merasa semakin tidak 

yakin, katanya dapat penghasilan ribuan dollar tapi tidak ada buktinya... 

Setelah saya pantau sampai batch 5, ternyata semakin banyak pesertanya yang meraih sukses dan  

harga workshopnya semakin naik. Dari situ saya mulai yakin bahwa bisnis ini bisa menghasilkan dan saya 

rencanakan ikut batch 7 di Jakarta. 

Akhirnya dibukalah pendaftaran batch 7. Baru beberapa saat pendaftaran dibuka, saya langsung kehabisan 

tempat!!! 

 

Selang beberapa hari kemudian, diumumkan untuk workshop batch selanjutnya diadakan di Surabaya dan 

di Bali. Wah mikir lagi nih buat ongkos transpornya, karena saya tinggal di Solo. 

Saya rencanakan untuk ikut yang di Surabaya aja karena lebih murah ongkos transpornya. Tapi workshop di 

Surabaya ini bertepatan dengan pernikahan saudara sepupu saya sehingga rencakan untuk ikut workshop 

di Bali. Mulai mikir lagi deh: makin mahal aja nih ongkos transpornya... 

Selang beberapa hari lagi mendekati hari H workshop batch 7, diumumkan ada beberapa kursi tambahan 

untuk workshop batch 7. Langsung saya buka alamat situsnya, langsung saya isi formulir pendaftarannya, 

dan langsung saya klik tombol 'daftar'. 

Besoknya malah dapat balasan seperti ini dari team support: 'Anda kok bisa sudah daftar ya? padahal 

tombol DAFTAR sudah di non aktifkan :) Saya merasa aneh juga, kok bisa terdaftar ya? Mungkin ini yang 

disebut kebetulan yang bukan kebetulan hehehe 

Setelah sampai di lokasi workshop, saya bingung bagaimana cara setting wifi ke laptop saya hehehe *ga apa 

apa gaptek,  yang penting nantinya bisa dapat banyak dollar hehehe* thanks buat pak Hianoto yang telah 

bantu setting :) 

Selama 3 hari di worksop saya ikuti petunjuk-petunjuk dari Pak Sukarto dan Pak Hianoto. Semua materi 

workshop disampaikan dengan metode yang tepat dan mudah dipahami, serta langsung praktek membuat 

minisite selangkah demi selangkah sampai selesai. Saya sempat pusing juga karena saya awam dengan 

beberapa istilah internet marketing. untung banyak dibantu oleh crew-crew BBI yang selalu siap sedia :) 

terima kasih ya buat semua crew :) 

Di sinilah saya salut kepada Pak Sukarto dan Pak Hianoto, mereka bisa menyampaikan hal yang sulit 

menjadi mudah dipahami. Jarang ada internet marketer seperti beliau-beliau ini yang mempunyai metode 

mengajar yang mudah dipahami oleh orang awam. 

Seusai workshop, saya luangkan waktu sehari sekitar 1 sampai 2 jam saja untuk menerapkan langkah-

langkah amazon minisite sambil belajar di forum insider BBI. Mengapa hanya 1 jam sampai 2 jam? karena 

siang harinya saya masih bekerja konvensional. 
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Satu bulan seusai workshop berlalu, ada teman-teman seangkatan yang sudah mulai menghasilkan. Tetapi 

saya belum menghasilkan. Saya mulai putus asa. Luar biasanya, di forum insider BBI, ada juga suport untuk 

yang putus asa! :) 

Setelah membaca thread di forum untuk yang putus asa, saya bangkit kembali dan mulai saya kerjakan lagi 

sedikit demi sedikit. Tepat 21 hari di bulan kedua, saat mengerjakan langkah keempat, saya dikagetkan oleh 

tulisan: "Ordered items 1". 

Wow! Apakah ini yang dinamakan order? 

Setelah saya klik "View full report" - "Earnings Report" ternyata minisite saya menghasilkan $0.40! 

 

 
 

Senang banget rasanya, makin semangat bikin minisite yang lain! Bulan-bulan berikutnya mulai ada 

penghasilan rutin dari minisite. Sungguh suatu hal yang luar biasa, tiap bulannya ada penghasilan RUTIN 

dari internet. 

Sekitar bulan oktober 2010 muncul Amazon Mini Site Blueprint Home Study Course dan saya ikut juga. Saya 

memperoleh banyak manfaat dari Home Study Course ini, mengapa? karena home study course ini 

menggunakan video. Video ini bisa diputar ulang untuk lebih memahami langkah-langkah membuat 

amazon minisite. Berkat video ini juga penghasilan di bulan Desember menjadi semakin 

meningkat. 

 
 

Sekarang saya semakin yakin bahwa metode Amazon Minisite dari BBI bisa diterapkan... :-) 

Terima kasih buat Pak Sukarto, Pak Hianoto, dan seluruh rekan forum insider BBI :-) 

Semakin sukses untuk anda semua! :-) 

 

Salam :-) 

Edwien 
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Erick Gunawan dari Jakarta – peserta Home Study Course 

Special report ini saya persembahkan buat Master BBI sekaligus guru yang baik, tidak pernah pelit ilmu dan 

selalu membagi pengalamannya yaitu Pak Sukarto dan Pak Hianoto dan rekan-rekan BBI lainnya. Semoga 

cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi peserta Amazon Minisite Home Study Course (AMSB HSC). 

Sebelumnya perkenalkan nama saya Erick gunawan, biasa disapa erick. Saya seorang karyawan dari salah 

satu perusahaan swasta di Jakarta. Mengenal dunia internet marketing sejak 2008 dan merasa tertarik 

dengan bisnis online, walaupun pada saat itu saya tidak tahu apa2 mengenai bisnis internet marketing. 

Karena kebetulan background pendidikan saya adalah ekonomi.  

Saya mulai membaca-baca artikel-artikel yang ada di blog para internet marketer, membeli ebook atau 

course-course dalam usaha mempelajari apa yang dimaksud dengan internet marketing,cara dan 

menjalankan bisnis online. Bener-bener dari NOL! 

Singkat cerita saya menemukan web www.BelajarBisnisInternet.com yang sampai saat ini saya juga tidak 

ingat bagaimana saya bisa menemukan web ini. Setelah membaca dan mempelajari, saya mendapat email 

undangan untuk workshop Amazon minisite Blueprint. Namun sayang, saya hanya bisa menjadi pembaca 

dan penonton kisah sukses para peserta workshop. Dikarenakan tidak bisa mengikuti workshop karena 

pekerjaan dan hal lainnya. 

Sampai akhirnya Tanggal 5 Oktober BBI merilis AMHSC , tanpa banyak pikir saya langsung Join dengan 

AMSB HSC. Hari itu langsung saya pelajari bahan-bahan AMHSC. Perjuangan ternyata masih panjang, modul 

demi modul harus saya pelajari di tengah pekerjaan saya. Mencari waktu luang dan waktu istirahat untuk 

mempelajari modul demi modul. 

Proses pembuatan Minisite juga tidak mudah seperti yang dibayangkan karena beberapa kali Form data 

minisite saya direvisi oleh Coach BBI. Modul mencari produk saja harus saya lakukan hampir 2 jam karena 

masih kebingungan dalam memilih produk yang tepat. Rasa “takut salah” sering kali menghantui perasaan 

saya. Namun saya percaya bahwa “practices makes perfect”. Sampai akhirnya Minisite saya yang pertama 

launch tanggal 15 Oktober 2010. Perjuangan juga belum selesai karena perlu mendatangkan traffic dan 

membangun backlink untuk minisite pertama saya. (menurut saya ini tugas terberat)… 

Sambil terus mengerjakan Minisite untuk produk lain, saya terus mengecek account amazon saya setiap 

hari. Dengan hati yang penuh harapan, setiap pagi saya melihat apakah Minisite saya sudah pecah telur 

atau belum? Apakah metode yang diajarkan BBI benar-benar terbukti? 

1 Hari, 2 hari, 3 hari….terus membuat minisite..sampai pada akhirnya, tanggal 28 Oktober atau tepatnya 13 

hari setelah MS pertama saya online..Puji Tuhan AKHIRNYA PECAH TELUR JUGA! Yeah! Gak tanggung2 

dapetnya telur Dinosaurus US$ 25!! Komisi pertama saya dapat dari Minisite yang menjual Laptop.  

Berikut ScreenShot Income PERTAMA SAYA! UNBELIEVABLE! 

 



AffiliateSiteBlueprint.com Special Report “ANDA HEBAT!!” v2 Hal: 65 

Terima Kasih untuk Pak Suk dan Pak Hian yang telah membagi ilmunya kepada setiap member BBI. Saya 

tidak berhenti sampai disini, terus melakukan riset produk dan membuat minisite..sampai2 harus lembur 

tengah malam.. karena ngejar target untuk Christmas Season …Target 1 bulan 10 minisite! 

1 Bulan Kemudian….2 Bulan kemudian …jerih payah saya tidak sia2, metode BBI benar2 terbukti! Berikut 

screenshot OMZET dan Komisi saya sejak bergabung dengan BBI… DALAM TEMPO 2 BULAN SAJA: 

 

Saya mendapat omset penjualan lebih dari US$ 10.000 dan komisi US$ 456. LUAR BIASA! Metode yang 

diajarkan oleh BBI benar-benar  PROVEN BUSINESS MODEL! Metode BBI bukan suatu mekanisme atau 

program yang bisa membuat kaya mendadak, tetapi metode ini adalah suatu metode pembelajaran yang 

didalamnya Anda akan mendapatkan materi-materi berkualitas serta sistematis dalam membuat Amazon 

Mini Site. Semua yang diajarkan sangat mudah untuk dipelajari bahkan oleh pemula di bisnis internet 

sekalipun! 

Namun dalam mengerjakan semua ini diperlukan komitmen dan kerja keras yang pantang menyerah dan 

seperti para mentor BBI katakan : “Anggap Bahwa ini adalah sebuah BISNIS!” maka anda akan semangat 

dalam setiap mengerjakan semua tahapan dalam modul BBI. 

Semoga report ini bisa menambah semangat dan menginspirasi orang-orang yang ingin mengejar 

impiannya! Akhir dari report ini saya ingin menutup dengan sebuah frase yang sangat menginspirasi saya 

selama ini : “You Have The Power in Your Hand when You Have It In Your Mind!” 

Salam Sukses, 

Erick Gunawan W 

Personal Blog : www.erickgunawan.com 
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Erna Kartikasari dari Bandung – batch #4 Jakarta 
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Erlina dari Jakarta – batch #4 Jakarta 
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Erwin Susetya dari Boyolali – batch #3 Surabaya 
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Evilia Lim dari Jakarta – peserta Home Study Course 

Dalam mengerjakan internet marketing, saya sangat merasa bersyukur kepada beberapa pihak. Pertama, 

saya bersyukur kepada Tuhan karena telah diberi kesempatan dan jalan untuk menjalankan suatu bisinis 

yang cocok dengan kepribadian saya.  

Saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Sukarto dan Pak Hianoto yang telah berbesar hati untuk 

membagi ilmu mereka kepada semua masyarakat umum dengan menerbitkan buku tentang internet 

marketing. Terlebih lagi kepada semua membernya dalam membagi ilmu dalam pembuatan Amazon Mini 

Sites. Yang tidak kalah penting perannya adalah keluarga saya khususnya suami saya yang selalu memberi 

support 100% berupa dukungan moral dan finansial untuk  menjalankan internet marketing.  

Saya mengenal BBI pertama kali dengan membaca buku BBI yg saya beli di Gramedia. Saya tertarik membeli 

buku tersebut karena ada ilmu yg ingin saya pelajari  tentang word press. Sebelum saya mengenal BBI, saya 

sudah memiliki 1 buah website WP. Saya  pernah belajar internet marketing secara online dari guru lain.   

Karena saya pernah mengikuti lembaga lain, maka saya dapat membandingkan antara BBI dengan yg 

lainnya. Dan saya sangat merasa perbedaan yg sangat mendasar antara lain : 

• Dari segi tim support,  BBI menyediakan YM dan merespon tiket pertanyaan lebih cepat walaupun 

di hari libur atau di luar jam kerja. Saya sangat terkesan dalam hal ini, karena saya selalu 

mengutamakan after sales service. 

• Dari segi  forum,  guru  BBI lebih aktif dalam memberikan update, menjawab pertanyaan, dan 

memberikan  semangat tentunya. Semua poin ini tidak sy dapatkan di tempat lain. Menurut saya, 

inilah keunggulan utama BBI karena sebagai peserta/ murid, saya merasa saya tetap dibimbing dari 

mentor saya, tidak ditinggal begitu saja.  Karena gurunya aktif, maka saya pun berusaha aktif di 

forum, tidak hanyak membaca thread saja.  

• BBI tidak hanya mengcover materi pelajaran saja, tapi juga dalam hal mindset. Soal mindset, saya 

juga mengerti sedikit dan apa yang dikatakan Pak Sukarto benar sekali. Hampir setiap malam 

sebelum tidur  (berusaha membiasakan diri), saya berusaha memberikan afirmasi positif ke otak 

bawah sadar saya, ke hati saya yang paling dalam. Diantaranya saya katakan kepada diri saya 

bahwa earning amazon saya pasti akan bertambah besok. Internet marketing memang cocok untuk 

saya. Saya mengatakannya sambil membayangkan betapa senang dan puasnya saya  melihat cek 

Amazon senilai $300 (karena memang target saya mencapai $300 dalam waktu dekat ini). 

Saat ini saya sudah memiliki 5 minisites, diantaranya 2 MS mainan. Keberhasilannya belum banyak, akan  

tetapi dengan pecah telor  saya menjadi lebih yakin bahwa ternyata SAYA BISA dan Amazon Home Course 

dari BBI benar-benar dapat dipercaya. Saya menjadi lebih optimis untuk menekuni internet marketing. Saya 

akan usahakan untuk memperbanyak minisites saya untuk ke depannya.  Berikut screenshot amazon 

earning : 
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Saya merasa dengan menekuni internet marketing, waktu lebih fleksibel. Kita dapat mengerjakannya kapan 

saja kita mau, tidak terikat  waktu tertentu.  Walaupun demikian, waktu juga menjadi tantangan terbesar 

buat saya. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak di bawah 10 thn, banyak kewajiban yg harus saya 

penuhi . Seringkali saya harus bangun subuh untuk mengerjakan minisite saya. Belum lagi koneksi internet 

di rumah saya yang sering bermasalah. Tanpa koneksi internet, segalanya terhambat. Akan tetapi saya 

sadar, semua ini bagian dari tantangan untuk mencapai suatu keberhasilan.  

Yang menjadi motivasi saya untuk mencari penghasilan adalah saya tidak ingin tergantung kepada suami 

saya secara finansial dan ingin pondasi ekonomi keluarga lebih kokoh. Saya  ingin mempunyai penghasilan 

sendiri ( sebelum memiliki 2 org anak, saya juga bekerja).  

Motivasi lainnya, karena saya senang travelling, saya ingin bisa travel ke luar negeri minimal 2 kali dalam 

setahun bersama seluruh keluarga saya, termasuk orang tua saya. Saya ingin membahagiakan kedua orang 

tua saya selagi mereka masih sehat.  

Ada lagi motivasi  yang cukup memberi  semangat  adalah saya bercita-cita ingin mendirikan perpustakaan 

umum. Saya terinspirasi oleh anak saya yang senang membaca tetapi  toko buku di Jakarta kurang 

menyediakan fasilitas membaca di tempat untuk pengunjungnya sehingga kita harus membeli. Saya ingin 

mendirikan perpustakaan umum yang menyediakan fasilitas seperti yang ada di luar negeri, diantaranya 

menyediakan banyak buku bahasa inggris, dan pembaca dapat membaca di tempat tanpa harus 

membawanya pulang. Sehingga anak-anak lebih terdorong untuk lebih banyak membaca ketimbang hanya 

bermain di timezone.  

Sedikit masukan mengenai Amazon Minisites Home Course adalah dalam hal mencari backlinks mungkin 

bisa lebih detail tentang strateginya. Karena mengerjakan backlinks sangatlah menyita waktu tetapi penting 

juga. Meskipun pernah dikatakan jangan menghabiskan waktu terlalu banyak dalam mengerjakan backlinks, 

tapi social media sangatlah banyak dan kita berharap dapat memberikan backlinks sehingga mau nggak 

mau kita berusaha untuk submit links sebanyak-banyaknya.  

Semoga apa yang saya kerjakan sekarang ini sudah on the right track dan jalan ke depan lebih mulus. 

Sehingga semua impian dapat menjadi nyata. Saya juga  mendoakan agar BBI makin sukses dan makin 

dikenal oleh banyak kalangan baik dalam maupun luar negeri. Sukses besar untuk kita semua ! 
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Evi Emiliawati dari Yogyakarta – peserta Home Study Course 

Bergelut di dunia maya sebenarnya sudah lama saya kenal. Sekitar 3 tahun yang lalu, saya sudah kenal 

adsense. Motivasi saya untuk mendapat tambahan penghasilan dengan modal yang seringan mungkin. Ada 

tawaran  untuk cari dolar di Internet maka saya coba ikut sebuah lembaga kursus tersebut. Namun karena 

kurang bimbingan setelah itu jadinya hanya mengembara di dunia maya tanpa hasil yang maksimal. 

 

Akhirnya dari berkelana di dunia maya ini kenal juga dengan BBI. Pada waktu BBI mengadakan workshop 

pertama sebenarnya jika mempunyai dana yang cukup pasti akan ikut juga, namun karena harus keluar 

kota waktu itu kalau gak salah diadakan di Surabaya sehingga saya memutuskan untuk menundanya. Dan 

terpaksa gigit jari karena tidak bisa ikut workshopnya. 

Suatu kabar gembira 2 bulan yang lalu BBI mengadakan AMSB Home Study Couse maka dengan penuh 

keyakinan akan berhasil terjun di Internet marketing saya segera mendaftarkan diri untuk mengikutinya. 

Sungguh tak bisa dibayangkan bahwa pesertanya banyak karena saat pendaftaran saja sulit mengaksesnya. 

Namun setelah lancar kembali, saya berhasil terdaftar sebagai peserta BBI AMSB. 

Modul demi modul saya dapatkan dan saya pelajari dengan seksama akhirnya di bulan November Minisite 

1 sudah berhasil online. Satu kelebihan dari program AMSB ini adalah adanya forum yang diikui oleh para 

peserta walaupun katanya newbie atau baru di dunia internet namun ilmu mereka cukup jauh dari peserta 

lainnya seperti saya. Dan mereka juga aktif membantu peserta lainnya tentunya juga dari mentornya pak 

Hianoto dan pak Sukarto yang selalu memberi arahan dan bantuan terhadap pesertanya sehingga banyak 

dari mereka yang sudah menghasilkan dari Minisite yang telah dibuat. 

Demikian juga dengan MS yang saya buat ini pecah telur juga sekitar  akhir November. Walaupun baru 

mampu 1 MS yang bisa saya buat namun selalu saya optimalkan baik dengan seo on page maupun off page 

yang diajarkan. Tentunya ini merupakan motivasi selanjutnya untuk membuat MS yang lebih banyak lagi 

namun tidak lupa juga dengan seo yang diajarkan pak Hianoto dan pak Sukarto. Terimakasih atas segala 

bantuan dan arahan-arahan yang telah diberikan para mentor dan peserta AMSB lainnya. 

 

Saya tampikan juga screeshot dari 1 MS saya yang telah pecah telor. 

 

Salam saya 

Evi E 
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Felix Sim dari Jakarta – Batch #2 Jakarta 

Pak Sukarto dan Tim BBI , 

Ini adalah  cerita proses perjalanan saya menyelesaikan 10 minisite amazon setelah selesai mengikuti 

workshop tgl  6 s/d 8 November 2009 di Jakarta lalu. Pertama – tama saya bertekad untuk memprioritaskan 

pembuatan minisite tersebut dengan cara mengenyampingkan kegiatan lain karena saya tahu no action 

nothing happen dan hanya akan jadi pemimpi saja. 

Untuk 10 amazon minisite dapat saya selesaikan dalam waktu 9 hari mulai kerja tanggal 9 November 2009 

selesai upload 17 November 2009  . Mengalami 2 kali pemadaman listrik PLN selama 6 jam dan koneksi 

internet yang sedang down selama 1 hari . Ini yang seru  membuat hati gelisah karena waktu terbuang 

percuma ;  selama 9 hari ada 5 hari kerja lembur sampai jam 11.30 malam. 

Karena tidak  mampu menyerap pelajaran 100 % ,  setiap hari saya aktif mengunjungi 

www.insider.belajarbisnisinternet.com untuk  mengikuti pelajaran yang belum saya tahu atau refresh 

pengetahuan yang sudah pernah didapatkan karena banyak hal yang ingin ditanyakan ternyata sudah 

ditanyakan oleh peserta lain dan mendapat jawaban nya  ; serta menelepon mbak Fitri  agar dapat 

 mengatasi hal teknis yang masih saya ragu karena saya tahu dia mempunyai dasar yang baik dibidang ini. 

Kita memang tetap butuh bantuan orang lain dalam perjalanan menuju sukses. 

 Pada tanggal 24 November saya periksa account saya di affiliate program Amazon ternyata sudah terjadi 

penjualan pertama  pada tanggal 22 November , komisi dapat USD $ 6.04 . hanya seminggu setelah upload 

10 minisite . ini adalah data yang saya copy dari earning report Amazon ;  Kodak Zi8 HD Pocket Video 

Camera (Raspberry) NEWEST MODEL B002HOQ08S Amazon.com  kodakzi8.org-20  November 22, 2009 

 150.99  4.00%   1   150.99   6.04 

Saya lalu cek google analytics sudah ada 80 kali klik melalui search engine dan periksa di Amazon Tracking 

ID summary Report ada 33 kunjungan padahal saat itu web saya belum tampil di halaman pertama dan 

saya belum banyak melakukan social marker , submit hubpages maupun backlink melalui ama .  

Blueprint Amazon Mini Site  merupakan bukti dari satu konsep bisnis yang bisa di implementasi untuk 

memberikan penghasilan ekstra bagi yang melakukannya. 

Kesimpulan nya  :   Banyak Minisite = Banyak Traffic ====>> Banyak USD $$$ 

Mungkin ini blessing buat saya agar dapat ikut Kontes Amazon Mini Site ini dan besar harapan saya untuk 

terpilih sebagai pemenang agar terus dapat ikut belajar dan bertumbuh di Bisnis Internet Marketing. 

 Jakarta , 28 november 2009 

Salam Sukses Selalu ! 

Felix  Sim 
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Ferry Antonio dari Jakarta – batch #4 Jakarta 

Halo nama saya Ferry Antonio, Saya peserta dari amazon minisite di jakarta tanggal 26 febuari 2010. Saya 

ingin bagikan kisah saya disini.  

Saya ikut Workshop Amazon di akhir Februari 2010 di Hotel Menara Peninsula. 

Sampai selesai workshop yg sangat padat, website saya uda saya upload dan sudah online tetapi saya 

belum submit ke search engine karena saya merasa masih banyak kekurangan di sana sini. 

Emang uda di singgung sama pak Sukarto waktu workshop…katanya minisite pertama jangan pikirin perfect 

dulu…tapi saya rada bandel…..setiap sudut saya periksa … link dan kata2nya… emang sih ketemu ternyata 

page2, page 3, page4 link nya masih pada kacau semua… akhirnya saya perbaiki selepas workshop...dan 

saya upload ulang page yg masih salah tersebut. 

Karena kesibukan offline saya dan juga kesibukan saya karena saya berjualan modem internet di toko 

online saya di http://kantongbelanja.com akhirnya baru 11 hari selepas workshop yaitu tanggal 11/03/10 

kalo ga salah, barulah minisite nya sy submit ke search engine dan submit artikel nya… 

Dan lagi lagi karna sibuk, sempat ga di urus lagi, seminggu kemudian saya cek di google.com ehhh ada di 

halaman pertama…urutan ke 8….. WOW langsung coba buka amazon.com………. 1 item ship  

!!!!hheheehehehe jualan juga gw, yg beli orang  Amrik lg… dapet pertama kali  $6.4.  

dari tanggal 11/03 sampai hr ini 27/03 waktu saya menulis ini, saya cek lagi di amazon.com, saya uda dapet 

$22 . Ini bener bener konsep yg luar biasa...menghasilkan uang meski kita sedang tidur sekalipun... 

Thanks Pak Sukarto dan Pak Hian…. IT'S WORK 

Emang earning pertama kita apalagi selanjutnya kalo nambah terus... membuat semangat muncul lagi... 

Saya tadinya uda sempet kurang perhatian lagi...karena kesibukan saya mungkin...tapi begitu liat earning 

pertama kita walaupun baru $6.4  seperti membakar semangat baru ya....  

Trus saya masuk ke forum insider BBI... baca baca disana kisah kawan2 yg uda duluan dan juga support dari 

mentor nya jika kita menemui kesulitan....saya rasa tidak ada yg tidak mungkin asal kita mau TAKE ACTION ! 

Kesimpulan saya : 

ini ternyata memang bisnis dan karir yang nyata, meskipun banyak kesulitannya juga apalagi buat 

pemula………… tapi benar salah satu keunggulannya adalah kita cuma memasarkan affiliate link dan minisite 

kita….selebihnya urusan amazon.com yg handle pembeli barang nya…kita tinggal terima komisinya. 

Kalo saya jual modem atau barang apa saja secara langsung di toko sendiri, kita menghadapi banyak 

customer yg aneh aneh, entah sudah di jelaskan spesifikasi barang dengan jelas di web saya tapi masih 

nanya mlulu, ada yg nawar harga sampe 2 hari 2 malam Cape dehh 

Memang Amazon blueprint ini nyata, kita bisa jadikan sambilan atau kalau mau dijadikan full time pun saya 

yakin BISA menghasilkan lebih dari cukup karena saya sudah merasakan dari 1 minisite pertama saya yg 

masih "amburadul" tapi sudah menghasilkan $20 lebih di bulan pertama, seandainya saya nanti sudah 

punya 50-100 minisite seperti ini saya yakin pasif income $2000 perbulan bukan hal mengada- ada. 
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Dan 1 hal yg saya suka adalah semua ini kita kerjakan di rumah :D hampir jarang saya keluar rumah, tak 

kena macet di jalan, panas , ujan, keluar ongkos, gak perlu bangun pagi pagi :D kaya orang kantoran yg 

berangkat pagi-pagi biar gak di marahin bos nya kalo terlambat masuk kantor. 

 

Dan saya yakin masih BUANNYYYAAKKK peluang yg bisa kita gali dan hasilkan dari pekerjaan di internet ini, 

malah kalo kita mau kerjakan semua malah waktu 24 jam sehari takkan cukup, karena itu kita harus pintar 

memilih pekerjaan di internet mana yg paling menghasilkan, dan dengan mengikuti Workshop Amazon ini 

saya yakin kita semua sudah menemukan 1 pekerjaan yg tepat dan dibimbing oleh mentor yg tepat juga 

sehingga hasilnya akan lebih terarah. 
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Ferry dari Serpong – batch #2 Jakarta 

Bersama ini saya ingin sharing mengenai perjuangan membuat mini site dan perasaan waktu mendapatkan 

komisi pertama dari Amazon. 

Tgl 8 Nov'09 adalah akhir dari workshop di Jakarta. Pada saat itu saya masih belum melakukan upload mini 

site ke Server karena ada beberapa bagian yg saya anggap belum 100% selesai jadi saya tunda esok hari tgl 

9 Nov'09.  

Saya tipe orang yg agak perfeksionis dan suka menganalisa. Sisi negatif nya kadang saya jadi agak lambat 

dalam menyelesaikan pekerjaan karena harus melakukan check & recheck beberapa kali perkerjaan tsb 

sampai yakin tidak ada kesalahan. Walaupun ini pekerjaan copy & paste tapi saya ingin mini site saya tetap 

kelihatan bagus :-).  

Setelah pulang dari Workshop besok pagi nya saya baca lagi panduan yg ada di hands out terutama check 

list on page SEO untuk memastikan bahwa proses tsb jangan sampai ada kesalahan dan ada step yg 

terlewati. Setelah yakin semua beres baru saya upload mini site tsb ke Server.  

Langkah selanjutnya saya melakukan off page SEO seperti yg sudah dijelaskan Pak Sukarto dengan 

mendaftarkan mini site tsb ke Google, Yahoo dan Bing juga membangun back link ke Digg, Delicous, Reddit 

dll. Tgl 11 Nov saya cek primary dan secondary keyword ke Google untuk memastikan apakah sudah ter 

index dan menempati posisi top 10. Tapi ternyata untuk primary keyword nya ada di page ke 2 tetapi 

secondary keyword nya berhasil masuk page 1 bahkan di posisi no 1. Wow, senang banget bisa ada di page 

1 apalagi no 1 :-) 

Setelah itu saya cek juga ke Amazon ya iseng2 aja siapa tahu sudah ada sales yg nyangkut :-) Wah ternyata 

betul ada 1 sales yg break & saya dapat komisi.........he.he hanya $ 0,10. Ini dihasilkan dari penjualan produk 

referal. Tapi itu senangnya luar biasa karena ini sales pertama yg break hanya dalam waktu 2 hari setelah 

saya upload mini site tsb dan kemudian itu saya tuliskan ke website BBI dan ternyata mendapat sambutan 

hangat dari Pak Sukarto dan teman2 seperjuangan. Mereka juga memberikan dorongan moril yg membuat 

saya lebih bersemangat & yakin bisa mendapatkan komisi yg lebih besar dan ternyata benar beberapa hari 

kemudian ada 1 sales lagi untuk produk utama dan komisi sebesar $ 11.2 :-). 

Dengan komisi yg sudah tercatat walaupun belum cair tapi itu sudah membuat senang karena ini 

membuktikan bahwa sistem sudah bekerja tinggal ditingkatkan lagi dengan pemilihan produk yg tepat dan 

membuat lebih banyak mini site supaya kita punya jaring yg lebih banyak untuk menangkap ikan2 nya. 

 

Ok. Saya kira itu dulu sharing dari saya dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sukarto dan Pak Hianoto 

yg sudah membagikan ilmu nya dan saya harap dukungan after workshop nya bisa berjalan terus...Saya 

doakan juga Bapak berdua beserta team BBI lainnya juga bertambah sukses. 

Best Regards, 

Ferry 

UPDATE BBI: Saudara Ferry sekarang sudah break income US$ 1000 dalam sebulan. LUAR BIASA! 
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Fitri NL dari Jakarta – batch #2 Jakarta 

Sebelumnya terima kasih banyak Pak Sukarto dan Pak Hianoto atas sharing luar biasanya di workshop 

Amazon Minisite November lalu. 

Selesai workshop, hari Senin saya langsung tancap gas mengerjakan minisite-minisite lainnya, kebetulan 

juga saat itu sedang tidak terlalu banyak pekerjaan, jadi tidak tanggung-tanggung saya langsung membuat 

10 minisite, padahal di handout dibilang maksimal 5 minisite tapi waktu itu saya tidak terlalu 

memperhatikan, pantas saja saya sampai encok-encok mengerjakannya hehehe.  

Hasil begadangan membuat saya 'sukses' menyelesaikan ke-10 minisite ini up dalam waktu 5-6 hari, di hari 

Sabtu-nya saya langsung jalan-jalan dan makan-makan seharian menghilangkan eneq lama di depan 

komputer :P  

Hari Minggu saya manfaatkan untuk submit ke digg dan search engine dan hari Senin saya lanjutkan batch 

kedua untuk 5 minisite berikutnya yang selesai dalam waktu 3 hari. 

Hari-hari selanjutnya saya fokus untuk promosi off-site, pertama-tama saya banyak melakukan submit ke 

social media. Perlahan-lahan visitor ke minisite saya mulai bertambah, bahkan saat saya cek di google 

beberapa minisite sudah menempati halaman pertama google untuk keyword yang saya pilih, hore!  

Sungguh saya sangat senang sekali saat itu. Sembari terus melakukan promosi off-site, saya mulai 

mengintip account di Amazon Associate Program, sudah ada lebih dari 200 klik produk tapi belum ada yang 

order? Hmm......  

Hari-hari berikutnya mulai banyak teman-teman yang mengisahkan Success Story-nya di Insider, membuat 

saya semakin penasaran dan cek account tiap malam, sambil terus promo pastinya. Lalu tibalah hari yang 

ditunggu-tunggu, Black Friday tanggal 27 November, hari itu saya optimis mungkin bisa dapat earning 

pertama saya, malamnya saya cek, ternyata telurnya masih belum pecah. Terus terang saya kecewa dan 

agak malu juga, padahal minisite yang selesai duluan dan paling banyak bikin, tapi kenapa belum pecah? 

Keesokan harinya saya cek kembali, dan sudah ada earning tapi 'hanya' $0.44 bukan dari produk yang saya 

promosikan, dan earning ini 'bertahan' beberapa hari alias belum nambah-nambah. Saya semakin bertanya-

tanya, what am I doing wrong? Padahal promosi off-site terus saya lakukan dan saat itu total klik produk 

berada diatas 400. 

Saya coba analisis, saya melihat bahwa beberapa pemilihan produk saya memang kurang tepat, mungkin 

karena terburu-buru jadi research produk dan keywordnya kurang mendalam. Lalu sambil melihat jawaban 

di insider saya juga perbaiki kesalahan-kesalahan lain yang saya lakukan di minisite seperti penempatan 

link, keyword di heading, dan sebagainya.  

Lalu introspeksi di sisi lain, saya teringat kata-kata seorang rekan di Insider untuk banyak-banyak berdoa, 

ya, saya memang saat itu kurang berdoa :) Saya melihat bahwa saya juga kurang bersyukur dan kurang 

sedekah, mungkin karena berasa banyak 'pengeluaran' untuk minisite ini kali ya jadinya agak-agak pelit 

untuk hal lain, mentalnya jadi scarcity. Dan satu hal, walaupun sulit mengakuinya tapi terbersit rasa iri akan 

keberhasilan teman-teman yang lain. 

Setelah menyadari hal-hal yang saya suspect sebagai masalahnya, saya mulai membenahi diri satu-persatu. 

Saya kembali galakan untuk bersyukur, giving, senang lihat orang senang, dan lain-lain sambil tetap 

melakukan promo offsite. Syukurlah, tidak lama saya cek ada earning tambahan $5 plus 1 order yang belum 

shipping. Keesokan harinya saya cek kembali, wah, tau-tau ada 11 order tambahan?? Saya sampai terkaget-

kaget. Tuhan, terima kasih banyak!! Dan setelah itu syukurlah setiap harinya ada saja pemasukan, 

berapapun saya syukuri, dan saya juga sudah bisa turut berbahagia dengan keberhasilan teman-teman saya 
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yang mendapat lebih dari saya. Saya sangat bersyukur hanya dalam 1,5 bulan dari workshop sudah bisa 

memperoleh US$ 400 lebih. 

Pembelajaran dari workshop Amazon ini bagi saya lebih daripada apa yang terlihat, lebih dari 3 hari fulltime 

workshop. Dalam prosesnya saya mendapat pembelajaran banyak sekali, everything is worth the effort. 

Saya belajar untuk take action dan fokus karena teringat kata-kata Pak Sukarto saat workshop "Orang pada 

umumnya suka belajar tapi tidak action" kalimat ini kena banget karena kurang lebih saya dulu memang 

seperti itu. Lalu saya juga banyak mendapat sahabat dan teman-teman seperjuangan yang terus 

memotivasi dan menyemangati satu sama lain, disaat saya mulai mempertanyakan kenapa belum dapat 

earning seorang rekan menyemangati "Tenang aja Fit, kita semua pasti dapat kok, yang penting effort kita 

maksimal" Juga support dari BBI atas tiap kesulitan pesertanya jadi tidak salah arah.  

Dalam pengerjaan minisitenya syukurlah cukup lancar, kurang lebih saya terbantu dengan background 

pekerjaan saya. Saya melihat sekarang, mungkin saya sudah 'dipersiapkan' disini. Dua tahun lalu saya 

memutuskan memiliki bisnis online yang sukses, saat itu saya benar-benar zero, dan yang terfikir saat itu 

adalah paling tidak pertama-tama saya harus paham membuat website. Pembelajaran saya justru 

membawa saya ke dunia baru, profesi baru sebagai web desainer, dan niatan awal saya memiliki bisnis 

online pun agak terbengkalai.  

Hingga beberapa bulan lalu entah kenapa saya seolah 'diingatkan' akan tujuan awal saya dan yang 

kemudian membawa saya ke workshop Amazon Minisite. Dan ya, syukurlah saya berada di workshop yang 

luar biasa ini dengan bekal yang sangat cukup, selama dua tahun ini Tuhan sudah menyiapkan banyak hal 

untuk saya, dari ilmu maupun berbagai tools seperti paypal, kartu kredit, hosting di Bluehost, koneksi 

internet fulltime 24 jam, dan lain-lain yang tidak saya miliki 2 tahun lalu. Saya harap semoga apa-apa yang 

saya pelajari di workshop dapat menjadi awal dari keberhasilan bisnis-bisnis online saya selanjutnya. 

Terima kasih banyak Pak Sukarto dan Pak Hianoto. Semoga ilmu dan kebahagiaan terus dilimpahkan 

kepada Anda berdua beserta keluarga :) 
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Fredy Siswanto dari Purwokerto – peserta Home Study Course 

Sebelumnya saya sharing pengalaman mengikuti AMSB HSC ini, ijinkan saya bercerita sedikit mengenai 

perjuangan saya di bisnis online ini yang sering juga disebut sebagai internet marketing. 

 

Mulai berkecimpung di internet marketing awal tahun 2006 benar-benar sebagai pemula, yang tidak tahu 

apa itu bisnis online, internet marketing dan istilah-istilah keren lainnya. Jadi, praktis saya hanya bisa email, 

chatting, browsing, download dan hal 'remeh temeh' lainnya. Tentu saja ini membuat saya frustasi, setelah 

10 bulan yg ON dan OFF belajar bisnis online ini saya berkesimpulan mustahil dapat uang dari bisnis online 

apalagi DOLLAR yg sering digembar-gemborkan orang diluar sana... FRUSTASI, WASTING TIME AND MONEY 

- itulah kesimpulan saya pada waktu itu. 

 

November 2007 - Bangkit Kembali 

Ya, setelah sempat frustasi 1 tahun lamanya, saya mencoba bangkit kembali pada akhir tahun 2007, tentu 

saja dengan SEMANGAT BARU, MINDSET BARU, CARA BELAJAR BARU.  

 

Hari demi hari berganti, minggu demi minggu berlalu, bulan demi bulan terlewati dan ternyata tahun 2010 

pun akan segera berakhir. "Apa yang saya dapat dari internet marketing selama ini?" tanya saya dalam hati.  

 

Ternyata DOLLAR memang ada (ada kemajuanlah kata hati saya mencoba menghibur...) "tetapi apa 

recehan dollar itu cukup untuk menghidupi kamu dan keluarga?" dan "bagaimana dengan impian kamu 

yang lain seperti traveling dan passive income dari internet marketing?" kata hati saya mencoba 

mengingatkan saya..."Ok, itu memang belum cukup", suara hati saya yang lain mengatakan.  

 

Ternyata Tuhan memang mendengar doa-doa saya dan mungkin juga Tuhan melihat usaha dan jerih payah 

saya selama ini sehingga mempertemukan saya dengan Pak Sukarto dan Pak Hianoto melalui AMSB 

HSC...Selanjutnya... 

 

5 Oktober 2010 - Hari Kemenangan Saya 

Perkenalan pertama saya terjadi di TB Gramedia Purwokerto. Melalui buku beliau berdua "Sukses Berbisnis 

Internet Dalam 29 Hari" yang juga menjadi best seller; saya seperti dibukakan pintu kesuksesan baru. Apa 

yang ada dibenak saya mengenai buku-buku internet marketing adalah negatif, skeptis, hanya cari untung 

saja tetapi pikiran-pikiran negatif itu langsung sirna setelah mempelajari buku tersebut. Akhirnya saya 

memutuskan untuk bergabung dengan AMSB HSC. 

 

Tepat tgl 5 Oktober 2010 saya resmi menjadi member AMSB HSC. Penasaran dan ingin cepat mempelajari 

dan melahap semua materi yang ada itulah pikiran yang muncul saat itu. 

 

Untunglah ada pengantar materi video yang disampaikan oleh Pak Suk; disiplin, bisnis online adalah bukan 

bisnis cepat kaya, ubah mindset anda, itu adalah beberapa nasehat mujarab yang disampaikan beliau. 

 

Selama saya mengikuti video training yang terbagi menjadi 9 modul, sungguh satu pengalaman luar biasa 

buat saya pribadi, tersirat disitu Pak Suk dan Pak Hian sangat TULUS dalam membagi ilmu dan pengalaman 

beliau berdua yang sudah malang melintang di dunia internet marketing. Jarang hal ini kita jumpai di 

kursus-kursus lain atau buku-buku mengenai internet marketing. Mereka pasti selalu mempunyai "kartu 

turf" yang hanya mereka sendiri yang tahu.  

 

Setiap akhir video selalu ada tugas yang harus kita kerjakan, dan antara satu tugas dan tugas lainnya saling 
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berkaitan sehingga saya mudah memahaminya. Cara Home Study Course ini terbukti ampuh, hanya dalam 

kurun waktu 2 minggu minisite saya yang pertama online perdana. 

 

Selanjutnya selama bulan November 2010 berhasil meluncurkan 10 minisite lagi. Dan yang lebih 

menakjubkan pada bulan November juga saya menghasilkan earning pertama sebesar $7.36. Anda bisa 

bayangkan betapa senangnya saya dan juga keluarga saya. Itu berarti hanya dalam kurun waktu 1 bulan 

saya bisa langsung menghasilkan dollar dari Amazon.com. Itu berarti metode yang diajarkan Pak Suk dan 

Pak Hian terbukti ampuh!!! 

 
 

Sampai dengan tulisan ini dibuat, yaitu 31 Desember 2010 saya telah mengumpulkan pundi-pundi dollar 

lagi sebesar $73.58. Sesuatu hal yang mustahil bagi saya untuk mendapatkan penghasilan tersebut dengan 

cara-cara saya yang lama. Sekali lagi metode AMSB HSC benar-benar ampuh.  

 
 

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah membantu saya 

membukakan jalan kesuksesan melalui Pak Suk dan Pak Hian. Semoga Tuhan selalu memberkati dan 

melimpahkan rejeki yang berlimpah kepada anda berdua. 

 

Sebagai penutup, dengan segala kerendahan hati semoga sharing ini menjadi inspirasi, motivasi dan 

sekaligus pendobrak semangat anda untuk lebih berhasil khususnya bagi anda yang berniat untuk terjun 

menjadi seorang internet marketer.  

 

Semua cita-cita dan impian kita pasti selalu ada harga yang harus dibayar bisa berupa materi, waktu, tenaga 

dan pikiran. Semoga semakin banyak lagi kisah sukses-kisah sukses yang lain, yang pada akhirnya menjadi 

kisah sukses Indonesia!  Selamat tinggal tahun 2010, 5 Oktober 2010 akan saya catat dengan tinta emas 

dihati saya sebagai Hari Kemenangan Saya dan Selamat datang tahun 2011, tahun penuh tantangan, 

peluang dan harapan.  

 

Big Success to you all, 

Fredy Siswanto  
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F.X. Kusnandar dari Jakarta – batch #4 Jakarta 

Nama saya FX. Kusnandar alumni batch 4 dengan usia tertua. Ketika turut serta Mini Site Workshop saya 

menginjak umur 67 tahun. Ini membuktikan BBI tidak mengenal batas usia. Saya mengikuti workshop 

setelah 5 hari membaca buku "Sukses Berbisnis di INTERNET dalam 29 hari" Oleh Bpk. Sukarto & Bpk. 

Hianoto.  Karena keterbatasan saya tentang internet sampai akhir workshop, saya belum berhasil meng-

upload MS saya yang pertama.  

Usai dari workshop, Saya mulai lakukan membuat beberapa MS sesuai dengan mindset dan langkah-

langkah yang diajarkan Bpk. Sukarto dan Bpk. Hianoto sambil tanya sana-sini dengan rekan-2 yang sudah 

mahir, maka saya baru berhasil meng-upload sebagian MS yang saya buat.  

Saya tunggu dengan sabar setiap minggu saya amati earning report yang ada di "Amazon Associates". Eh 

tidak disangka bulan Juli mulai retak 1 MS saya, bulan Agustus 2010 ada repeat order 2 bh sekaligus 

ditambah order accessories dan 1 games sehingga total item shipped menjadi US$ 661.98 (Earning fees US$ 

26.48). Saya yakin kesuksesan ini akan berulang. 

Saya sekarang sudah buktikan sistim bisnis yang dibangun menurut Bpk. Sukarto/Hain bukanlah sekedar 

sebuah mimpi. Terima kasih untuk Bpk. Sukarto dan Bpk. Hianoto yang telah mengenalkan sistim ini pada 

saya beserta rekan-2 saya Ibu Erlina, Ibu Hanny,Bpk. Hendri yang telah membimbing saya dengan tulus 

sehingga mimpi ini terwujud. 

Buat rekan-2 lain yang belum berhasil, jangan putus asa, tetap bersemangat. Ikuti SEMBILAN LANGKAH  

yang diajarkan. Pada kenyataannya bisnis ini diperuntukkan bagi semua orang. Yang terpenting 

DO.....ACTION....ACTION. Anda Luar biasa. 

Wassalam, 

 

fxkusnandar         
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Gangga Adam Erlangga dari Surabaya – batch #3 Surabaya 
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Gatot Prie dari Semarang – batch #5 Semarang 

Amazon Minisite Blueprint…What an Amazing Methods 

Perkenalkan nama saya Gatot Prie…saya adalah orang biasa yang punya keinginan luar biasa (nekadnya), 

bayangkan saja…saya adalah orang yang awam (sungguh-sungguh awam) dan tidak terbiasa dengan yang 

namanya affiliate marketer, web hosting, nama domain,  dreamweaver, c-panel, Amazon, file zilla, SEO dan 

istilah-istilah asing internet lainnya yang mendengar namanya disebut saja, saya langsung bingung (tapi 

pengen tahu) apalagi yang namanya amazon minisite (sungguh asing bagi saya pada waktu itu). Yang saya 

tahu soal internet adalah browsing di Google, mengirim dan menerima email, facebook-an dan hal-hal 

standard lainnya, tetapi saya punya keyakinan yang luar biasa tingginya bahwa someday media internet ini 

bisa menghasilkan uang buat saya entah bagaimanapun caranya (luar biasa bukan ?? nekadnya…hehehe). 

Hingga beberapa bulan yang lalu akhirnya saya tertarik mengikuti workshop Amazon minisite blueprint 

yang diadakan oleh BBI batch #5 di Semarang (akhir Maret 2010), let say saya memang tertarik dengan apa 

yang digambarkan oleh BBI tentang kemungkinan untuk memperoleh pasif income yang cukup besar 

menurut ukuran saya, tetapi jujur… yang lebih menjadikan kenekadan saya untuk ikut workshop itu adalah 

kata-kata BBI yang mengatakan bahwa tidak ada skema cepat kaya atau menang lotere atau dalam bahasa 

jawanya ujug-ujug dalam menjalankan amazon minisite ini (bandingkan dengan kursus-kursus online atau 

jualan ebook lain yang berbusa-busa dan berbunga-bunga menjanjikan cepat kaya dalam waktu singkat) , 

semuanya berpulang kepada kita sendiri : keyakinan, konsisten, presisten, usaha, doa, menambah 

pengetahuan lewat forum insider dll, paling nggak nilai-nilai tersebut lah yang saya yakini dan alami ketika 

saya mengerjakan project minisite ini.     

Dan hasilnya : Alhamdullilah … setelah 3 minggu dari workshop saya sudah pecah telur $ 6,8/enam koma 

delapan dollar (tanggal 13 april 2010) bukan yang tercepat ataupun yang terbanyak dari angkatan 

saya…(saya butuh waktu dua minggu after workshop untuk membuat 8 minisite lagi), tetapi sungguh… itu 

merupakan bahan bakar penambah semangat saya untuk lebih meyakini bahwa this is a proven methods to 

make dollar, dan seiring dengan waktu penghasilan internet saya lewat amazon minisite bertambah terus 

bahkan saya beberapa kali pernah mendapat penghasilan lebih dari $100 dalam satu hari, ya… seratus 

dollar dalam satu hari …beberapa kali…saya juga sudah dalam proses mencairkan check amazon di bank 

BNI senilai $ 430,58 pada bulan lalu, dan insyaallah juga untuk bulan depan dengan menerima check tetapi 

dengan jumlah yang lebih besar……(saya sudah pernah posting hal ini di forum BBI insider beserta dengan 

print-out nya), What an amazing… amazon minisite !!!  

Untuk hal tersebut saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, many thanks buat teman-teman 

seperjuangan sesama pendekar amazon…  dan tidak akan bosan-bosan untuk mengucapkan terimakasih 

kepada Pak Sukarto dan Pak Hianoto “because of you (both) my life has changed…thank you for AMS that 

you bring …”  

Tetap Semangat !!! Salam hangat… 

Gatot Prie 

Ada Up date terbaru Pak Suk, Pak Hian ketika saya menulis testimoni ini : 

Saya dapat total conversi 1.250% dari salah satu minisite saya dalam satu hari …ya betul tidak salah tulis 

Seribu dua ratus lima puluh persen dalam satu hari dari satu minisite:   4 klik 50 order pada tanggal 1 

Oktober 2010 pas di hari Kesaktian Pancasila atau kalau buat saya di hari Kesaktian AMS kalee ya… hehehe. 
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Hafiz Nuardi dari Surakarta – peserta Home Study Course 

Banyak iklan di internet atau website yang berisikan cara mudah mencari uang di internet yang kadang 

terlalu bombastis karena saya tidak mengerti mengenai bisnis di internet. Karena penasaran maka saya 

coba beberapa yang nampaknya menarik tapi bukannya memberikan pemahaman lebih baik tetapi saya 

seperti berputar-putar. Seperti website yang memaparkan cara mudah mencari uang di internet dan berisi 

testimony orang –orang yang sudah berhasil tetapi semakin saya pelajari lebih dalam ternyata kok isinya 

sama aja trus orang-orang yang melakukan testimony kok juga hampir sama dan yang sangat tidak 

menyenangkan adalah ujung-ujungnya jualan ebook.  

Terus terang saya merasa tergoda untuk membeli ebook yang ada tetapi setelah saya telaah lebih dalam 

lagi saya tidak jadi beli. Saya merasa bahwa dari penjelasan singkat sales letter di ebook tersebut saya tidak 

dapat menangkap How To Business Internet yang baik itu seperti apa dan bagaimana proses bisnisnya 

berjalan. Justru yang saya lihat adalah bahwa pebisnis internet itu di untungkan dari berjualan 

ebook/komisinya bukan dari bisnis yang ada di dalam ebook tersebut.  

Tetapi saya tidak menyerah untuk menemukan metode bisnis internet yang baik. Sampai pada suatu pada 

bulan September 2010 secara tidak sengaja saya menemukan ebook E-Course SUKSES BERBISNIS di 

INTERNET DALAM 29 HARI. Pada awalnya saya duga pasti tidak jauh berbeda dengan ebook–ebook lainnya. 

Setelah saya download satu ebook ternyata kok jumlahnya banyak sekali sampai ada 21 ebook yang saya 

download. Kemudian saya coba pelajari…waah saya sangat terkejut ternyata isinya SANGAT BERBEDA 

dengan ebook yang pernah saya baca.  

Saya menjadi dapat memahami bisnis internet itu seperti apa, saya mengerti How To untuk memulai dan 

bagaimana untuk sukses disana. Terus terang waktu itu saya sempet berpikir, kok orang yang bikin ebook 

ini baik banget yach, bikin ebook berkualitas kayak gitu trus di kasih gratis ke orang lain. Hati kecil saya 

berkata inilah yang saya cari selama ini, mungkin Tuhan baru membukakan jalannya. Setelah itu baru saya 

menjadi focus dan memiliki mindset yang benar mengenai bisnis internet. Saya sangat ingin mengikuti 

workshop yang diadakan, tapi keraguan timbul setelah mengetahui biaya workshop yang sangat besar. 

Syukur Alhamdulillah akhirnya diadakan “Amazon Mini site Blueprint Home Study Course” dengan biaya 

yang sangat terjangkau. Pengalaman yang luar biasa saya rasakan ketika melakukan proses pendaftaran 

yang berpacu dengan waktu (cepat-cepatan pendaftaran dan transfer pembayaran), padahal pada saat di 

bukanya pendaftaran saya sedang meeting di kantor maka terpaksa di sela presentasi izin ke toilet-padahal 

untuk daftar kursus AMSBHSC dan transfer-…☺ 

Ternyata sejak saat itu juga pola hidup mulai berubah, tidur di atas jam 2 dinihari atau tidak tidur sama 

sekali pada hari libur menjadi hal yang biasa. Tapi saya yakin ini hanya sebentar sampai dapat menemukan 

pola kerja dan mengerti siklus pembuatan website. Tanggal 21 Oktober adalah tanggal pertama kali website 

saya live, hari di mulainya saya ikut dalam gelombang internet marketing. Terus kemudian di susul oleh 

website lainnya. 

Hampir sebulan setelah beberapa website saya sudah live,tetapi belum ada juga yang order, terus terang 

ini cukup menyesakkan buat saya. Tapi semangat saya kembali terpompa dengan membaca diskusi teman-

teman di BBI Insider…Saya Pasti Bisa…Pada tanggal 22 November 2010 saya mendapatkan komisi pertama 

tetapi bukan dari produk yang saya jual, perasaan tidak menentu antara senang dan kecewa. Senang 

karena akhirnya ada yang order, kecewa karena komisi yang saya dapatkan cuma US$ 0,06-dalam hati saya 

merasakan apakah cocok investasi dana, waktu, dll..kok Cuma dapat segini tetapi kembali semangat 

terpompa dengan melihat diskusi di BBI Insider. Alhamdulillah sampai tanggal 31 Desember 2010 komisi 

yang saya baru sebesar US$ 58.27   memang belum besar, tetapi saya sangat yakin akan masa depan bisnis 
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internet ini dan saya harus ada di dalamnya dan tentunya  bersama dengan Guru BBI yang hebat dan 

teman-teman seperjuangan pada pemburu dolar. 
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Hafidh Zaini dari Tulungagung – batch #8 Surabaya 

Perkenalkan saya Hafidh Zaini, saya seorang dokter umum yang kini tinggal di Tulungagung,  Jawa Timur. 

Untuk memulai success story ini saya  akan ceritakan sedikit perjalanan karir saya. 

Selesai kuliah saya bekerja di klinik LSM di Ambon, Maluku. Selama lebih kurang 1,5 tahun saya aktif 

memberikan pelayanan kesehatan didaerah konflik.  2,5 tahun terakhir saya daftar sebagai dokter PTT 

(Pegawai  Tidak Tetap) Departemen Kesehatan dan di tempatkan di daerah sangat terpencil di Pulau Seram 

Kabupaten Maluku Tengah. Disana listrik hanya  12 jam mulai maghrib sampai subuh.  

Jaringan telepon yang ada hanya  telepon satelit dengan biaya yang muahal banget, 5 menit telepon 50 

ribu. Jangan ditanya tentang  jaringan internet, jelas tidak ada. Tapi alhamdulillah, penghasilan saya sebulan 

cukup lumayan. Apalagi ditambah  penghasilan istri saya yang juga dokter umum. Sebulan lebih kurang 15 

jutaan. Jumlah yang saya rasa cukup untuk kehidupan sehari-hari.  Akan tetapi yang membuat tidak 

nyaman adalah tinggal di daerah yang sangat jauh dari keluarga besar saya sehingga ada keinginan untuk 

pulang balik ke Jawa.  

Bulan mei 2009 istri saya diterima sebagai CPNS di Tulungagung. Akhrinya saya harus berpisah dengan istri 

sedangkan saya masih harus menyelesaikan sisa kontrak 6 bulan di Pulau Seram. Nggak  enak pisah dengan 

keluarga….:(  Bulan Oktober  2009 saya balik ke Jawa, keluar dari zona nyaman saya,meninggalkan pasien-

pasien langganan , praktis penghasilan saya macet. Untuk menghidupi keluarga hanya dari  gaji  istri saya 

dan tabungan.  

Saya  mencoba mendaftar pendidikan dokter spesialis, tapi karena ketatnya persaingan, peruntungan 

belum memihak saya. Satu kali saya mendaftar CPNS, tes tertulis lolos tapi saat wawancara gagal. 

Menghadapi kegagalan itu saya berfikir alangkah susahnya cari pekerjaan , kenapa tidak  menciptakan 

pekerjaan sendiri  saja. Akhirnya dengan modal uang tabungan, saya mendirikan  klinik praktek dokter di 

rumah mertua….maklum masih belum punya rumah sendiri…☺ 

Always hard in the beginning…rasanya sangat  tidak nyaman, biasanya tiap bulan ada penghasilan tetap, 

namun  sekarang tidak tentu, tergantung berapa pasien yang datang. Kadangkala 1, 2 ,3 pasien datang, 

sering juga hanya nyamuk yang datang , alias nggak ada pasien sama sekali…. �  

Kadangkala ada rasa menyesal kenapa balik ke Jawa. Namun ini adalah konsekuensi. Pekerjaan menunggu 

emang sangat membosankan, akhirnya untuk mengisi waktu saya membeli HP yang sekaligus jadi modem. 

Saya berselancar internet dengan laptop  sambil menunggu pasien datang.  

‘Menjadi dokter adalah pengabdian, ,bukan cari uang’  kata dosen senior saya dulu. Pertanyaan besar saya 

adalah bagaimana ya jadi dokter yang tidak profit oriented saja tapi  punya income dari tempat lain. 

Timbul pikiran mengapa hanya memanfaatkan internet untuk hal yang tidak produktif (browsing 

lagu,film,berita, ataupun main facebook saja). Mengapa tidak memanfaatkan internet untuk sesuatu yang 

mampu menghasilkan uang. Saya kemudian bertanya kepada eyang google, (sebutan search engine google 

☺).  

Pada akhirnya  saya menemukan website  yang menawarkan pendidikan internet marketing, dari yang 

jualan ebook yang boombastis,kursus online dan workshop. Saya menceritakan hasil searching ini  ke istri  

bahwa  kita bisa  punya penghasilan dari internet…penghasilan pasif lagi, kita tidur pun uang mengalir ke 

rekening kita. Istri saya  agak cemberut , tidak percaya dengan mindset yang saya bangun.  
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Dalam pikirannya…kerja itu yang  riil saja, apalagi mas, kita jadi dokter  dapat uangnya ya  kalo nangani 

pasien, jaga klinik atau rumah sakit. Padahal saya sudah jenuh diperintah terus sama ‘boss’ (baca : dokter 

spesialis), jaga klinik siang dan malam, belum tanggungjawab yang luar biasa besar. Kadangkala income 

yang kita dapat tidak sebanding dengan tanggung jawab yang kita rasakan. Saya pengin ikut kursus online 

tapi biaya cukup mahal dan lagian  bimbingannya  jarak jauh, tidak pas untuk newbie seperti saya.  

Ditambah lagi istri yang tidak mendukung………pusing � .               

Suatu ketika seorang sepupu datang ke  rumah.Walaupun usianya terhitung belia, menurut penilaian saya, 

dia  termasuk ekonomi mapan. Dia  sharing tentang pekerjaannya, tenyata diluar dugaan, dia adalah 

seorang internet marketer. Dia mempunyai  penghasilan lebih banyak dari gaji saya dulu dan kini tinggal  

dengan keluarga besarnya di kota kecil di Jawa Timur. Waah...ini dia yang saya cari .. kerjanya bisa di 

rumah, sering jalan-jalan  tapi penghasilan ribuan dollar.  

Dari cerita saudara saya itu lah mindset istri saya mulai berubah, dan berbalik mendukung saya untuk terjun 

di dunia internet marketing. Saya bertanya bagaimana belajarnya.  Dia bilang ikut kursus online dengan 

bayar per bulan modul didownload …Saya tunggu-tungu informasi dari sepupu, mungkin karena 

kesibukannya yang padat dan jarak yang berjauhan lama sekali tidak ada kabar. Saya jadi ragu-ragu ikut 

kursus online yang direkomendasikan.Saya khawatir dengan bimbingan jarak jauh saya tidak cepat 

menguasai teknik internet marketing. Tanpa putus asa , saya mencari sendiri di internet, website apa  yang 

meyakinkan saya untuk  memberikan bimbingan secara langsung  pelatihan. Akhirnya saya menemukan 

situs BBI,  segera saya daftar email untuk mendapatan info  kapan ada jadwal workshop..  

Bulan mei saya dapat email kalau ada jadwal workshop awal bulan juni. Awalnya  saya agak ragu untuk 

mendaftar, takutnya kena tipu, ini kan dunia maya yang banyak informasi internet yang sesat dan menipu. 

Namun saya niatkan betul bahwa saya harus bisa internet marketing walaupun harus mengeluarkan biaya 

yang cukup banyak. Untuk sukses memang butuh pengorbanan. Beberapa alasan saya mantap ikut BBI 

adalah testimoni  para alumni yang  sudah mendapat penghasilan dari Amazon ditambah support tim BBI 

(baik lewat Yahoo Messenger atau  sms center) yang cepat ditanggapi trus ditambah lagi adanya bimbingan 

setelah workshop. 

 Saat workshop tiba, pagi-pagi  saya sudah datang di hotel Santika Surabaya. Waktu itu saya peserta ketiga 

yang datang  setelah mas Rudy dan mas Nurrochman. Materi workhop saya ikuti dengan penuh antusias, 

mungkin saya termasuk peserta yang sangat banyak bertanya…..(harap maklum ya Pak Hianoto dan Pak 

Sukarto ☺), saya orang baru nggak ngerti sama sekali internet marketing.  

Selama workshop saya tinggal di tempat kakak di Sidoarjo, saya begadang sampai jam 1 malam untuk 

mengerjakan tugas-tugas workshop. Pagi-pagi sekali jam 06.30 saya sudah berangkat. Walaupun badan 

rasa capek banget, tapi luar biasa senang hati saya….belum pernah rasanya ikut pelatihan dengan antusias 

seperti ini. 

Setelah ikut workshop saya bertekad kuat saya harus buat minisite sebanyak-banyaknya. Saya langsung 

mengisi account paypal saya dengan 150 dolar lewat BBI untuk membeli domain di namecheap.  Minggu 

pertama dan kedua , saya mempunyai target putaran pertama buat 4 minisite, saya berlangganan speedy 

baru paket unlimited bulanan,  Step by step saya ulangi langkah2 yang diajarkan di workshop. Kadang-

kadang bingung  tapi bimbingan BBI insider sangat membantu memperjelas materi workshop .  

Pemilihan produk sempat bingung, Kendala yang dihadapi salah satunya kemampuan bahasa inggris saya 

yang sangat kurang. Untuk lebih memahami isi website saya minta bantuan  google translator..:). Saat di 

step social market….saya agak kelimpungan bikin artikel. Di hubpages ditolak melulu, dengan alasan 



AffiliateSiteBlueprint.com Special Report “ANDA HEBAT!!” v2 Hal: 87 

duplicated, maklum jurusnya copy paste doang. saya ubah-ubah  susunan kalimat, comot sana sini dari 

website lain hasilnya sama tertulis “duplicated “ di halaman hubpages.   

Saya tidak kurang akal ,saya baca-baca di BBI insider ternyata kebanyakan yang lolos di hubpages adalah 

membuat  artikel sendiri. Padahal namanya mengarang indah,  saya paling tidak bisa….…sampai-sampai 

mual mau muntah perut saya karena  pikiran saya stress  diperas untuk bikin artikel tapi tidak kelar-kelar.  

Saya refresing sebentar  jalan-jalan, momong anak. Akhirnya timbul ide bagaimana membuat artikel yang 

baik. Saya mencari artikel yang masih sesuai tema yang diinginkan di situs berbahasa Indonesia atau saya 

mencari artikel di buku atau majalah, kemudian saya ,mengubah redaksinya sedikit demi sedikit, saya pakai 

google translator  untuk merubah ke bahasa inggris,….edit lagi kalimatnya hasilnya artikel saya untuk lima 

minisite dapat tembus di hubpages, saya bersyukur sekali, cerita ke istri  bahwa saya bisa bikin artikel 

bahasa inggris dan  dimuat di situs berbahasa inggris….…dengan bangga lho ☺.  

Memang diantara social market yang paling susah ditembus adalah hubpages. Untuk AMA saya belum bikin 

karena kesepakatan dengan teman2 kelompok  daftar AMA masih satu bulan setelah workshop. 

Minggu ketiga saya hanya melihat-lihat dan  memantau dari amazon apakah sudah ada earning. Pagi hari 

bangun tidur saya lihat lagi hasilnya 0.00….ah mungkin belum rejekinya , malam hari sebelum tidur saya 

lihat lagi hasilnya 0.00  lagi. Saya memang belum konsentrasi buat minisite lagi karena selain kesibukan 

klinik, saya harus mengurusi paman saya yang ada di Karanganyar, Jawa Tengah  yang menderita kanker 

otak. 

 Bolak-balik saya minggu ini dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, sampai akhirnya paman saya meninggal 

dunia. Di hati saya saya tetap berdoa semoga minisite saya menjadi jalan rejeki saya. Masalahnya  ini 

mempertaruhkan argumentasi saya di depan istri dan mertua kalo bisnis internet marketing ini mampu 

menghasilkan dollar. 

Sepulang dari mengurus paman saya yang meninggal dunia,saya mulai lagi membuat minisite, riset produk , 

keyword dan domain. Proyek ini saya lakukan disela-sela kesibukan saya menangani pasien , terutama 

pasien sunatan yang banyak datang. Maklum liburan sekolah.  

Kendala lain saya juga harus mengasuh anak sulung saya yang ditinggal ibunya prajabatan tiga minggu di 

Malang. Praktis pembuatan minisite tertunda-tertunda, tapi disela-sela waktu, ketika anak saya sudah tidur 

atau mau bermain sendiri,  saya kerjakan target membuat minisite 5 lagi. BISNIS MEMANG BUTUH 

KESUNGGUHAN DAN PENGORBANAN.TIDAK ADA FORMULA SIMSALABIM CEPAT KAYA. 

Tepat tanggal 3 Juli 2010 malam perasaan saya gembira luar biasa. Ternyata di halaman affiliate Amazon 

saya yang biasanya tertulis 0.00 kini ada angka 14.84 dollar.Ya…Horeee..berhasil, minisite saya mampu 

menghasilkan dollar.  

Ada 6 item penjualan dari satu minisite saya. Padahal belum banyak membangun backlink. Luar Biasa. 

Formula dari BBI……empat jempol yang saya punya...☺. Saya kabari istri saya  dengan kabar gembira ini. 

Earning pertama saya ini seolah menjadi cambuk bagi saya untuk  membuat minisite lagi. Halangan bahasa 

inggris saya yang masih lemah, susahnya membuat artikel adalah tantangan bagi saya untuk melewatinya.  

Sekarang saya sudah menyelesaikan 5 minisite lagi dan sudah saya luncurkan, tinggal sekarang membangun 

back link dengan AMA. 

Rutinitas keluarga saya sekarang, adalah istri pagi hari sudah berangkat menjadi abdi negara  di puskesmas 

sedangkan saya juga mulai kerja membuka klinik, menunggu pasien di rumah  sambil berselancar internet 



AffiliateSiteBlueprint.com Special Report “ANDA HEBAT!!” v2 Hal: 88 

dengan laptop saya untuk mengerjakan proyek-proyek minisite…asyik kan ☺  Terima kasih Pak Hianoto,Pak 

Sukarto  dan Tim BBI atas dukungannya……………….Sungguh, Anda semua adalah pahlawan kami ...! 
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Hanny Atmadja dari Jakarta – batch #4 Jakarta 

Hai, perkenalkan nama saya Hanny. Sekarang ini saya  bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga biasa. Pekerjaan 

suami saya membawa saya ke berbagai kota di Indonesia. Cukup menantang sih pergi bertualang ke 

berbagai kota, tapi akibatnya saya jadi harus berhenti kerja kantoran di Jakarta dan ikut suami.  

Dari biasanya sibuk sepanjang hari, jadi bengong 100% di rumah cukup bikin puyeng juga. Mau buka usaha 

juga bingung. Selain modalnya besar, juga ga fleksibel karena suami saya sering dipindah2 melulu.  

Akhirnya saya berpikir, usaha yang paling tepat, berprospek cerah, dan fleksibel dibawa kemanapun, dan 

dimana pun adalah usaha online. Namun usaha online tidaklah gampang. Alhasil, hampir 8 bulan pertama 

saya habiskan dengan terbengong2 dengan istilah2 aneh seperti PPC, affiliates, PayPal, Adsense, del.ici.ous 

(saya pikir tadinya web makanan), dll. Pelan2 dipelajari pun, saya belum menemukan bagaimana caranya 

menghasilkan uang secara online. 

Singkat kata, saya menjadi putus asa. Untungnya saya melihat ada workshop BBI di Jakarta pada Feb 2010. 

Saya putuskan ikut saja deh, saya  nilai BBI layak sebagai investasi belajar bisnis online. Ternyata 3 hari 

workshop itu sangat full materinya. Pulang ke rumah masih harus mengerjakan PR sampai larut malam. 

Tapi saya kerjakan juga, karena saya yakin success needs price and effort. 

Setelah selesai workshop, kebetulan suami saya dipindah lagi ke Lahat, Sumatera Selatan. Lahat terletak 5 

jam dari Palembang. Kota kecil di Sumatera, terletak di perbukitan. Dari rumah saya bisa terlihat Bukit 

Barisan di kejauhan.  

Mulailah perjuangan saya untuk menghasilkan dollar2 saya yang pertama. Tapi ternyata ga semudah itu. 

Kota Lahat sulit sekali mendapat signal internet karena ada di bukit. Waktu itu suami saya masih mendapat 

jatah hotel selama 1 bulan di Lahat. Hotel itu ga ada jaringan hotspot, jadi saya harus pakai portable 

modem. Saya pakai 2 jaringan sekaligus: Flash dan IM2. Tapi jaringan internet nya masih parah sekali, even 

dengan 2 jaringan dijadikan 1. 

Bila mengerjakan di dalam kamar hotel, sama sekali tidak mendapat signal, padahal kalau di luar kamar, 

rentan sekali tergigit nyamuk Malaria. Lahat sendiri adalah daerah endemi Malaria di Sumatera. Karena 

butuh internet, maka saya harus berpakaian rapat dari ujung kepala sampai ujung kaki + semprot Soffell 

banyak2 untuk cari signal di coffee shop hotel. Untungnya ga ada yang dekat2 saya karena pastinya saya 

bau Baygon banget ^_^ 

Di luar kamar, jaringan internet pun byar pet terus, kadang nungguin sambungan, saya bisa sambil baca 

komik ^_^  

Akhirnya minisite saya lama sekali tidak selesai2, padahal teman2 sekelompok sudah pada online. Tidak 

berapa lama kemudian, suami saya harus meeting ke Palembang. Disana saya putuskan ikut ke Palembang 

dan kerjakan minisite di dalam kamar hotel dengan Wifi..wuiih, cepat banget..tapi karena terlalu banyak 

yang di-pending, saya jadi harus bergadang.  

Tiap hari saya melek sampai jam 2 pagi, bangun jam 7 pagi. Jam 8 pagi sudah ada lagi di depan laptop. Mata 

saya sudah mirip Panda setelah 3 malam begadang. Tapi semuanya akhirnya selesai juga. Saya berhasil 

membuat online 5 minisite saya yang pertama setelah 1 bulan setelah workshop! 

Tapi setelah itu, saya tunggu2, kok tidak ada earning juga ya? Tiap hari saya buka, tetap saja 0. Pada hari ke-

18 setelah online, saya buka lagi..wow, ga retak tapi langsung pecah. Ada yang pesan sekaligus 3 barang, 

jumlah komisinya 8 US$.  
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Wuiih, seneeng banget rasanya. Karena di rumah sendirian, langsung telepon sana-sini bilangin saya udah 

dapat 8$. Yang saya telpon rata2 bingung, dapat 8$ saja kok seneng banget? Tapi saya ga perduli, ini 

earning pertama saya yang saya dapatkan dengan susah-payah. Untung kompleks saya sepi, jarang 

tetangga lewat. kalau ga, mereka pasti heran lihat saya lagi cengar-cengir di teras sendirian.  

Setelah itu income saya perlahan2 mulai meningkat, bulan ini saya berhasil menjual 10 item barang dari 5 

minisite saya yang pertama. 4 item barang adalah produk pilihan saya, 6 lainnya adalah produk lain. Jumlah 

komisi total bulan pertama adalah 38$. Tidak banyak tapi setiap sukses2 kecil itu saya rayakan. Mengucap 

syukur selalu kepada Tuhan atas tiap berkat yang diberikan.  

Yang ga kalah penting dukungan teman2 kelompok, teman2 BBI, Tim BBI sangat membantu. Kalau 

semangat lagi “down”, semangat teman2, goodwill BBI selalu membawa saya pada Positive Thinking dan 

Dare to Dream. Thanks everyone! 
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Hardianto Agil dari Surabaya - batch #3 Surabaya 

Nama saya Agil, manusia Indonesia biasa yg ingin menjadi luar biasa ☺.  Pertama kenal internet marketing 

sekitar tahun 2007 waktu Drop Out dari salah satu PTS swasta di Surabaya karena pengen cari penghasilan 

tambahan, mulai coba2 beberapa system “cara cepat mencari dolar di internet” dan akhirnya menyerah 

karena bingung gak ada yang bimbing, dan semuanya butuh modal.  

Akhirnya saya lupakan soal internet marketing dan kerja di dunia nyata sambil kuliah lagi, sampe akhirnya 

sekitar januari 2010 gk tau awalnya darimana, saya nyasar di websitenya BBI kemudian mulai baca2. 

Testimonial dari iphin dan milka milarka-lah yg bikin saya percaya klo ternyata orang bener2 bisa dapet 

dolar dari internet asal tahu jalan yang benar! 

Akhirnya berbekal nekat dan rasa percaya pada Pak Sukarto dan Pak Hianoto, saya pinjam uang dan harap2 

cemas menunggu waktu pendaftaran yg mulai dibuka jam 11.00. Sampe akhirnya jam 11 saya segera lari ke 

ATM untuk transfer dan WAAAH.. saya kaget, ternyata uang hasil utang saya yg 3.250.000 raib tinggal 9 

rupiah! Saya ikut jadi korban pembobolan ATM yg lagi rame dmana2… sempet mau nyerah saja, tapi 

akhirnya saya memutuskan utk lanjut dan seharian muterin Surabaya buat gadai BPKB motor saya, dan 

sorenya langsung saya transfer ke rekening pak Sukarto karena takut kehabisan tempat.Dan Alhamdulillah 

ternyata saya masih dapat tempat. 

Akhirnya waktu workshop tiba, 19-21 februari 2010. 3 hari yang penuh semangat. Penuh praktek, para guru 

yang hebat, dan materi yang padat membuat saya semangat lagi dan teringat mimpi saya dulu, sukses di 

bisnis internet ternyata sangat nungkin! 

Hari terakhir saya pulang ke rumah dengan kepala sangat penuh, dan malam itu juga saya langsung cari 

produk dan riset keyword, mumpung masih segar di ingatan dan masih semangat. Dan seminggu 

berikutnya saya habiskan dengan habis-habisan membuat 5 minisite saya yg pertama.  

Ternyata gk semudah waktu workshop ada yang slalu membimbing, kesulitan rasanya gak habis2. Mulai 

dari verifikasi paypal,isi paypal, beli domain di namecheap, ubah nameserver, add on domain sampai social 

media marketing dan ribuan istilah2 aneh yang masih asing di kepala…. Beruntung pak sukarto dan tim BBI 

serta teman2 seperjuangan yg positif di BBI  insider yang selalu kasih solusi. 

Hari demi hari, kerja keras dimulai tgl 22 februari, 23, 24, 25,26, 27,28… sampe akhirnya tepat tgl 1 maret 

untuk pertama kalinya saya cek di bagian Report amazon, ternyata ada ordered item sebanyak 3 buah!! 

Alhamdulillah, langsung saya loncat2 dan gak lupa sujud syukur. Rasanya sangat-sangat luar biasa! Terbayar 

semua kerja keras saya sepulang workshop. Jumlahnya memang tidak besar, total hanya $6.34 ketika 

komisi terlihat pd tgl 4 maret (sekitar 10 hari sejak workshop hari terakhir), tapi memang benar kata pak 

sukarto dan hianoto, earning pertama sangat penting karena akan membuat kita semangat, dan akan 

menarik kesuksesan2 yang lain.  

Sampe saya tulis ini tgl 8 maret, ordered item saya telah bertambah 5 buah menjadi 8 item, dan saya 

percaya akan terus bertambah, krn blueprint yang diajarkan pak sukarto dan pak hian benar2 proven. Dan 

saya yakin target penghasilan $500/bulan yang saya tulis waktu workshop akan tercapai (Dan saya bisa 

membayar pinjaman dobel saya ☺) 

Cukup untuk sekarang, terimakasih yang paling dalam untuk mentor2 saya, pak sukarto dan pak hian, 

serta crew BBI yg perhatian, dan kawan2 semua seperjuangan. Beruntung saya bertemu kalian. 

Salam sukses, ANDA HEBAT!!! 

AGIL 
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Notes: Kasus Agil saat pecah telur termasuk istimewa karena conversion ratenya sampai 150%.  Hanya 2 

click menghasilkan 3 order. That’s the power of Amazon Mini Site Blueprint ☺ Bisa dilihat di postingannya 

di BBI Insider Forum. 
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Agung Harjanto dari Depok – peserta Home Study Course 

Perkenalkan diri saya Agung Harjanto seorang yang mempunyai latar belakang orang jalanan yang awam 

tentang komputer, bahasa inggris apalagi internet. 

Hanya pas kebetulan saya main ke Gramedia saya melihat buku yang ditulis Pak Sukarto dan Pak Hianoto, 

saya menjadi tertarik untuk belajar internet dan ketika Pak Suk dan Pak Hian mengadakan workshop saya 

sangat ingin mengikuti tapi terkendala ekonomi jadi tidak bisa mengikuti, tapi Alhamdulillah Pak Suk dan 

Pak Hian bermurah hati mengadakan AMSB Home Study Course dan kesempatan ini tidak saya sia-siakan, 

walaupun harus hutang sana sini akhirnya saya bisa mengikuti AMSB Home Study Course ini. 

Saya ingin membuktikan orang awam seperti saya bisa mendapatkan dolar di internet, dan ini sudah 

terbukti dengan mengikuti langkah-langkah yang di berikan oleh Pak Suk dan Pak Hian serta diskusi di 

forum insider BBI walaupun banyak kendala yang saya lalui,  diantaranya MS pertama dapat surat dari layer 

group Lego, dan karena ketiadaan komputer maka 100 % MS saya kerjakan di warnet, serta banyak kendala 

lainnya akhirnya dolar bisa mengalir ke rekening saya walau $ 1.24 yang saya terima tapi dengan datangnya 

dolar pertama ini menambah keyakinan dan semangat saya untuk mendapatkan $ 500 per bulan. 

 
Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, dan 

terimakasih kepada Pak Sukarto,Pak Hianoto serta Tim dan rekan BBI atas support yang diberikan selama 

ini. 

  



AffiliateSiteBlueprint.com Special Report “ANDA HEBAT!!” v2 Hal: 94 

Hendrian Nurhadi dari Tangerang – peserta Home Study Course 

Tukang Susu Kacang Kedele Mimpi Jadi Internet Marketer Dunia 

Hari ini (20-12-2010) adalah genap sudah saya bergabung dan belajar dengan BBI selama 2 (dua) bulan. Dan 

selama itu pula terjadi hal yang luar biasa dahsyat bagi kehidupan saya dan keluarga. 

Saya mengenal Internet Marketing itu semenjak bulan November 2008 pada saat Tung Desem Waringin 

mengadakan World Summit Internet Marketing 2008. Pada saat itu hadir banyak Internet Marketer kelas 

dunia seperti Ewen Chia, Armand Morind, Stephen Pierce dan Mark Joyner. Mereka begitu memotivasi saya 

untuk segera meniru usaha mereka yang dengan mudahnya mencari uang. 

Pada saat itu saya beranggapan itulah satu-satunya cara agar saya bisa merubah nasib saya.  

Saya adalah seorang karyawan swasta disalah satu pabrik di Tangerang. Dengan kondisi penghasilan yang 

sangat terbatas seperti lazimnya buruh pabrik.  

Dengan motivasi yang sangat tinggi, hasil seminar tersebut saya sampaikan kepada istri saya dan 

meyakinkannya bahwa ini adalah salah satu jalan kami untuk keluar dari masalah ekonomi keluarga. Istri 

saya pada waktu menaruh keyakinan yang kuat juga karena beranggapan bahwa saya mengerti komputer 

(pernah kuliah Teknik Infomatika tapi belum sempet beres skripsi) dan jalan yang saya tempuh ini adalah 

jalan yang benar. (he..he..he...) 

Akhirnya dengan modal utang saya beli Laptop abal-abal Made in China dan Modem Huawei E220 + 

Indosat M2 (Rp.100.000/bulan). Semua itu menjadi senjata saya dalam mengais rejeki didunia internet.  

Dengan berbekal pengetahuan dari seminar tsb dan beberapa ebook dari para master tersebut saya 

memulai perjalanan bisnis online saya. Saya kira bisnis online itu mudah dan sederhana akan tetapi 

susahnya minta ampun dech..... 

Karena mentok menjalankan bisnis online secara otodidak, akhirnya saya gabung dengan salah satu kursus 

online terbesar di Indonesia dengan sistem membership perbulannya. Saya sangat berharap besar akan 

berhasil dengan kursus itu karena  target yang dicanangkan oleh pemilik kursus ini adalah mendapatkan 

penghasilan min. $100/hari nya. 

Saya ikut kursus online itu hanya sampai 3 (tiga) bulan saja. Alasannya : mereka sangat bertele-tele dalam 

menyampaikan materi-materinya. Bulan -1 hanya Keyword Research, Bulan -2 tutorial cara install 

wordpress dan publish content, Bulan -3 Teknik SEO secara garis besar. Benar-benar buang waktu percuma 

hanya pemilik kursus saja yang untung karena tiap bulan dapat uang dari para membernya.  

Saya juga beli beberapa ebook dari para master Internet Marketer Indonesia. Hasilnya sampai dengan 2 

(dua) tahun berjalan ini hanya dapat $ 14 dari Adsense. 

Setelah berjalan hampir 2 (dua) tahun, Istri saya sudah mulai kesal dan meledek saya. Mana hasil online 

mu?? Katanya. Saya sangat malu dan terhina sekali. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kebutuhan ekonomi 

terus mendesak. Sehingga  kami banting stir dari bisnis online ke bisnis offline. 

Semenjak 1 (satu) tahun lalu kami melakukan usaha sampingan sebagai tambahan penghasilan keluarga 

yaitu sebagai produsen dan penjual susu kacang kedele. Susu Kacang Kedele itu kami jual di sekolah anak 

kami dan dijual juga dipabrik tempat kami bekerja. 

Alhamdulillah, usaha offline kami tersebut sekarang bisa mencukupi kebutuhan makan dan jajan anak-anak 

kami sekeluarga. ”Ini baru bisnis nyata, jelas-jelas ada hasilnya ditangan, duitnya langsung ada!” begitu 

komentar istri saya, saya hanya bisa terdiam. 
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Dalam hati saya terus penasaran, masa iya kok ngak bisa sukses bisnis online?? 

”Kalo orang lain bisa, saya juga pasti bisa!” itulah keyakinan saya. 

6 (enam) bulan lalu saya menbeli Buku yang sangat bagus terbitan BBI ” Sukses Berbisnis di Internet dalam 

29 hari”. Dan saya pun mendapatkan newsletter dari BBI tentang kursus Amazon Minisites. Tapi harga nya 

itu mahal sekali untuk ukuran penghasilan saya, saya hanya bisa berharap suatu ketika BBI bisa membuat 

kursus dengan lebih murah dan terjangkau oleh dompet saya. 

Akhirnya penantian panjang itu selesai juga, BBI membuka Amazon Mini Sites Blueprint Home Study Course 

dengan harga yang sangat terjangkau.  

Saya sampaikan hal tersebut pada istri saya, dia bilang “Emangnya bisa? Udah 2(dua) tahun aja ngak ada 

hasilnya!”   

Saya meyakinkannya dan berkomitmen ”Aku janji ini adalah investasi terakhir ku dalam belajar bisnis 

internet, jika kali ini aku gagal maka aku akan terjun mati-matian dibisnis offline. Kalo kali ini masih gagal 

juga berarti garis tangan kehidupanku bukan dari bisnis online!” itu pernyataan saya pada istri saya. 

Karena komitmen saya tersebut akhirnya istri saya mengijinkan saya bergabung dengan AMSB BBI. (note: 

saya minta ijin sama istri karena ini menyangkut keuangan keluarga & agar bisa di support, bukan karena 

takut sama istri lho.... he..he..he..) 

Saya gabung dengan BBI tanggal 20 Oktober 2010. Saya baca & lihat dengan seksama semua materi AMSB. 

Materi AMSB BBI Sangat Luar Biasa Dahsyat! Sangat Detail, Step by Step, Tanpa di tutup-tutupi, SUPER-

SUPER TOP! 

Dari materi pemilihan produk, penentuan keyword sampai On Page & Off Page SEO semuanya begitu 

praktis, simple tapi tepat sasaran. Banyak sekali ilmu dan strategi baru yang saya dapatkan disini. Benar-

benar sangat useful, beruntung sekali saya bisa bergabung dengan BBI. 

Baru pada tanggal 04 November 2010 saya launching Minisite pertama saya. Saya termasuk murid yang 

lambat dan nakal tidak patuh pada saran Pak Sukarto & Pak Hianoto. Dari target minimal 10 ~ 20 minisite 

perbulan, saya hanya baru bisa menyelesaikan 4 (empat) minisite saja sampai hari ini.  

Hal ini terjadi karena keterbatasan waktu yang saya miliki. Dari jam 4:00 ~ 5:30 wib saya berusaha online 

(optimasi minisites), Jam 5:30 ~ 6:15 wib antar susu kacang kedele ke 2 (dua) sekolahan, Jam 6:45~7:00 wib 

antar anak sekolah., Jam 7:00 ~ 18:00 wib kerja rutin. Jam 18:30 ~ 21:00 produksi susu kacang kedele dan 

Jam 21:30 ~ Jam 24:00 wib berusaha Online Lagi. Mata rasanya sudah sepet & panas sekali. Badan terasa 

pegel-pegel diseluruh bagian dan tiap 4 hari sekali harus kerokan karena masuk angin. Tapi Alhamdulillah 

kondisi itu hanya berlangsung sekitas 2 (dua) minggu saja untuk mengkondisikan adaptasi tubuh saya 

dengan jadwal kerja saya yang baru itu. 

Karena keterbatasan saya tersebut maka saya berkomitmen dan berusaha keras agar semua minisite yang 

berhasil saya launching, harus benar-benar teroptimasi dan bisa masuk Page 1 Google.com dalam waktu 1 

(satu) bulan. Alhamdulillah.... dari 4 minisite yang launching sampai hari ini 2 (dua) diantaranya bisa masuk 

Page 1 Google.com dan yang 2 (dua) lagi terus naik peringkatnya. (sekarang sudah masuk page 3 

Google.com) 

Pada tanggal 26 November 2010 hari Sabtu bertempat di Warnet diseberang Jalan, iseng-iseng lihat 

Account Amazon dan surprise ”PECAH TELOR” sejumlah $20 dari minisite pertama (launching tgl 4 Nov 

2010). Luar biasa perasaan saya waktu itu, berkali-kali saya ”refresh” account amazon saya takut salah liat. 
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Ternyata benar – benar punya account saya. Saya langsung pulang dan peluk istri saya dan bilang ”AKU 

BERHASIL! KALI INI SISTEM BENAR-BENAR BERJALAN!”. 

 

Anak saya heran dan tertawa lihat tingkah laku saya. Saya menari-nari ala iklan MIZONE,  terus jalan muter-

muter dalam rumah seperti kereta api. Saya didepan terus istri dan 2 (dua) orang anak saya, sambil 

mengumandangkan yel – yel DORA ”BERHASIL! BERHASIL! HORE!” Hari yang luar biasa dan sangat indah.  

Beberapa hari kemudian dari ada lagi penjualan dari minisite saya, kali ini bukan produk utama yang 

berhasil terjual. Herannya pengunjung hari itu hanya ada 4 orang visitor tapi ada 1 visitor yang beli sampe 

beli 5 item (1 mesin cukur kumis & 4 video game). Saya beritahu istri saya akan hal itu, dia sangat senang 

dan berbinar-binar. Dia bilang begini    ” Ya udah, sekarang kan udah bener menghasilkan nih bisnis online 

nya, sekarang bikin yang banyak aja minisite nya biar dapet uangnya juga banyak...” katanya. 

Duuuh.... dasar perempuan sama saja, kalo sudah liat uang mah langsung matanya ijo ..he..he..he.. 

Saya meyakini sekali bahwa materi BBI AMSB adalah Sistem yang sudah sangat terbukti sekali, kita hanya 

perlu melakukan semua tutorial yang disampaikan oleh Pak Sukarto dan Pak Hianoto. Setelah itu lakukan 

duplikasi terhadap minisite yang lain. 

Dalam rangka Komitmen untuk sukses dalam Bisnis Online saya harus TEGAR, FOKUS dan BERSEDIA 

BERKORBAN waktu, tenaga dan biaya maka dalam waktu dekat ini saya berusaha melakukan langkah – 

langkah percepatan untuk segera mencicipi kesuksesan di Bisnis Online ini.  

Langkah-langkah perbaikan yang akan saya lalukan diantaranya : 

1. Memperbaiki sarana jaringan internet. Saat ini pakai IM2 sinyal kadang-kadang ngedrop dan quota 

habis, sangat mengganggu sekali. Kemarin sudah register ke telkom untuk pasang telepon + Speedy 

mudah-mudahan bisa jalan dalam waktu 5 hari ini. 

2. Saya akan ambil cuti kerja dari tgl 25 Des 2010 ~ 2 Jan 2010 (9 hari) untuk kejar setoran membuat 

minimal 10 minisite per bulan. Agar bisa tenang dan fokus, saya juga akan mengungsikan istri & 

anak-anak saya supaya liburan dirumah neneknya di Sumedang. Biarlah berkorban akan 

kesenangan sejenak ketika orang lain sedang senang-senang liburan akhir tahun.  Mudah-mudahan 

tahun depan saya bisa liburan juga. 

3. Buat komitmen dengan keluarga, bahwa saat ini adalah waktu perjuangan untuk Bisnis Online saya 

sehingga minta waktu untuk hari Sabtu & Minggu saya jangan diganggu dulu. Saya akan dirumah 

saja buat minisite, minimal tiap minggu bisa buat 2 (dua) minisite. Saya tidak bisa membuat 5 (lima) 

minisite per batch nya, minimal untuk saat ini. 

4. Memiliki cita-cita untuk motivasi bahwa target sebelum Idul Fitri tahun 2011 bisa membeli mobil 

(minimal mobil second he..he..he..) 
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Mohon Do’a Restunya Pak Sukarto & Pak Hianoto. Kalian sudah merubah hidup saya. Insya Allah begitu 

total earning saya tembus $2000, saya akan datang langsung ke BBI Surabaya untuk mengucapkan Terima 

Kasih Saya Secara Langsung!. 

Maaf kalo terlalu panjang, saya hanya ingin curhat atas kebahagiaan saya saat ini. Oh ya.. sampai saai ini 

untuk 1 (satu) minisite yg pertama sudah berhasil mendapatkan earning $ 67,8 + 1 ordered item, Minisite 

ke-4 sudah ada 2 ordered item, minisite ke-2 traffic nya sudah mulai berdatangan dari Search Engine 

Google, Yahoo & Bing. Minisite yg ke-3 masih berjuang menuju Page 1 Google. 

Jika melihat perkembangan semua minisite saya (cuma punya 4 minisite sampai saat ini he..he..he.., maaf 

sekali lagi Pak Guru Sukarto & Pak Hianoto), sepertinya untuk target earning akhir tahun 2010 ini adalah 

tembus $100 akan dengan mulus saya lampaui.  

Dan Mimpi Si Tukang Susu Kacang Kedele menjadi Internet Marketer Dunia mudah-mudahan bisa 

Menjadi Kenyataan. AMIN..... 

TERIMA KASIH BANYAK PAK SUKARTO & PAK HIANOTO, SEMOGA BBI TERUS MAJU DAN JAYA! 
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Ikhlas dari Banjarbaru – batch #3 Surabaya 

90 Hari Mengejar $ 4.000 

Berawal dari bisnis rombong roti bakar yang alhamdulillah sudah bisa berjalan secara otomatis dan 

kebingungan saya akibat tidak adanya aktivitas yang menghasilkan yang bisa saya kerjakan. Cukup lama 

saya dalam posisi tanpa aktivitas yang menghasilkan dan itu membuat saya semakin terpuruk di karenakan 

pola pikir saya mulai bergeser menjadi pola pikir seorang pemalas, setiap hari waktu saya, saya habiskan 

hanya untuk bermain game Poker di Facebook, saya mulai bosan dan sangat jenuh, di tengah kebosanan 

dan kejenuhan yang saya alami saya mulai berpikir bagaimana caranya bisa menghasilkan uang lewat 

internet. 

Dari pola pikir tersebutlah saya mulai mencari informasi tentang menghasilkan uang lewat internet, begitu 

banyak informasi yang saya dapat dari internet berkenaan dengan cara menghasilkan uang lewat internet, 

ini membuat saya bingung dan semakin membingungkan sampe akhirnya saya stop mencari informasi 

tentang hal tersebut. 

Saya mulai fokus lagi ke bisnis roti bakar saya dengan membuka cabang baru, setelah satu minggu berjalan 

bisnis roti bakar saya sudah bisa berjalan otomatis dan bisa saya tinggal. saya mulai mencari lagi informasi 

tentang cara menghasilkan uang lewat internet, sampe akhirnya tanggal 19 Januari 2010 saya bertemu 

dengan blog www.belajarbisnisinternet.com saya mulai membaca testimony dari para peserta Workshop 

Amazon Minisite Blue Print tanpa pikir panjang lagi saya langsung mendaftarkan email saya dan mengikuti 

seluruh video yang di berikan secara gratis. 

Tanggal 22 Januari 2010 saya menerima email dari BBI tentang sukses story “Kisah Ibu Rumah Tangga Yang 

Sukses Mendulang Dolar dari Amazon” dan jadwal terdekat Workshop Amazon Minisite Blue Print, saat itu 

hati kecil saya berkata “Ikhlas kamu harus ikut workshop ini” dengan bermodalkan keyakinan di dalam hati 

akhirnya saya mendaftarkan diri ikut Workshop Amazon Minisite Blue Print di Surabaya. 

15 Febuari 2010 saya berangkat dari bajarmasin ke Surabaya dan langsung menuju kota malang untuk 

berlibur dan bersilatuhrahmi dengan teman-teman di kota malang. Tanggal 19 Febuari pagi saya meluncur 

ke Surabaya menuju hotel Santika, dari sinilah perjuangan mengejar Dollar dari Amazon di mulai. 

Hari pertama saya duduk di depan kanan di sebelah saya mas Erwin dari boyolali. Workshop di buka oleh P’ 

Hian dan Materi Workshop di isi oleh P’ Sukarto. Saya masih ingat betul gol saya dalam 90 hari ke depan, 

waktu itu saya menulis $ 4000. Sebuah goal yang cukup besar tapi saya sangat yakin bisa menembus goal 

saya tersebut. 

Materi hari pertama sangat menarik dan menyenangkan tak terasa sudah sore hari, akhirnya workshop hari 

pertama selesai, dan kami pulang saya dan ke 3 pendekar Amazon yang lain Mas Dofir dari Madura, Mas 

Sopian dari Jogja dan mas Erwin dari Boyolali kami tinggal di penginapan yang tidak jauh dari hotel Santika, 

kami beri nama penginapan tersebut Hotel Bintang 7. 

Hari kedua di mulai materi, mulai berat dan banyak dari materi tersebut yang saya tidak ingat. Setelah 

pulang dari workshop saya dan ke 3 pendekar yang lain memutuskan untuk mengulang materi hari kedua 

tersebut di hotel bintang 7. Akhirnya selesai juga saya mempraktekan materi hari ke dua tersebut jam 2 

malam. 

Tak terasa hari ketiga workshop sudah selesai kami akhirnya pulang ke kota masingmasing, saya pulang ke 

tempat Bude saya di rungkut, sebelum pulang saya merayakan keberhasilan saya setelah berhasil mengikuti 

workshop BBI dengan menonton movie The Wolfman di City of Tomorrow Surabaya. 
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Hari senin tanggal 22 Febuari saya kembali ke Banjarmasin, sesampainya di rumah saya langsung 

mengunjungi adik saya di rumah sakit yang baru melahirkan putri pertamanya. Malam harinya saya 

langsung melanjutkan riset product untuk membuat mini site berikutnya. 1 minggu sudah berlalu mini site 

yang berhasil saya upload berjumlah 7 minisite. Setiap malam saya lihat repot amazon saya earning masih 0 

dan jumlah klik terus bertambah. Dengan keyakinan dalam hati saya, saya terus riset product dan terus 

membuat minisite yang lain.  

Tanggal 3 Maret 2010 jam 23.09 WITA, saya baru pulang dari offline bisnis (jualan rotibakar bandung) 

setelah memasukan motor kesayangan. saya langsung menghidupkan komputer, kebiasaan saya ketika 

pertama kali menghidupkan komputer adalah login di YM… tapi ngak tau kenapa pada waktu itu langsung 

login ke amazon.com Associate, saya melihat ada 1 order wow rasanya mau loncat-loncat ngak karuan 

karena senang betul…. alhamdulillah 50X….. setelah saya lihat lagi ternyata order tersebut dari salah satu 

barang yang saya promosikan… hal ini langsung saya postingkan ke BBI mengikut di bawah postingan mas 

agil…. mas agil kemarin saya numpang posting lo hehehehehe 

Besok malamnya saya login lagi ke amazon.com associate alhamdulillah ada 

tambahan 6 order lagi melihat hal itu loncat-loncat rasanya sampai-sampai jantung 

saya mau copot saking senangnya…. 1 dari barang yang saya promosiin dan 5 

lainnya ngak tau dari mana…. dan hari ini saya login lagi ke 6 barang saya sudah 

terkirim dan 1 masih pending dengan total earning pertama saya 30.96 USD… 

Makasih P' sukarto, P' hianoto dan tim BBI dan teman-teman di 1 penginapan di 

hotel berbintang 7…. (dofir, erwin & sopian) serta angkatan ke 3 BBI serta angkatan 

sebelumnya terimakasih atas support dan doannya makasih makasih 

makasi……awal kata perjuangan baru di mulai bola panas sudah ditangan kita……….  

Semakin hari penghasilan internet saya semakin bertambah. >tos ANDA HEBAT< 

Keesokan harinya saya langsung merayakan earning pertama saya di salah satu 

panti asuhan di Banjarmasin, hari berganti hari penghasilan internet saya semakin bertambah dan terus 

bertambah.  

Sampai hari ini tepat 2 bulan dari earning pertama, total dollar yang berhasil saya kumpulkan dari amazon 

alhamdulillah berjumlah $1.069,05 dan akan terus bertambah… Amin… amin… amin, dibantu ya doanya.. 

 

Terimakasih buat anda yang telah mau meluangkan waktu untuk membaca sukses story ini semoga bisa 

bermanfaat bagi yang membaca dan orang-orang di sekitar anda. Perjuangan baru saja di mulai, lakukan 

yang terbaik yang anda bisa, hasil akhir serahkan sama yang di Atas. 

Banjarmasin, 4 Mei 2010 

Ikhlas 
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Indra Lukito dari Bandung – batch #6 Bandung 

Keyakinan dan Konsistensi 

Sudah lama saya dengar mengenai mencari uang via internet.  Bahkan banyak di antaranya menjanjikan 

uang jumlah besar dalam waktu yang singkat.  Dan ter-endorse dengan cerita-cerita di luar negeri 

bagaimana Jeff Bezos jadi jutawan dengan Amazon atau Jerry Yang dengan Yahoo, maka semua janji itu 

keliatan memungkinkan.  Memang mungkin, tapi orang sering lupa bahwa tidak semua akan melewati jalan 

yang sama.  Dan salah satu orang yang lupa itu bernama: Indra Lukito, alias saya sendiri ^^. 

Saya bekerja pada perusahaan keluarga di bidang garment dan saya juga memiliki sebuah usaha toko retail 

hobby dan mainan.  Sejak lama semua usaha ini dijalankan secara konvensional.  Dan akhir-akhir ini, kami 

sering mengalami persaingan hebat dari para pelaku bisnis baru yang justru hanya memulai dengan modal 

kecil, namun berkembang sangat pesat melalui: INTERNET!  Ada di antaranya bahkan hanya memulai 

dengan cuman ngeblog, lama-lama punya modal untuk membuka toko online dan sekarang berkembang 

pesat.  Sedangkan usaha keluarga kami semuanya selalu pake modal utang bank. 

Maka saya pun segera melirik cara bisnis yang baru ini dan berusaha untuk belajar mengenai bisnis ini.  

Waktu coba melongok, ternyata di dalamnya tersedia janji-janji yang spektakuler mengenai bisnis internet!  

Berpenghasilan 8 digit dalam waktu singkat seperti sebuah mimpi yang bisa segera tercapai.  Maka saya 

pun berniat mempelajari dengan sungguh hati. 

Pertama-tama, saya berusaha mencari semua resources tentang bisnis internet.  Mulai dari beli buku, beli 

ebook, bayar iuran belajar internet marketing, dan lain sebagainya.  Buah dari belajar ini pun segera 

terlihat… yaitu KEKECEWAAN.  Saya membangun toko online, berbagai blog, dan cara bisnis yang lainnya 

hanya untuk menemukan bahwa hasilnya adalah nol.  Yang masih agak menghasilkan adalah menulis artikel 

untuk sebuah website game professional.  Itu pun merangkak dari hanya bayaran 2.5 dollar per artikel 

sampe akhirnya sekarang jadi 10 dollar per artikel setelah 2 tahun konsisten menulis.  Ini pun tetap saya 

lakukan bukan karena hasilnya, tapi karena saya menyukainya. 

Saya pun patah arang.  Menganggap bahwa bisnis internet adalah hoax.  Hanya kemujuran yang membantu 

beberapa orang yang berhasil di bidang ini.  Sampai akhirnya saya ketemu sebuah buku ketika saya 

berjalan-jalan di Gramedia.  Ketika lihat judul highlight-nya, 29 HARI, saya kembali berpikir, “Duh boong lagi 

deh ini para penulis!  Saya udah tahunan aja ga dapet-dapet duit, apalagi ini 29 hari.”  TAPI karena ada buku 

yang terbuka segelnya dan saya bisa ngintip isinya, saya pun iseng mengambil dan membacanya.  Saya 

pulang dari Gramedia membeli buku tersebut, buku yang dikarang sama guru internet saya sekarang, Pak 

Sukarto dan Pak Hianoto Santoso.  Saya pun menghabiskan membaca buku tersebut secara cepat.  

Semangat saya untuk memulai bisnis internet ini kembali bangkit.  Ada beberapa alasan saya merasa bahwa 

buku ini berbeda dan cara mengajar nya pun berbeda: 

1. Ini adalah buku yang pertama kali mengajar saya bahwa anda harus men-treat bisnis internet sebagai 

sebuah bisnis.  Sadarlah saya selama ini saya hanya berjudi, bukan membangun bisnis.  Saya hanya 

membuat blog dan website dan berharap orang-orang mengunjunginya, ini judi namanya, bukan bisnis.  

Saya teringat bahwa bisnis garment pun saya bangun selama 6 tahun sebelum jadi seperti sekarang, 

melanjutkan perjuangan keluarga saya selama 19 tahun sebelumnya!  Bisnis hobi saya pun saya 

kerjakan selama 10 tahun sebelum jadi seperti sekarang.  Maka cara saya memandang bisnis internet 

pun lain.  Tidak menyebut bisnis internet tok, tapi juga betul-betul memperlakukannya sebagai sebuah 

bisnis! 

2. Ini adalah buku yang pertama kali mengajar saya tentang klasifikasi bisnis internet.  Dalam banyak 

pencarian saya tentang model bisnis internet, saya jadi mendapat terlalu banyak informasi dan menjadi 

bingung tentang apa yang harus dilakukan.  Dengan buku ini saya baru ngerti, seperti bisnis yang lain, 
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bisnis internet pun punya banyak kategori.  Dan kategori ini butuh treatment atau kualifikasi yang 

berbeda-beda.  Saya pun jadi tahu bisnis macam apa yang cocok untuk saya. 

3. Ini adalah buku yang pertama kali memberikan informasi secara gamblang, ga ditutup-tutupi tentang 

tools yang diperlukan dalam membangun bisnis internet.  Kalo “guru-guru” yang lain, biasanya dikasih 

dikit, ntar kalo mau tambah harus nambah bayar.  Ini agak mengesalkan karena setelah saya bayar pun, 

yang saya dapat hanya sedikit lagi.  Makanya dalam testimoni saya, hal ini saya sebutkan sebelumnya. 

 

Selesai membaca buku ini, saya masuk ke website belajarbisnisinternet.com.  Ternyata ada workshop di 

kota saya!  Saya pun segera mendaftar, tapi… telat ga dapat diskon.  Namun saya tidak kecewa karena saya 

berharap melihat langsung praktek yang diajarkan dan menghasilkan dollar pertama dari website saya, dan 

bukan dari artikel saya. 

Saya mengikuti workshop ini dan berkenalan dengan orang-orang dengan semangat hebat.  Ada pak 

Kusuma yang sudah lebih dulu ada di bisnis internet ini, ada Parikesit yang jadi partner selama workshop, 

ada pak Yadi yang jauh-jauh belain dateng ke workshop, dan orang-orang hebat lainnya.  Dan pulang dari 

workshop ini pun saya dapat ilmu banyak untuk segera saya terapkan di rumah! 

Dari sejak masih di workshop, saya sudah sangat mengincar bebeerapa buah produk yang menurut saya 

akan memberikan pendapatan yang baik.  Saya tahu bahwa produk yang saya pilih ketika workshop 

kelihatannya tidak akan se-hot barang-barang yang saya incar ini.  Tapi apa daya waktu saya sangat sempit.  

Pada saat saya mengikuti workshop ini, saya memang sedang restrukturisasi perusahaan yang di garment, 

pembenahan toko retail saya, dan juga mempersiapkan event.  Pulang ke rumah pun hingga tengah malam, 

tidak punya waktu bertemu dengan anak saya maupun punya waktu dengan istri saya.  Setelah pulang pun, 

masih harus menyelesaikan beberapa artikel, mempersiapkan planning untuk restrukturisasi, membuat 

SOP hingga subuh.  Praktis waktu saya tinggal 2 jam saja, dan itu pun untuk tidur!  Tidak ada waktu untuk 

bisnis Amazon minisite saya.  Kadang saya coba menyisipkan waktu 15 menit saja di pagi hari sebelum ke 

kantor, untuk research keyword dan juga product, namun selalu konsentrasi saya terpecah.  Akhirnya selalu 

gagal meneruskan. 

Tak terasa seminggu berlalu sejak saya selesai mengikuti Amazon Minisite Workshop.  Tubuh saya lelah dan 

sudah menuntut istirahat yang lebih banyak.  Pada hari Minggu tersebut, anak saya mengajak saya 

bermain, dan saya pun bermain bersamanya.  Tidak lama mainnya, tapi cukup membuat tubuh makin 

capek, karena kami berlari kesana kemari.  Demikian pula anak saya, dengan bersimbah peluh, akhirnya dia 

pun duduk di pangkuan saya.  Sambil minum air putih, dia pun berkata secara tiba-tiba, “Nanti kalo udah 

besar, aku mau kaya papa, cariin mama uang, dan beli jajanan sama mainan, kerja di depan komputer.”   

Rupanya selama saya mencoba research keyword setiap pagi yang berujung kegagalan, istri saya selalu 

meminta anak saya untuk tidak mengganggu saya, karena diberitahu sedang cari uang.  Dan sekarang, 

tanpa ada yang ngajarin, rupanya kerja keras saya membekas di hatinya.  Dengan muka yang tersenyum 

ketika mengucapkan kalimat tersebut, dia membuat saya trenyuh (duh ga ada kata penggantinya nih), 

sadar, dan ingat kembali janji saya ketika mengikuti workshop, bahwa selama beberapa bulan ke depan, 

saya akan berusaha sepenuh hati demi cita-cita keluarga saya, dan membahagiakan anak saya.  Ini janji!  

Dan bisnis internet adalah bisnis.  Butuh komitmen!  Butuh keyakinan dan konsistensi! 

Anak saya berumur 4 tahun dan sedang menyukai main game online (silahkan mau percaya atau tidak, tapi 

dia bisa main Grand Chase Online, ini jelas turunan saya karena saya adalah gamer XD).  Saya sangat ingin 

suatu saat bermain game online bersama dia dengan waktu yang tidak terlalu dibatasi.  Saya ingin melihat 

senyumnya.  Dan bisnis internet mampu memberikan hal tersebut! 
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Maka hari itu, dengan tekad membara, saya pun menetapkan akan menyelesaikan minisite pertama saya 

(yang di workshop jangan diitung).  Kalo perlu ga usah tidur, pikir saya.  Hari itu saya segera menyusun 

rencana dan memutar otak secara keras, di bagian mana saya tetap bisa menyisipkan waktu.  Ternyata kalo 

niat bener-bener ada dan kita bertekad baja, selalu ada jalan.   

Singkat cerita, minggu depannya minisite pertama saya selesai.  Dengan mata berkaca-kaca, saya pandangi 

minisite yang sudah saya upload dengan bangga.  Mata saya berkaca-kaca bukan karena terharu nangis, 

tapi karena kurang tidur.  Dan saya masih harus pergi beribadah ke gereja.  Akhirnya saya kenakan contact 

lens saya, dan berangkat ke gereja.  Pulang dari gereja, karena mata yang terlalu capek dan melepas 

contact lens secara terburu-buru, mata saya terluka.  PERIHNYA LUAR BINASA!!!  Waduh saat itu, melek 

sakit, merem pun sakit.  Saya coba berangkat ke RS terdekat, tidak sanggup menangani karena hari sudah 

malam.  Saya disarankan ke RS khusus mata.  Dengan taxi saya pun berangkat.  Didiagnosa, mata saya yang 

di bagian hitamnya luka, dan memang akan perih karena di situlah saraf-saraf paling banyak berkumpul.  

Penyebabnya sudah bisa ditebak: mata terlalu capek, kurang tidur, plus pake contact lens kurang hati-hati.  

Saya diharuskan untuk istirahat total.  Kerja keras saya betul-betul harus dibayar mahal.  Saya pun 

beristirahat namun bukan di rumah saya, saya beristirahat di rumah ibu saya yang lebih dekat ke rumah 

sakit tersebut. 

 

Cukup lama saya harus beristirahat, dan hari-hari tersebut adalah hari-hari yang menyiksa, karena saya 

cuma bisa  tidur dan menahan perih.  Buka mata hanya untuk makan, dan itu pun air mata terus meleleh 

dari mata kanan saya yang terluka.  Saya sangat kesal, karena saya masih punya PR untuk minisite saya, 

yaitu membuat artikel di AMA dan social media marketing.  Ketika akhirnya saya bisa melek sedikit, saya 

pun segera menghampiri komputer, dan membuka Amazon. 

Dan saya pun melihat sebuah angka di ordered items.  Saya hampir tidak percaya hal ini!  Sampai-sampai 

saya merasa mungkin mata saya yang luka ini mengganggu saya, jadi saya ambil tissue, melap air mata yang 

bercucuran, kembali ke monitor komputer.  BENAR, sudah ada order!!!  Saya klik bagian deskripsi 

revenuenya, dan inilah yang saya lihat: 



AffiliateSiteBlueprint.com Special Report “ANDA HEBAT!!” v2 Hal: 103 

 

Hati saya bersuka luar biasa, nilainya memang tidak besar, tapi apa yang saya perjuangkan tidak sia-sia.  

Padahal belum di-AMA-in dan belum di social media marketing-in.  Saya check di google pun, rankingnya 

tidak bagus.  Saya hanya sempat posting di beberapa forum yang cukup saya kenal komunitasnya, karena 

target market produk ini adalah mereka.   

Dan anda boleh percaya atau tidak, tapi sejak hari itu, kesehatan mata saya berangsur-angsur pulih cepat.  

Karena itu ada yang mengatakan bahwa, “Hati yang gembira adalah obat.” dan saya percaya hal itu.  Saya 

pun bersyukur pada Tuhan, dan segera memposting hal ini ke forum BBI sambil mengucapkan terima kasih 

buat guru yang memberi saya jalan menghasilkan dollar pertama saya di internet, Pak Sukarto dan Pak 

Hianoto.  Ternyata saya adalah peserta kedua dari Bandung yang pecah telor.  Angka kecil ini artinya sangat 

besar, karena memberikan kepercayaan diri dan semangat untuk terus membangung bisnis ini!  Sehingga 

pada bulan berikutnya, komisi saya pun merangkak ke 100 dollar pertama.  Semuanya bukan karena saya 

lebih pintar dari yang lain, tapi karena anugerah Tuhan dan disertai dengan keyakinan dan konsistensi.  

Saya yakin karena hal-hal ini pulalah yang menyertai setiap rekan yang sudah lebih dulu berhasil, karena itu 

setiap orang pun pasti bisa, tinggal masalahnya mau atau tidak. 

Dengan keyakinan dan konsistensi, mari membangun bisnis ini bersama! 
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Irfan D. Susanto dari Jakarta – batch #4 Jakarta 

Sebelum saya bergabung dengan BBI, saya telah mengikuti kelas online beberapa bulan, telah mencoba 

membeli e-book untuk berjualan e-book dan telah beberapa kali ngelembur untuk menjalankan program 

PPC, tapi semua hasilnya NOL besar. 

Dari semua yang pernah saya jalani selalu mengajarkan untuk membuat website yang unik yang kemudian 

mencari trafik sebanyak banyaknya lalu ditempeli iklan-iklan. 

Waduuuhhh….. buat saya rasanya tidak sanggup bila harus memiliki puluhan website tetapi harus selalu di 

"maintenance" terus menerus.. 

Singkat kata saya berkenalan dengan BBI kemudian mengikuti workshop yang diadakan di Jakarta. Anda 

tahu…. hanya kurang lebih sebulan … Ya Sebulan…. earning di amazon saya sudah muncul… Wuaahhhh 

Luarr Biasa…! 

Seakan-akan musim panas setahun hilang ditelan hujan earning amazon dalam sebulan. Kursus Amazon 

Minisite memang sangat luar biasa powerfull. Kita akan dibimbing dari yang tidak pernah membuat website 

sampai bisa menghasilkan dollar. Luar Biasa Hebat. Thanks kepada Pak Hian dan Pak Sukarto.  

Two Thumbs Up for you both! 
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Joko Samudra – peserta Home Study Course 

Dear Pak Sukarto & Pak Hianoto, 

Sebelumnya perkenalkan nama saya Joko Samudra dari Malang, salah satu peserta Home Study Course 

AMSB dan mohon maaf baru bisa mengirimkan email ini sekarang. 

Berikut ini yang ingin saya sampaikan tentang Home Study Course AMSB: 

• Kualitas materi yg disampaikan sangat berbobot, dan semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan 

bisnis ini dijelaskan scr lengkap, tersusun rapi dan fokus pada target yg ingin dicapai. 

•  Materi mudah dipahami krn disampaikan dlm bentuk video, dan penjelasannya menggunakan bahasa 

yang santai tapi serius..  

•  Support dari Coach BBI oke banget. 

 

Selain itu, pak Sukarto dan pak Hian adalah seorang guru dan motivator yang sangat hebat. Wawasan saya 

menjadi terbuka, dan saya bisa merasakan adanya dorongan yang kuat untuk merintis sukses di bisnis ini. 

 

Tapi sayang sekali pak, saat ini saya belum bisa berjuang scr maksimal, krn semester ini saya dikejar 

deadline tugas akhir kuliah saya. Awalnya saya berpikir bisa memulai bisnis ini dan menyelesaikan tugas 

akhir secara bersamaan, tetapi stlh berjalan bbrp waktu saya merasa kesulitan dan tidak bisa fokus. 

Saat ini saya baru bisa menyelesaikan minisite pertama, itupun belum selesai 100% krn belum buat backlink 

di AMA. Tapi paling tidak, ini bisa saya jadikan sbg titik awal perjuangan saya di waktu2 mendatang. 

 

Hal kedua yg ingin saya sampaikan yaitu tentang pengalaman/keberuntungan yg saya dapatkan waktu  

membuat minisite pertama. Tanpa diduga, tgl 26 Okt 2010 yg lalu saya mendapat sepucuk surat dari Google 

yg isinya voucher Adwords senilai Rp. 400.000 

 

Setelah minisite pertama jadi, dengan "terpaksa" dan susah payah saya belajar bagaimana tata cara 

memasang iklan Adwords (krn seumur2 belum pernah membayangkan pasang iklan di Google pak he..he..) 

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan yg saya miliki skrg ini, dari voucher tsb saya 

hanya berhasil menjual 3 produk minisite saya dgn total komisi $47,92 (jangan diejek ya pak..) 

 
Walaupun scr perhitungan, komisi yg saya dapatkan hanya impas dgn biaya pemasangan iklan, tp hal ini 

benar2 telah menghapus keraguan saya selama ini dan membuat semangat saya terbakar, ternyata saya 

benar2 BISA menjual barang di internet. 

 

Saya sangat bersyukur krn telah dipertemukan dengan pak Sukarto dan pak Hian, yang telah memberikan 

pengalaman dan semangat baru dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih yg sebesar2nya buat pak 

Sukarto, pak Hian, Coach BBI, dan pak Google (yg telah memberikan modal awal gratis buat saya..) 
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Jeannie Gadih Rantie dari Jakarta – batch #4 Jakarta 

 

Notes: Update dari bu Jeannie di forum BBI Insider 
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Joshua Lie dari Jakarta – batch #4 Jakarta 

Sudah lama saya mendengar tentang potensi passive income melalui berbisnis di 

internet. Tetapi saya tidak menemukan materi yang memadai, sampai suatu hari di toko 

buku Gramedia saya melihat buku berjudul "Sukses Berbisnis di Internet dalam 29 Hari" 

yang ditulis oleh pak Sukarto dan pak Hianoto. Tertarik dengan "29 Hari" yang dijanjikan 

oleh penulis bahwa saya bisa mendapatkan sukses yang saya impikan dalam waktu cukup 

sebulan, saya beli buku tersebut. Didalamnya saya menemukan alamat situs yang 

akhirnya memperkenalkan saya pada workshop Amazon Minisite Blueprint. Setelah 

sekilas mempelajari buku tersebut dan membaca keterangan workshop yang ditawarkan, akhirnya saya 

putuskan untuk mengikuti workshop tersebut di Jakarta. 

Materi Amazon Minisite Blueprint yang diajarkan langsung oleh pak Sukarto dan pak Hianoto di workshop 

yang saya ikuti mempunyai beberapa ciri yang saya rasa bagus sekali.  

Pertama, materi Amazon Minisite Blueprint sangat lengkap, membahas dari A sampai Z, mencakup materi 

teori yang mendasari blueprint ini sampai ke praktek langsung, membahas sampai ke taraf detil semua hal 

yang dibutuhkan untuk menjalankan blueprint ini.  

Kedua, workshop ini bersifat hands-on, jadi sejak hari pertama kita sudah dibimbing untuk langsung mulai 

membuat 1 minisite, dan di hari terakhir minisite tersebut sudah siap untuk menghasilkan income. 

Workshop ini tidak semata mengajarkan teori, tetapi justru kekuatannya ada di penekanan di praktek-nya, 

dengan hasil yang bisa dilihat dan dinilai sendiri dan langsung.  

Dan ketiga, it works! Hanya berselang sekitar 2 minggu minisite yang saya buat dengan mengikuti blueprint 

yang diajarkan pak Sukarto dan pak Hianoto sudah menghasilkan income. Dan sejalan dengan waktu dan 

bertambahkan minisite yang saya buat sesuai blueprint tersebut, semakin banyak dan konsisten income 

yang dihasilkan. Jadi materi Amazon Minisite Blueprint ini benar telah menjadi jawaban yang efektif atas 

pencarian passive income saya dari dunia maya. 

Bagi anda yang ingin memiliki passive income dari internet, saya sangat merekomendasikan Amazon 

Minisite Blueprint. Saya dan banyak alumni workshop dapat menyaksikan bahwa blueprint yang diajarkan 

pak Sukarto dan pak Hianoto ini benar efektif dan mampu menghasilkan income yang memuaskan bahkan 

spektakuler sekalipun. Apalagi sekarang dengan diluncurkannya versi home study, blueprint ini menjadi 

lebih accesible bagi siapa pun. It works for me, it works for many others, it can work for you too! 

Joshua 
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Josia Rachmadi dari Gedangan – peserta Home Study Course 

Akhirnya kutemukan GURU IM HANDAL. 

Sejak tahun 2009, saya sudah mengikuti perkembangan pembelajaraan BBI, semuanya berawal saat 

browsing untuk mencari tahu "kepada siapa sebaiknya saya harus menimba ilmu tentang internet 

marketing".  Oh ya, sebelumnya di awal tahun 2008 sebenarnya saya sudah pernah belajar tentang Internet 

Marketing (IM) di salah satu pembelajaran online juga yang membernya biasa disebut Abers, sempat 3 

bulan belajar di sana, namun karena mahalnya biaya kursus per bulannya, maka saya memutuskan tidak 

melanjutkan kursus di tempat itu. Maklumlah, saya hanya seorang pegawai administrasi swasta yang 

bergaji pas-pasan, jadi harus pandai-pandai mengatur uang untuk kebutuhan rumah tangga dan mencari 

jalan agar tetap bisa belajar IM yang memang harus menyediakan uang untuk hal itu. Dan selama 3 bulan 

tersebut, tidak banyak hal yg bisa saya dapatkan untuk mengerti tentang IM, artinya saya masih bingung 

memulai dari mana agar bisa memasarkan sebuah produk. 

Rencana belajar IM tertunda, namun saya tetap belajar untuk menghasilkan uang lewat internet, mencari 

tutorial di sana sini yang gratis maupun yang berbayar, program PPC, paid to review adalah beberapa usaha 

yang saya lakukan untuk mencari modal/menabung bila suatu saat ketemu dengan “GURU IM HANDAL” 

maka saya sudah siap uang untuk belajar kepadanya. 

Seiring berjalannya waktu, memasuki pertengahan tahun 2009, saya menemukan BBI yang dikelola oleh P. 

Sukarto dan P. Hianoto. Waktu itu kalau tidak salah bertepatan dengan telah diluncurkannya buku Sukses 

Belajar IM selama 29 Hari karangan kedua orang tersebut menyusul tutorial belajar IM versi  online selama 

29 hari yang dibagi secara gratis bila ada yang mengisi alamat email untuk mendapatkan tutorial selama 29 

hari tersebut. Saya dengan rajin mengikuti kursus lewat tutorial selama 29 hari yang dikirim via email setiap 

hari !  

 

Dan setelah 29 hari lewat maka saya mendapatkan tutorial belajar IM versi .pdf yang sudah saya print, 

lumayan tebal sekali tutorialnya. Selang beberapa hari, BBI mengadakan kontes untuk setiap orang yang 

pernah mendownload tutorial 29 hari untuk memberi komentar atas tutorial tersebut di Facebook BBI 

dimana komentar terbaik akan diberi hadiah berupa buku Belajar Internet Marketing 29 Hari yang saat itu 

dijual di Gramedia. Tak mau ketinggalan, saya ikut memberi komentar di FB BBI waktu itu dan komentar 

saya terpilih sebagai salah satu komentartor terbaik menurut P. Suk dan P. Hian, alhasil saya diberi hadiah 

berupa buku BBI dan kesempatan berYM dengan P.Suk & P. Hian bersama pemenang lain selama 4x sesi 

selama 1 jam/sesi. 

Dari materi tutorial dan hasil chat itulah, saya mulai yakin bahwa apa yang diajarkan oleh P. Suk & P. Hian 

memang benar-benar mantap dan tidak ada yang ditutup-tutupi artinya apa yang dilakukan oleh kedua 

orang tersebut semuanya disajikan dalam materi itu. Dan keinginan untuk diajari secara langsung lewat 

workshop BBI adalah impian saya. 

Namun sayangnya, biaya workshop BBI MAHAL SEKALI ! Harus utang dulu biar dapat ikut kursus itu ! Dan 

saya sudah menyiapkan dana apabila worshop dibuka lagi maka saya HARUS ikut –walau harus utang dulu- 

sambil menunggu jeda beberapa bulan sejak workshop terakhir. Namun tak disangka, workshop tidak ada 

lagi & diganti dengan Home Course dengan biaya yang jauh lebih murah ! Maka sudah pasti SAYA BISA 

MEMBELINYA! 

 

Pendek kata, pembelajaran Home Course sangatlah detil & aplikatif, mudah diikuti oleh siapa saja termasuk 

pemula. Sejak resmi menjadi member BBI tgl. 5 Oktober 2010, saya seperti “bertatap muka” dengan guru 

saat mempelajari video-video tersebut. Namun bedanya kalau kita tidak paham dengan materi tertentu 
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maka kita bisa putar ulang video tertentu, dimana kita akan dimarahi bila saja kita belajar dengan seorang 

guru beneran yang langsung bertatapan muka seperti jaman sekolah dulu, mana ada guru yang mau 

menjelaskan sebuah pelajaran secara berulang-ulang atau seorang murid yang bertanya terus tentang 

pelajaran yang sama? Hehehe… 

Saya membagi waktu untuk bisa secepatnya menghasilkan dollar dari Amazon, kerja di kantor mulai pagi 

sampai sore dan malamnya belajar video Home Course, karena terlalu asyiknya sehingga sering lupa bahwa 

saya punya anak balita yang masih butuh perhatian dan juga istri yang perlu diperhatikan juga, alhasil saya 

pernah tak disapa (di jothak –bahasa Jawa) oleh istri selama berhari-hari gara-gara karena belajar IM dari 

video BBI ! Alahmak… saya lupa memperhatikan keluarga saya! 

Tapi, puji Tuhan ! Saya berhasil mendapatkan dollar utk pertama kalinya dari Amazon lewat minisite ke-2 

selang 15 hari setelah minisite ke-2 tersebut online (terlampir adalah bukti earning Amazon untuk pertama 

kalinya), wouw hanya 15 hari sudah dapat komisi Amazon !  

 

Saya menunjukkan kepada istri bahwa saya telah berhasil menguasai ilmu IM yang telah dipelajari 

beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun belakangan ini artinya masa belajar yang mengorbankan 

perhatian ke keluarga dan uang yang telah dikeluarkan selama ini TIDAKLAH SIA-SIA. Saya bilang kepada 

istri bahwa ini baru dari 1 minisite saja, kalau saya bisa membuat ratusan bahkan ribuan minisite dan setiap 

minisite dapat menghasilkan $5/bulan saja maka penghasilan saya akan bisa setara atau bahkan lebih dari 

seorang manajer tingkat menengah ! Dimana nantinya tidak akan pusing lagi memikirkan biaya untuk 

sekolah anak bila sudah besar kelak. 

Akhir kata, saya telah menemukan “Guru IM Handal” yang selama ini memang saya cari! Walau banyak 

tantangan baik dari keluarga, masalah membagi waktu dan lain-lain tapi itu semua adalah harga yang harus 

saya bayar demi menggapai impian saya, impian untuk menikmati hidup lebih baik di masa depan. 

 

Salam sukses ! 

Josia aka Luckyjo 
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Liliek Febrety Ase dari Bali – batch #9 Denpasar 

Jatuh Cinta kepada Dunia Bisnis Internet 

Sudah sejak 3 tahun yang lalu aku mengenal dunia bisnis internet.  

Layaknya seseorang yang jatuh cinta, aku langsung tertarik pada kesan pertama pada bisnis internet. 

Menurutku ini adalah bisnis yang keren, aku bisa memilih kapan waktu mau kerja dan kapan mau libur. Aku 

bisa pergi kemana saja sambil tetap berpenghasilan. Kupikir pasif income adalah sangat memungkinkan 

dalam bisnis ini. Sejak saat itu juga aku selalu mencari informasi dan mencobanya. 

Beberapa percobaanku pernah menghasilkan Rp.100ribu dan 2 tahun kemudian menghasilkan rp.250ribu. 

Waktu itu aku sangat senang mendapatkan uang tersebut, namun tentu saja bukan penghasilan seperti itu 

yang kuimpikan untuk menjadi mata pencarianku. Pasif income yang konsisten dengan jumlah yang cukup 

berarti adalah yang kuimpikan. 

Demikianlah hidupku terus berjalan berdampingan dengan impianku untuk berhasil dalam dunia bisnis 

internet.  Setiap hari aku sisihkan waktu untuk belajar mengenainya. Setiap malam dan setiap ada waktu 

luang selalu kugunakan untuk membaca dan mencobanya. Berbagai kursus online kuikuti, informasi-

informasi di internet kubaca, buku-buku di toko-toko kujelajahi, membuat web, membuat blog, membeli 

dan membaca berbagai ebook, membaca di forum-forum dan berbagai hal lainnya kulakukan  namun tetap 

saja impianku tak kunjung menjadi nyata. Jangankan pasif income, penghasilan yang konsisten saja tidak 

pernah kudapatkan.  

Pertemuanku dengan BBI 

Seperti kebiasaanku yang lalu-lalu, setiap kali ke toko buku aku langsung ke rak-rak bagian internet. Kulihat 

ada buku baru berjudul “Sukses Berbisnis di Internet dalam 29 Hari”, pikirku “hm, ini buku menarik, dalam 

29 Hari aku bisa sukses di Internet?” Langsung kubaca secara sekilas buku itu dan kubeli buku itu. Sejak saat 

itulah aku berkenalan dengan BBI dan mendapatkan email secara teratur dari BBI. 

Melalui buku inilah aku mengenal dengan lebih jelas tentang kelompok-kelompok dalam bisnis internet dan 

aku mengetahui apa itu internet marketing. Melalui buku inilah pembelajaranku tentang internet bisnis 

juga semakin mengarah. Dan melalui buku inilah internet marketing menjadi fokus utamaku. 

Keyakinanku Semakin Kuat 

Keyakinanku untuk menggeluti bidang internet marketing semakin kuat semenjak aku dipecat dari 

perusahaanku dengan alasan yang tidak jelas, syukurlah aku masih punya pekerjaan sampingan saat itu, jika 

tidak bagaimana dengan hidupku?  

Bekerja di kantor dengan gaji bulanan memang nyaman tidak perlu memikirkan terlalu banyak hal, namun 

resikonya juga sangat tinggi ketika tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan seperti yang kualami saat itu. Sejak 

saat itu aku bertekad untuk menggeluti  bidang internet marketing secara penuh waktu, bisnis yang tidak 

tergantung pada orang lain. Tawaran pekerjaan dari perusahaan lain kutolak dan aku berketetapan untuk 

hidup dari bisnis sampinganku saja sehingga aku mempunyai waktu yang lebih longgar dan lebih fleksibel 

untuk terus belajar dan menjadi berhasil di internet marketing.  

Sejak tahun 2009 itu yang terpenting buatku adalah bisnisku sendiri dan internet marketingku, bukan bisnis 

perusahaan orang lain.  

Kehidupanku yang Baru – Keyakinanku Semakin kuat 
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Kehidupanku yang baru sangatlah berbeda dengan kehidupanku yang lalu-lalu. Aku baru merasakan bahwa 

berpenghasilan dari bisnis sendiri sangatlah berbeda dengan gajian bulanan yang tetap. Kehidupan dari 

bisnis sendiri sangatlah berfluktuatif, ada saat-saat dimana penghasilanku sangat besar namun ada juga 

saat-saat aku harus mengikat pinggangku dengan sangat ketat dan memotong semua pengeluaran.  

Setiap kali ada liburan semua teman-temanku dan bahkan keluargaku pergi berlibur, sementara aku harus 

tinggal di rumah sendiri untuk menghemat uang dan bekerja setiap hari. Keyakinanku untuk sukses di 

internet marketing semakin kuat, bidang yang bisa menghasilkan pasif income dan bisa kukerjakan dimana 

pun aku pergi 

Amazon Mini Site Blue Print - Kunci Pembuka Pintu Impianku 

Selama berbulan-bulan internet marketing yang kutekuni berjalan tanpa arah yang jelas, tanpa penghasilan 

yang rutin dan berarti sampai suatu saat aku mengetahui adanya workshop Amazon Minisite Blue Print.  

Penjelasan tentang workshop ini membuatku sangat ingin untuk mengikutinya, pikirku ini adalah kunci 

untuk mewujudkan kesuksesanku dalam internet marketing, kunci pembuka pintu impianku. Namun 

biayanya saat itu sangat besar buatku, kulewatkan workshop di Jakarta dan kuikuti terus perkembangan 

workshop ini sampai pada bulan Januari 2010 aku  meminjam uang untuk mengikutinya. Namun muncul 

keraguan dalam diriku benarkah workshop ini bisa kukerjakan? Bisakah aku mendapatkan pasif income dari 

Amazon Mini Site Blue Print ini? Tidak bisakah aku belajar di tempat lain yang murah untuk sukses dalam 

internet marketing? Sekali lagi kuurungkan niatku untuk mengikuti workshop di Surabaya. Kuberi waktu 

kepada diriku untuk mencoba cara yang lebih murah sambil melihat kelanjutan dari Workshop ini. Uang 

yang sudah kupinjam tadi kutabung, kupikir siapa tau bisa kupergunakan nantinya.  

Setelah beberapa bulan belajar bisnis internet dari tempat lain, tetap saja aku tidak mampu menghasilkan 

uang secara teratur. Walau pun aku sudah belajar setiap pagi dan malam, membuat beberapa website 

maupun blog, menjadi affiliate marketing dari banyak perusahaan, namun tetap saja aku tidak berhasil 

menghasilkan uang dari internet bisnis.  

Rasanya saat itu aku sudah kelelahan terus-menerus belajar dan mencoba banyak hal sampai aku hampir 

menyerah dan hampir menyimpulkan bahwa bisnis internet begitu susah buatku.  Untunglah pada saat itu 

ada email pemberitahuan tentang akan diadakan workshop Amazon Minisite Blue Print di Denpasar. Hal ini 

menyegarkan pemikiran dan harapanku.  Namun bagaimana dengan biayanya? Memang aku sudah ada 

tabungan, namun disaat yang sama aku harus membeli sepeda motor karena mamaku harus menjual mobil 

yang biasa kupakai bekerja untuk biaya kuliah adik2ku. Untunglah pacarku meminjami uang untuk membeli 

sepeda motor bekas, sehingga masih memungkinkan buatku untuk mendaftar workshop yang di Denpasar. 

Email pemberitahuan itu disertai dengan artikel Anda Hebat, kisah2 perjuangan alumni Amazon Mini Site 

Blue Print. Setelah aku membacanya, aku semakin yakin bahwa aku pasti bisa menghasilkan uang dari 

pembelajaran di workshop ini. Niatku sudah bulat untuk mengikuti workshop ini. Aku terus menunggu2 hari 

pembayaran workshop, kupikir sebaiknya aku bisa menjadi peserta yang membayar pertama kali supaya 

mendapat uang kembalian tunai rp.500.000,-  uang itu bisa kupakai untuk menutup hutang2ku.  

Sehari sebelum pembayaran aku bertanya ke BBI secara online apakah bisa membayar hari ini atau 

membayar duluan sebelum pendaftaran dibuka? Namun mereka bilang tidak bisa. Dan karena aku ngotot 

mau bayar duluan mereka bilang nanti tidak bisa mendapat uang kembalian lo kalau mendului jadwal 

pembayaran. Akhirnya kutunggu hari pembayaran itu. Mendekati jam pendaftaran untuk VIP List, aku 

sudah berada di warnet tapi karena sangat lambat aku memutuskan pindah warnet karena aku tidak mau 

kehilangan kesempatan mendapat uang hadiah itu. Aku naik sepeda motor dan ngebut pindah ke warnet 

yang lain, saat itu sudah 15 menit menjelang dibukanya pendaftaran, dengan tergesa2 dan tergopoh2 aku 
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berlari2 memasuki warnet yang lain dan cepat2 kubuka komputernya dan setelah kucoba syukurlah warnet 

ini koneksinya lumayan cepat. Langsung aku membuka emailku dan membuka web BBI juga membuka web 

klikbca, waktu pendaftaran dibuka, langsung aku mentrasfer uang melalui klikbca dan mengirimkan email 

bukti pembayaran ke BBI. Syukurlah beberapa hari setelah itu aku mendapat kabar dari BBI bahwa aku 

mendapat  hadiah uang tunai rp.500.000,-. 

Mendekati workshop BBI itu, di bulan juni, sekali lagi aku ditinggal sendirian di rumah sementara semua 

teman2 dan keluargaku bepergian, aku tetap harus tinggal untuk menghemat uangku dan terus bekerja. 

Keadaan ini semakin menguatkan dan memecutku untuk sukses di  internet marketing. Aku semakin 

bersemangat dan semakin mantap menanti workshop itu berlangsung. Apalagi setelah aku mengetahui 

bahwa Susi, teman dekatku di SMA mengikuti workshop ini, dia orangnya diam, cermat dan pintar. Hatiku 

sangat amat mantap menunggu 2 Juli 2010 tiba, hari di mana workshop itu dimulai.  

Tibalah hari pertama workshop, 2 Juli 2010. Sesuai pesan dari Pak Hianoto bahwa proses pembelajaran 

akan berjalan dengan maksimal kalau kita belajar sambil melakukan, mengucapkan dan mengulang, aku 

ikuti semua gerakan, aku ucapkan semua kalimat2 yang harus diulang disetiap tahap pembelajaran dalam 

workshop itu, aku catat sebanyak yg kubisa, kuberi tanda disana sini dalam hand outku. Aku tanyakan hal2 

yang aku tidak mengerti, tak peduli berapa banyak pertanyaanku sampai aku mengerti. Aku bertekad 

untukmenguasai materi dalam workshop ini  karena aku harus berhasil menjalankan bisnis ini. 

Sebenarnya sejak tanggal 1 Juli malam badanku kurang fit namun syukurlah hari pertama workshop itu aku 

bisa mengikutinya dengan baik. Sepulang dari workshop pada tanggal 2 Juli, badanku semakin terasa pegal2 

dan kepalaku pusing  namun karena ada tugas dari workshop yang harus kuselesaikan kupaksa diriku untuk 

pergi ke warnet dan mengerjakannya namun hanya bertahan selama 1 jam dan badanku tidak kuat lagi, 

kuputuskan untuk pulang dan beristirahat. Setelah beristirahat sekitar 2-3 jam, aku bangun lagi dan 

badanku terasa lebih baik, lalu aku pergi ke warnet dekat rumahku lagi untuk menyelesaikan tugas dari 

workshop dan sekitar pk.22.00 aku pulang dan beristirahat. Syukurlah setelah hari itu badanku tidak sakit 

lagi dan aku dapat mengikuti workshop dengan baik sampai selesai. 

Sehari setelah workshop itu selesai, langsung aku memulai pengerjaan 5 webku yang selanjutnya, hampir 

setiap hari aku pulang dari warnet jam 1 atau jam 2 malam dan kembali lagi ke warnet di pagi hari atau di 

sore hari kalau pas tidak ada kerjaan. Bahkan juga pernah pulang jam 4 pagi.  

Perjuanganku terasa semakin berat sepulangnya mamaku dari bepergian. Setiap malam aku harus pulang 

dengan dimarah2i karena pulang kemalaman dari warnet, aku tau mama sayang aku dan khawatir terjadi 

kecelakaan bila pulang malam2. Jadi jadwalku ke warnet kuubah sedikit untuk menyenangkannya.  

Ranking 1 di Yahoo.com, Email2 dari Amerika  dan Ranking 10 di Google.com  

Pada tanggal 13 Juli 2010 aku akhirnya menyelesaikan pembuatan 5 webku dan menguploadnya.  Setelah 

menguploadnya aku terus mengerjakan beberapa hal2 yang harus diselesaikan. Berhari2 di depan 

komputer membuatku akhirnya merasa jenuh, lelah, down dan puncaknya pada tanggal 18 Juli 2010 terasa 

sangat berat dan melelahkan buatku, untunglah ada forum BBI Insider yang selalu online buatku. Teman2 

dan Bapak2 mentor melalui posting2 dan jawaban2 serta dukungan2 mereka menguatkan dan 

membangkitkan semangatku lagi. Terus kuayunkan kakiku dengan semangat mengerjakan web2 

berdasarkan Amazon Minisite Blue Print. 

 Seumur-umur membuat web aku tidak pernah bisa masuk ke Yahoo.com atau Google.com dan 

mendapatkan ranking yang lumayan. Namun Pada tanggal 21 Juli 2010 salah satu web yang kuupload 13 

Juli lalu berada di posisi no.1 di Yahoo.com sedangkan beberapa web yang lain berada di posisi no.6. 

Rasanya hari itu aku senang sekali tidak kepalang tanggung, seharian itu aku tersenyum2 sendiri dan 
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berkata “Yess, yess, yess….” berkali2 sampai staf warnet terheran2 melihatku ☺ Mamaku, adik2ku dan 

sahabat2 karibku kusms semuanya dan kuminta mereka melihat ke Yahoo.com ☺  

Petualanganku tidak berhenti disana, ini semakin asyik ketika aku mendapatkan email2 dari pengunjung2 

webku yang berasal dari Amerika. Aku tidak pernah menyangka bisa merasakan hal2 ini. Berikut adalah 

email pertama yang kudapatkan dari Chicago yang menanyakan tentang produk yang kupromokan: “when 

did the 3790T come out? what stores carry this product(chicago)? Thanks!” 

Sekali lagi kubagi2kan kabar gembira ini ke keluarga, teman2 karib dan sahabat2ku di forum BBI Insider. 

Seorang temanku di forum, Bapak Intarto memberi ucapan selamat dan berikut kutipan dari postingnya: 

“selamat. satu langkah awal jadi international bussinesswoman telah Anda ayunkan…”. International 

Bussiness Woman? Wow, keren rasanya menyandang nama itu ☺  Sampai sekarang aku masih 

mendapatkan email2 dari negara2 keren seperti Canada, Costa Rica, San Diego, dll. 

Tanggal 25 Juli 2010, kembali rasa senangku berbinar2 setelah mengetahui webku itu menempati posisi 

halaman 1 dari Google.com, tepatnya rangking 10 di Google.com.  

Komisi Pertamaku  - Pintu Impianku Terbuka  

Pagi itu, aku berniat untuk upload video ke youtube, berdasarkan pengalamanku kecepatan internet di 

macdonald cukup cepat untuk pengerjaan ini, jadi kuputuskan untuk membeli soft drink Coke supaya bisa 

duduk berlama2 di sana dengan laptopku. Beberapa hari ini aku mempunyai kebiasaan baru yaitu 

membuka web Amazon affiliate untuk melihat komisi dan orderan barang2. Tidak seperti biasanya orderan 

yang 0 hari itu berganti dengan tulisan 1, kembali hatiku berbunga2 dan senyumku merebak di MacDonald 

Denpasar. 

Tepat pada 29 Juli 2010 pagi, kembali aku menyalakan laptopku dan langsung membuka web Amazon 

affiliate, kali ini baru pertama kalinya kulihat komisiku mempunyai tulisan selain 0. Selama bertahun2 

mencoba menjadi affiliate Amazon aku tak pernah menghasilkan komisi sepeserpun. Komisiku selalu nihil 

alias 0. Setelah 25 hari dari workshop Amazon Minisite Blue Print, aku berhasil mendapatkan komisi 

pertamaku, hari itu aku terus tersenyum2 sambil mengatakan “Yess,yess,yessssss….” kegirangan.  

Aku masih ingat waktu itu saking senangnya di atas sepeda motor aku juga mengatakannya dengan keras2 

dan tersenyum2 sampai pengendara2 sepeda motor di sebelah melihatiku, mungkin pikirnya kenapa 

dengan orang ini ya? ☺ Sejak hari itu mamaku selalu menanyakan padaku bagaimana toko onlinemu? 

Sudah laku berapa barang hari ini? Mamaku dan juga pacarku yang tadinya menentang keras akan bisnis 

online ini sekarang mendukungku 100% ☺ 

Berikut adalah screen shot dari komisi pertamaku ☺ 

 

Impian yang Menjadi Nyata 

Setelah beberapa tahun akhirnya perjuanganku membuahkan hasil. Impianku untuk mempunyai 

penghasilan dari internet marketing secara rutin dan berarti mulai menjadi nyata. Akhir bulan Juli 2010 aku 
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mendapatkan komisi sebesar $35.05, sedangkan komisi bulan Agustus ini $160.92, jadi total komisiku 

dalam 58 hari setelah workshop adalah $195.97.  

 

Akhir kata, 

Ketika Anda mengalami keputusaasaan dan kegagalan ingatlah perkataan Dale Carnegie ”Kembangkan 

sukses dari kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan terbaik menuju sukses.” 

Ketika Anda ingin menyerah dan berhenti dalam perjuangan Anda, ingatlah perkataan Ross Perot, 

“Kebanyakan orang menyerah persis ketika mereka akan mencapai sukses. Mereka berhenti pada garis 

halaman satu. Mereka menyerah pada menit terakhir dari permainan satu kaki dari gol kemenangan.” 

1 September 2010 

Liliek Febrety Ase 
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Milka Milarka dari Bandung – batch #2 Jakarta 

Mau Tahu Rahasia Sukses Seorang Ibu Rumah Tangga  

jadi Internet Marketer Hanya Dalam Waktu 15 Hari? 

Baca ceritanya di bawah ini......... 

Saya adalah seorang Ibu Rumah Tangga biasa yang sudah berkenalan dengan Dunia Internet Marketing 

sejak Juli 2008 dengan maksud mencari tambahan income namun setelah mengikuti beberapa system 

dimaksud belum menghasilkan juga, sempat patah semangat juga sih................hingga akhirnya  dapat info 

ada e-book Gratis 29 hari Sukses Bisnis Internet, trus Beli Bukunya yang BEST SELLER di Gramedia,... trus 

tiba2 sudah Gabung Workshopnya tgl 6,7,8 Nov 2009 di Jakarta(batch 2). 

Semangat yang dulu pernah padam secara tiba-tiba  Kembali Meledak-ledak" setelah Workshop 3 hari yang 

penuh Dinamika. 

Siang Malam bahkan kebanyakan Subuh segenap Perhatian dan Kemampuan tercurah untuk Meraih Impian 

Yang Terpendam selama ini......Menjadi Seorang Internet Marketer Yang Sukses!!! 

Hari demi Hari berlalu....... Detik demi detik terasa berdetak begitu cepat...Hingga Akhirnya tanggal 25 

November 2009 iseng saya cek Amazon Account saya....dan Ternyata... 

WOW!!! DAHSYAT LUAR BIASA !!! ada 1 SALES PERDANA dari produk seharga 69,9 USD dengan KOMISI 4 % 

= 2,8 USD!! 

Sebentar ... ada yang LEBIH DAHSYAT LAGI.... keesokan harinya tanggal 26 November 2009 ternyata ada 2 

SALES LAGI dari produk seharga 142,99 USD dengan Referral FEE 4%=5,7 USD  dan dari produk Third Party ( 

Bukan Produk Saya sendiri tapi customer beli melalui Link saya) seharga 34,99 dengan Referral FEE 4%=$1,4  

Jadi Total Semuanya 9,90 USD dalam tempo 15 hari? AMAZING!!!! 

Dan Saya Semakin Yakin Impian Saya Untuk ngejar target Awal Earn 500-600 USD/ bln (Gaji Sekelas 

Manager 10 thn masa kerja tuh…) Semakin Hari Semakin Nyata!!! 

Semuanya itu saya dapatkan Hanya dengan 15 Hari kerja Efektif mulai 10 Nov-25 Nov 2009!!! 

Rahasia Sukses Seorang Ibu Rumah Tangga jadi Internet Marketer Hanya Dalam waktu 15 HARI sebenarnya 

ada 4 yaitu: 

1. Pentingnya Mentor yang betul-betul mau sharing dan membimbing kita dari hati bukan hanya Profit 

Making semata, semua ini saya dapatkan di BBI dengan bantuan Milis Di Web, setiap pertanyaan selalu 

dibantu dan dijelaskan detailnya. Two Tumbs Up For You Mr. Sukarto & Mr. Hianoto!! 

2. Komitmen untuk Maju Bersama( Together We'll Be Stronger). 

Ya Saya beruntung sekali After Workshop ternyata ada total 5 orang dr BDG(Pa Trian, Pa Budi, Pa Dani, 

Pa Rian, dan saya:))yang telah berkomitmen Balapan Pecah Telur duluan. Kami berinisiatif mengadakan 

Weekly Meeting rutin minimal  seminggu sekali untuk membantu teman yg mengalami 

kesulitan.Thanks to you All My Friend!! 

3. Belajar dari Teman Yang Lebih Canggih 

(Manfaatkan Teknologi eg: email, YM,Facebook). My Secret Mentor & Friend Fitri, thanks banget ya 

bantu dari jarak jauh semua kesulitan yg kita alami.  

4. Kehebatan Sistem Yang diajarkan BBI, absolutely Proving System!! 

That’s All For Now!! 



AffiliateSiteBlueprint.com Special Report “ANDA HEBAT!!” v2 Hal: 116 

Sebagaimana dikutip dari Lubuk Hati Terdalam Seorang Ibu Rumah Tangga Biasa Yang Sedang Menapaki 

Tangga Kesuksesan Seorang Internet Marketer 

Milka Milarka  

Dikirim tanggal 29 Nopember 2009 

 

Lanjutan update berita dari Milka di forum BBI Insider 

milka milarka Reply: 

November 29th, 2009 at 9:16 am 

 

Dear My "Low Profile High Profit" Mentor (Really-realy High, Fast and Proving Earning System) Mr 

Sukarto& Mr Hianoto…., 

Terimakasih Banget untuk Anda berdua yang sudah memberikan Kesempatan saya untuk menjadi 

murid "TELADAN" dari BANDUNG yang satu-satunya WANITA yang Pecah Telur Pertamakali, 

dengan kehadiran Anda berdua betul2 merubah kehidupan saya dari seorang Ibu Rumah Tangga 

Menjadi seorang Internet Marketer, Walaupun Newbie Tapi Saya Yakin dan Percaya Saya dan 

rekan2 BBI dapat mengalahkan Internet Marketer kelas Dunia yang kebanyakan hidup di negeri 

tetangga(Singapura)…AYO INDONESIA!!! 

Saya Semakin Yakin dan Percaya Diri dapat menggapai semua IMPIAN Yang selama ini saya Miliki… 

milka milarka Reply: 

December 10th, 2009 at 1:32 am 

 

Ehmmm Guys….. 

Hiks Maapin Aku Ya ……dengan sangat2 terpaksa tanpa adanya paksaan dari pihak 

manapun juga kecuali pihak Amazon yang maksa2 saya terus untuk terima Dollar …. 

 

Dengan ini Saya umumkan Bahwa malam ini tepat 1 bulan sejak ikut workshop BBI 

6,7,8 Nov 2009 Target awal 300 USD telah terpecahkan bahkan Account saya 

menunjukkan 322,2 USD…… 

 

Benar-benar bisnis yang paling Luar Biasa yang pernah saya Jalani seumur hidup saya….. 

Many thanks to Mr Sukarto & Mr Hianoto 

 

Thanks to BBI BDG …Pa Dani, Pa Budhi(segera nyusul ya Pa?), Pa Trian 

thanks to Semua rekan2 BBI INsider yang rela berbagi ilmu demi kemajuan bersama… 

See you On The NET!!! 

 

milka milarka Reply: 

December 10th, 2009 at 1:21 pm 
 

Hiks…hiks… hiks…002E.maapin aku ya phin, sebenarnya udah bukan 322,2 usd lagi ….. 

Tadi cek account lagi Ternyata… 

352 USD…..!!!!!!! 
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Muhammad Irsan – peserta Home Study Course 

Saya pernah beberapa kali belajar internet marketing. Tidak ada satupun yang memuaskan bila belajar dari 

internet marketer lokal. Saya juga pernah belajar tentang Amazon Affiliate marketer dari produk internet 

marketer luar negeri. Ini buat saya cukup bagus. Tapi gak semua jurus dia ajarkan dalam produknya. 

 

Nah AMSB HSC ini beda. Komplit gak pelit seperti yang lain. Semua detil jurusnya diajarkan. Saya jadi lebih 

paham tentang beberapa hal yang pernah saya pelajari dan semakin ngerti di bidang yang belum saya 

ketahui sebelumnya. 

Hari ini (20 November 2010 sekitar jam 01.08) saya coba cek posisi Amazon Minisite pertama saya yang 

dilaunch tgl. 18 November 2010 jam 18.28. Sebenarnya cuma iseng, mau istirahat dulu setelah launch 

minisite kedua saya. Ternyata hasilnya di Mr. Google: 

• Primary keyword: halaman PERTAMA google, ranking 5 dibawah 3 pages website produsen dari 

produk yang saya promosikan dan 1 page hubpages.com. 

• Secondary keyword1: halaman ketiga google 

• Secondary keyword2: halaman keempat google 

• Secondary keyword3: halaman PERTAMA google 

Berarti ini sekitar 1 hari, 5 jam 46 menit atau 29 jam 46 menit (bisa jadi kalau saya ngecek lebih awal, 

mungkin sudah terindeks di hal pertama google dari beberapa jam sebelumnya). Woow ini rekor baru buat 

saya. Website saya akhir berhasil  nembus no. 1 di halaman pertama google dalam waktu 2 hari lebih. 

Siang itu sebenarnya saya sedang bertugas dalam sebuah training. Saat sedang ada sedikit jeda, saya iseng 

online dulu. Selain mau lihat email juga sekedar mau tahu ada gak yang nyangkut di minisite saya. Saat saya 

buka halaman affiliate Amazon, saya terkejut. Ternyata sudah ada yang beli produk yang saya promosikan. 

Mau sorak gak enak, sebab saya sedang ada percis di depan kelas training. Ya sudah saya hanya bisa 

mesem-mesem saja sambil bersorak gembira di dalam hati. 

Kalau terindeks di Google butuh waktu hanya 30 jam, untuk dollar pertama saya dapatkan dalam waktu 2 

hari setelah terindeks di Google. Wow cepat juga ya! Dari sini saya mulai percaya diri bahwa saya mampu 

menghasilkan dollar melalui internet khususnya lewat Amazon.com. 

Ketika saya lihat lebih rinci, walau barang yang terjual hanya satu, namun ada satu lagi satu barang yang 

sudah masuk ke dalam keranjang belanja. Untungnya lagi ternyata si pembeli juga memasukkan 3 produk 

lain yang tidak saya promosikan. Besoknya... al hamdulillah si pembeli itu merealisasikan pembeliannya. 

Jadi makin PeDe deh! 

Memang sih komisi yang saya dapat masih kecil, maklum hanya jual mainan. Tapi yang penting bukan dapat 

berapa dollar yang saya dapatkan, tapi pengalaman mendapatkan dollar pertamanya itu yang lebih 

penting! Sebab rasa gembira dan pede akan membuat kita lebih semangat untuk terus berjuang menjadi 

affiliate marketer yang lebih baik lagi. 

Belum semua jurus yang diajarkan pak Sukarto dan pak Hian yang saya lakukan. Bukannya malas 

mengerjakan, namun memang sedang padat jadwal memberi training di luar kota. Saya yakin kalau saya 

lakukan semua jurusnya, insya Allah saya bisa mendapatkan penjualan yang lebih banyak lagi. 

Terima kasih BBI, thanks pak Sukarto & pak Hianoto atas ilmu-ilmunya. Makasih juga buat coach Erlina yang 

sudah sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. 

  



AffiliateSiteBlueprint.com 

Muhamad Riza Nadoa – peserta Home Study Course

Awal kenal BBI setelah ada teman seperjuangan dalam bisnis internet (bela

internet marketing☺) cerita kalo dia ikut Home Course BBI? Saya langsung Tanya: ‘Apaan tuh?” Pikir saya 

mungkin ini bisa jadi jembatan saya untuk sukses di bisnis internet. Nah, ternyata “pucuk dicinta,ulam pun 

tiba” ternyata ada email dari BBI. Ternyata saya dulu pernah sign up di

email itu berisi tawaran Amazon Minisite. Sebenarnya, kondisi keuangan lagi mepet juga cuma mendengar 

teman seperjuangan tadi bilang, mudah banget materinya, saya pun tertarik. 

Akhirnya bergabunglah saya dengan BBI. Saya 

terutama yang riset keyword. Ohya, mentor saya adalah pak erik. Masih ingat, sering bolak

erik, Tanya-tanya soal tugas minisite 1. Bahkan, saya beranikan protes gara2 keyword saya ditola

keyword saya kurang pencarinya☺ hehe maaf pak erik.

Bulan berganti bulan, saya bikin total ada 6 website. Cari backlink adalah hal yang selalu saya lakukan tiap 

hari. Kadang liat forum BBI, saya jadi iri ma yang dah pecah telur sampai pada akhirny

akan ngecek amazon.com apakah sudah pecah telur pa belum. Kadang malu juga ditanyain terus, dah 

menghasilkan pa belum. Pokoknya yang saya pikirin backlink,,,backlink,,,backlink!!!

Nah, pas dapat email soal bikin cerita bagi yang sudah 

ngecek apakah udah pecah telur pa belum. Diluar dugaan!!! Ternyata bukan pecah telur lagi tapi “ Amazon 

Minisite saya Meletus,,,☺” Jadi benar

Tidak percuma slama 3 bulan cari backlink trus. Saya pun langsung bikin thread di BBI soal ini bukan untuk 

pamer tapi memanasin teman yang lain tuk semangat kejar dollar Amazon dan membuktikan kalo cara BBI 

itu efektif!! Tapi ini bukan apa2 karena saya 

digit,,,wow…harus saya kejar ☺ 

Saya bersyukur akan hal ini karena ini memacu semangat saya untuk sukses di bisnis internet,

pak sukarto dan pak hianoto. Tak lupa kepada teman2 yang udah pec

panas dan bersemangat tuk sukses di amazon mini site. Mari kita muntahkan lagi lahar Amazon sebanyak

banyaknya☺ salam. 
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peserta Home Study Course 

Lariiii,,,AMSku Meletus ☺☺☺☺ 

Awal kenal BBI setelah ada teman seperjuangan dalam bisnis internet (bela-belain sering kejogja tuk belajar 

a kalo dia ikut Home Course BBI? Saya langsung Tanya: ‘Apaan tuh?” Pikir saya 

mungkin ini bisa jadi jembatan saya untuk sukses di bisnis internet. Nah, ternyata “pucuk dicinta,ulam pun 

tiba” ternyata ada email dari BBI. Ternyata saya dulu pernah sign up di BBI untuk ilmu gratisannya. Nah, 

email itu berisi tawaran Amazon Minisite. Sebenarnya, kondisi keuangan lagi mepet juga cuma mendengar 

teman seperjuangan tadi bilang, mudah banget materinya, saya pun tertarik.  

Akhirnya bergabunglah saya dengan BBI. Saya langsung action, pelototin video dari BBI bolak

terutama yang riset keyword. Ohya, mentor saya adalah pak erik. Masih ingat, sering bolak

tanya soal tugas minisite 1. Bahkan, saya beranikan protes gara2 keyword saya ditola

hehe maaf pak erik. 

Bulan berganti bulan, saya bikin total ada 6 website. Cari backlink adalah hal yang selalu saya lakukan tiap 

hari. Kadang liat forum BBI, saya jadi iri ma yang dah pecah telur sampai pada akhirny

akan ngecek amazon.com apakah sudah pecah telur pa belum. Kadang malu juga ditanyain terus, dah 

menghasilkan pa belum. Pokoknya yang saya pikirin backlink,,,backlink,,,backlink!!! 

Nah, pas dapat email soal bikin cerita bagi yang sudah pecah telur, saya pun beranikan diri liat amazon.com 

ngecek apakah udah pecah telur pa belum. Diluar dugaan!!! Ternyata bukan pecah telur lagi tapi “ Amazon 

” Jadi benar-benar meletus komisi pertama saya!!! Saya senangnya luar bias

Tidak percuma slama 3 bulan cari backlink trus. Saya pun langsung bikin thread di BBI soal ini bukan untuk 

pamer tapi memanasin teman yang lain tuk semangat kejar dollar Amazon dan membuktikan kalo cara BBI 

itu efektif!! Tapi ini bukan apa2 karena saya ada teman BBI juga yang slama 3 bulan udah bisa 3 

Saya bersyukur akan hal ini karena ini memacu semangat saya untuk sukses di bisnis internet,

pak sukarto dan pak hianoto. Tak lupa kepada teman2 yang udah pecah telor dan membuat saya bikin 

panas dan bersemangat tuk sukses di amazon mini site. Mari kita muntahkan lagi lahar Amazon sebanyak

 

Hal: 118 

belain sering kejogja tuk belajar 

a kalo dia ikut Home Course BBI? Saya langsung Tanya: ‘Apaan tuh?” Pikir saya 

mungkin ini bisa jadi jembatan saya untuk sukses di bisnis internet. Nah, ternyata “pucuk dicinta,ulam pun 

BBI untuk ilmu gratisannya. Nah, 

email itu berisi tawaran Amazon Minisite. Sebenarnya, kondisi keuangan lagi mepet juga cuma mendengar 

langsung action, pelototin video dari BBI bolak-balik 

terutama yang riset keyword. Ohya, mentor saya adalah pak erik. Masih ingat, sering bolak-balik email pak 

tanya soal tugas minisite 1. Bahkan, saya beranikan protes gara2 keyword saya ditolak karena 

Bulan berganti bulan, saya bikin total ada 6 website. Cari backlink adalah hal yang selalu saya lakukan tiap 

hari. Kadang liat forum BBI, saya jadi iri ma yang dah pecah telur sampai pada akhirnya saya putusin tidak 

akan ngecek amazon.com apakah sudah pecah telur pa belum. Kadang malu juga ditanyain terus, dah 

 

pecah telur, saya pun beranikan diri liat amazon.com 

ngecek apakah udah pecah telur pa belum. Diluar dugaan!!! Ternyata bukan pecah telur lagi tapi “ Amazon 

benar meletus komisi pertama saya!!! Saya senangnya luar biasa. 

Tidak percuma slama 3 bulan cari backlink trus. Saya pun langsung bikin thread di BBI soal ini bukan untuk 

pamer tapi memanasin teman yang lain tuk semangat kejar dollar Amazon dan membuktikan kalo cara BBI 

ada teman BBI juga yang slama 3 bulan udah bisa 3 

 

 

Saya bersyukur akan hal ini karena ini memacu semangat saya untuk sukses di bisnis internet, Terima kasih 

ah telor dan membuat saya bikin 

panas dan bersemangat tuk sukses di amazon mini site. Mari kita muntahkan lagi lahar Amazon sebanyak-
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Ni Made Eri Astuti dari Jakarta – peserta Home Study Course 

Salam kenal, nama saya Ni Made Eri Astuti. 

Saya adalah seorang karyawan swasta yang sudah 10 tahun bekerja di satu perusahaan (he he he, betah 

ya?), karir sih meningkat terus (gak sombong sih :)) 

Namun, saya selalu punya impian dalam hidup untuk menjadi seseorang yang bisa memberikan 

kebahagiaan pada keluarga dan orang tua dan juga dapat menikmati kehidupan yang singkat dan indah ini 

(life is beautiful, right?). 

Saya berpikir jika saya bekerja terus dengan orang dengan gaji bulanan, maka saya bisa kalkulasi dan 

prediksi kapan impian saya akan terwujud (mungkin gak akan terwujud, kalau gak smart ngatur duit :)), 

apalagi setiap hari berkutat dengan pekerjaan kantor yang gak ada habis2 nya, pergi pagi pulang malam, 

sampai rumah capek, tidur, besok bangun, dan kembali beraktivias rutin, dan income kita pastinya udah 

tertakar he he he..gak asik deh, tapi saya tetap bersyukur dengan segala karunia Tuhan. 

Berawal dari keinginan untuk melakukan "break trough" dalam hidup ini, saya mulai rajin ikut training 

motivasi untuk cari-cari pencerahan dan ide. Sampai-sampai saya ikut training "Firewalk" untuk membunuh 

mental block di dalam diri untuk meyakinkan bahwa kita semua mampu untuk menjadi orang sukses. 

Karena tanpa ada keyakinan, tidak ada motivasi dan emosi untuk mencapai kesuksesan. 

Akhirnya setelah beberapa kali mengikuti training motivasi, saya tertarik dengan bisnis di internet yang 

merupakan salah satu jalan untuk mencapai kebebasan finansial dan mendapatkan passive income. 

Saya mengikuti beberapa traning mengenai internet bisnis, salah satunya SEO training, dan telah 

mendapatkan sertifikat SEO (bangga juga sih), namun untuk mengikuti semua itu saya harus rela 

mengeluarkan dana yang cukup besar (25 juta-an) dan rela pula mengambil cuti kantor berhari-hari traning. 

Sempat berhutang juga buat bayar training, demi tercapainya impian jadi internet marketer :) 

Namun, apakah saya bisa memulai jadi pebisnis di internet?? 

Wah...ternyata tidak semudah dan sesederhana yang diajarkan di tempat traning. Habis training malah 

bingung, mau memulai dari mana nich??? 

Nah mulai panik deh, secara saya belum tahu apa itu hosting, domain, bikin web, wordpress, de el el. 

Bingung deh, pokoknya gelap.  

Tapi gimana pun caranya saya harus bisa memulai bisnis internet, sudah terlanjur investasi yang cukup 

besar dan saya gak boleh berhenti. 

Saya mulai kontak teman-teman training dan meminta mereka mengajarkan cara bikin web dari awal 

banget dan coba-coba pake ilmu SEO nya, cuman arah bisnisnya juga gak jelas :( 

Demi memperdalam ilmu buat web, saya mulai rajin ke toko buku beli buku-buku mengenai pembuatan 

web. Setelah beberapa lama mulai belajar sendiri, akhirnya saya menemukan buku Sukses Berbisnis 

Internet dalam 29 Hari punya master-master guru kita, Pak Sukarto dan Hianoto.  

Wah... buku ini bener-bener beda dari buku lainnya yang saya punya. Bener-bener detail dan bikin ngerti.  

Kemudian saya mulai coba gabung dengan BBI sesuai anjuran dalam buku tersebut.Setiap kali BBI 

mengundang untuk Workshop, saya hanya bisa berdoa agar suatu saat bisa mengikuti workshop tersebut 

kaena saya yakin pasti saya akan mendapatkan hal yang sangat berguna dalam perjalanan saya menjadi 

internet marketing. 
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Akhirnya, BBI me-launch AMSH, WOW..., luar biasa dan benar-benar hal yang sangat tunggu-tunggu. 

Apalagi melihat biayanya, sungguh murah sekali dibandingkan dengan semua training internet saya yang 

sebelum. 

Jadi saya tidak berpikir 2 kali untuk investasi di AMSH ini. Thanks to Pak Sukarto dan Hianoto. Saya begitu 

tidak sabar untuk mendaftar dan memulai pelajarannya. Setelah account saya aktif saya mulai mengikuti 

tahap demi tahap yang diajarkan di AMSH. Akhirnya 1 MS saya yang pertama jadi sekitar 2 minggu. 

Namun MS tersebut tidak kunjung menghasilkan. Rasanya sedih, kecewa, dan rada down juga. Setelah 

berkutat sekian lama untuk menghasilkan 1 MS, namun rasanya sia-sia, keyakinanpun mulai luntur. Tapi 

untunglah teman-teman di insider dan juga Pak Guru tidak pernah lelah memberikan dorongan motivasi 

untuk terus maju dan pantang menyerah.  

Dan saya mulai sadar, bahwa ini adalah satu ujian, dan hanya orang yang lemah yang cepat 

menyerah.Untuk menjadi sukses dan mencapai puncak memang harus melakukan pendakian yang 

melelahkan dan melalui semua ujian, halangan, dan rintangan. Orang lain bisa, maka kitapun harus bisa. 

Kemudian semangat saya bangkit lagi, don't give up! 

Saya langsung melakukan riset keyword untuk membuat MS lagi, langsung 10 MS! he he h, padahal Pak 

Guru nyaranin cuman 5 MS dalam 1 batch, maaf ya Pak Guru, habis gak sabar pengin pecah telor, nyusul 

teman-teman yang lain.  

Setelah 10 MS saya launch di akhir November 2010, saya mulai menunggu hasilnya. Wah......beneran loh, 

income mulai muncul (walaupun gak gede :)),  

 

WOW.....pokoknya senang sekali dan ternyata bisa buktikan bahwa ilmu ini AMPUH!! dan juga bangga pada 

diri sendiri telah mampu melawan putus asa. Sekarang saya benar-benar semangat menambah MS. Saya 

yakin impian saya pasti bisa terwujud jika saya konsisten dan terus fokus membuat MS. 

Saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Pak Sukarto dan Hianoto atas 

kerendahan hatinya menuntun dan memberikan jalan melalui AMSH ini sehingga saya sekarang bisa 

menjadi seorang internet marketer :)).  

Menurut saya kursus yang diberikan BBI dijamin benar-benar murah dan berkualitas. Pokoknya TOP 

habis!!! Saya doakan BBI tambah sukses dan makin dicintai karena telah banyak menerangi orang-orang 

seperti saya. SUKSES BUAT BBI dan MAJU TERUSI!!! 

Salam, Ni Made Eri Astuti 
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Nur Adi Salimun dari Surabaya – batch #8 Surabaya 

AKHIRNYA semua kebingungan dan kekecewaan saya selama setahun TERJAWAB 

Sebelum saya menceritakan Earning pertama saya dari Amazon.com, saya akan menceritakan pengalaman 

atau kisah saya. 

Saya mulai mencari tahu mengenai apa itu internet marketing kurang lebih satu tahun. Proses untuk 

mencari tahunya saya tempuh  lewat membeli buku-buku. Buku saya hampir 20 buku, dari buku adsense, 

affiliasi marketing, seo sampai bagaimana cara membuat website (joomla, wordpress) dan buku design 

graphics (untuk membuat template). Dan saya mendownload ebook dan video tutorial internet marketing. 

Dan suatu hari saya ke toko buku Gramedia untuk lihat-lihat buku….dan ternyata saya melihat sebuah buku 

tebal di bagian buku baru (new release) dan saya lihat cover dan belakang bukunya, saya langsung tertarik. 

Kemudian saya langsung membelinya dan dari buku itulah saya mengetahui BBI dan workshop Amazon 

Minisite Blueprint. 

Tapi pada saat workshop yang angkatan 1 saya tidak ikut, sebab saya takut kalau worshop ini cuman isapan 

jempol saja…(janji belaka). kemudian saya menunggu sampai ada yang sukses ….. dan angkatan 1 sudah ada 

yang sukses saya masih tidak percaya. Sampai angkatan ke 8 disurabaya saya baru ikut, kenapa? 

Saya berpikir, kalau saya cari bukti terus, kapan saya mulainya? Dan sekarang prinsip saya sudah saya ubah  

SAYA MAU JADI BUKTI, BUKAN CARI BUKTI TERUS LAMA-LAMA PASTI CAPEK SENDIRI. 

Dan akhirnya saya menjalani proses pembelajaran dari tanggal 4 sampai 6 Juni 2010. Hari pertama cukup 

menyenangkan….tapi setelah pulang saya dapat PR yang harus diselesaikan dirumah…dan saya 

mengerjakannya sampai larut malam…agar supaya kalau ada kesulitan saya masih bisa bertanya ke mentor 

keesokkan harinya.  

Dan hari ke 2 saya jalani ….dan pulangnya saya masih membuat PR dan terus belajar sampai larut malam 

juga…..dan  pada hari terakhir workshop saya mengalami rasa ngantuk berat…..dan untungnya ada coffee 

break..he he he he. 

 Setelah masuk ke kelas kembali saya menjadi segar kembali. Dan setelah pulang kerumah…. Malamnya 

saya coba masuk ke amazon.com…. dan saya kaget sekali, karena saya tidak bisa masuk ke affiliate account 

lagi… setelah saya cek ternyata pendaftaran saya ditolak dan saya sangat bingung dan saya ingat kalau ada 

forum BBI yang mungkin bisa membantu saya….dan akhirnya saya menemukan pemecahan untuk solusi 

saya diforum BBI ini. 

Hari berlalu saya tetap berusaha untuk meluangkan waktu saya 1-2 jam setiap hari untuk berusaha belajar 

kembali dan mempraktekan apa yang sudah diajarkan diworkshop, karena ke dua mentor saya (Pak. 

Sukarto dan P. Hian selalu mengingatkan kita harus selalu ACTION walaupun workshop telah berakhir). 

Dan tanggal 11 juni 2010 dimalam hari saya coba masuk ke amazon.com dan alangkah kaget bercampur 

bingung dan tidak percaya, sebab saya menemukan direport earning saya ada sejumlah $ 1.97. saya coba 

sign out dari amazon dan kemudian saya login lagi yang kedua kalinya. Dan saya tetap masih melihat $ 1.97 

di earning report saya dan langsung saya terharu dan mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena hampir 

satu tahun saya belajar dari hampir 20 buku yang saya beli dan dari ebook yang saya download, tidak 

pernah website (ada 2 website) affiliate saya menghasilkan uang sepeserpun. WOW…. AMS Blue Print 

memang benar-benar AMPUH. 
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Dan dengan penghasilan pertama saya dari Amazon….akhirnya menjawab semua kebingungan dan 

kekecewaan saya selama setahun mengenai internet marketing. Saya bertambah percaya diri dan lebih 

semangat lagi untuk mengerjakan Minisite saya yang lain. Thanks untuk BBI dan kedua mentor saya (Pak 

Sukarto dan Pak Hian). 

Dan akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa selama setahun dulu saya gagal di bisnis internet 

marketing karena 1 hal:  

Saya tidak mendapatkan informasi yang benar atau tepat 

Karena dari 20 buku dan ebook yang saya dapatkan itu justru membuat saya semakin pusing atau bingung, 

karena informasinya tidak lengkap. Setelah ikut worsksop BBI, website Amazon site saya dalam 5 hari sudah 

menduduki halaman ke 3 di google. Padahal website yang dulu pernah saya buat (hampir satu tahun), 

sampai hari ini tidak pernah menduduki halaman ke 3 di google. 

Dan setelah ikut workshop ini, saya masih disupport melalui forum (semua kendala saya banyak yang 

bantu, termasuk ke 2 mentor saya: Pak Sukarto dan Pak Hian).  

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Sukarto dan Pak Hian dan seluruh TIM BBI yang dengan 

sabar menjawab semua pertanyaan saya. 

Salam, 

Nur Adi Salimun  

Update Story dari Nur Adi Salimun: 

SISTEM AMAZON MINISITE BLUEPRINT BII SANGAT… SANGAT PROVEN BANGET…..  

PECAH TELUR LANJUTAN…… 

1) Always THANK GOD…. akhirnya MINISITE ke 2 saya ikut PECAH TELUR juga 

Thanks untuk Pak Sukarto dan Pak Hian untuk mentoringnya yang HEBAT, yang BENAR-BENAR sudah VERY 

VERY PROVEN banget METODEnya. Dan Thanks juga untuk rekan-rekan SEPERGURUAN BBI yang saling 

membantu lewat forum ini. 
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Dengan pecah telur yang ke 2 ini, semangat saya bisa lebih DOBEL lagi…. dan saya masih harus banyak 

belajar kepada ke 2 Mentor kita yang HEBAT-HEBAT dan kepada rekan2x seangkatan dan juga kepada 

semua 

rekan2x ANGKATAN yang terdahulu. Semoga kita bisa PECAH TELUR SAMA-SAMA. AMIN 

2) Always THANK GOD…. Tidak disangka secepat ini, akhirnya MINISITE ke 7 saya ikut PECAH TELUR juga 

Wah benar… benar LUAR BIASA AMS BLUEPRINT.. benar-benar saya tidak menyangka bisa pecah telur lagi 

secepat ini. Baru tanggal 19 juli 2010 pecah telur yang ke 2 dan tanggal 22 Juli 2010 PECAH TELUR lagi dari 

minisite saya yang ke 7 yang baru 3 hari saya UPLOAD.  

  

Dan asyiknya saya jual GPS (minisite baru 3 hari on udah di hal 3 google dan besoknya udah ada pembeli), 

asyiknya lagi yang dibeli gps + tempat gpsnya + craddle gps untuk mobil (jadi sekali beli bisa 3 produk). 

3) Always THANK GOD…. akhirnya MINISITE saya yang lain ikut PECAH TELUR juga. 

Betul kata Pak Sukarto dalam Forum BBI:  

Selamat buat pecah telur minisite ke 2. Mantaps!! makin hari makin banyak income berdatangan sampai 

gak tahu sudah datang dari mana saja he..he.. (ini yg akan terjadi di Nur Adi). sip, lanjutkan! 

Dan apa yang dikatakan Pak. Sukarto diatas memang menjadi kenyataan… sebab saya memang gak tahu 

PECAH TELUR yang satu ini dari minisite saya yang mana, karena saya nggak pernah promote barang 

dibawah ini. (MANTAFF BENAR SISTEM AMS)  

  

4) Always THANK GOD…. akhirnya MINISITE ke 8 saya ikut PECAH TELUR juga 

wow… wow.. SEKALI LAGI SISTEM AMS memang LUAR BIASA.. karena hampir 2 minggu lebih minisite saya 

yang ke 8 masuk SANDBOX (karantina). Dan saya cek ternyata sudah di yahoo masuk halaman 1 urutan 2 

dan google halaman 3 urutan 1. 
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Dan asyiknya saya jual camera, yang dibeli camera + tempatnya / sarungnya (sekali beli 2 item).  

SEKALI LAGI saya UCAPAKAN THANK SO MUCH untuk Pak. Sukarto & Pak. Hiananto yang telah 

memperkenalkan SISTEM AMS kepada saya…  

Saya merasa BERUNTUNG bisa berkenalan dengan Anda berdua dan saya merasa sangat GEMBIRA karena 

apa yang menjadi PENCARIAN saya mengenai ONLINE MARKETING selama kurang lebih 1 tahun AKHIRNYA 

TERJAWAB. 

Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk TIM BBI dan REKAN-REKAN SEPERGURUAN yang selalu SIAP 

membantu saya. 

Pesan dari saya untuk kita semua: 

JANGAN PERNAH BERHENTI, SEBAB ORANG YANG SUKSES TERUS BERTAHAN HINGGA BERHASIL. HANYA 

ORANG YANG GAGAL BERHENTI DI TENGAH JALAN. 

Salam, 

Nur Adi Salimun   
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Peter Gunawan dari Semarang – peserta Home Study Course 

Nama saya Peter Gunawan, usia 38 tahun tinggal di Semarang. Saya seorang wirausaha di bidang furniture 

dan kuliner.  

Pembukaan 

Saya sudah mendengar tentang BBI  dari Pak Hianoto yang juga teman saya sejak beberapa hari sebelum 

launching Ebook 29 hari Sukses Berbisnis di Internet. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan bisnis di 

Internet namun ada keraguan akan kemampuan saya karena tidak ada background sama sekali dalam hal 

ini. Sering saya mencari informasi di Internet, mulai dari yang gratisan maupun yang berbayar, namun 

hasilnya tidak memuaskan, hanya mengupas kulitnya saja dan tanpa mentoring yang memadai. Ebook 29 

hari BBI pun sudah saya download komplit, namun tidak saya baca tuntas karena bagi saya ilmu tsb terasa 

sangat berat sekali untuk dipahami. 

Kemudian saya mendengar BBI mengadakan workshop Amazon Minisite di berbagai kota termasuk di kota 

saya, Semarang. Ada keinginan untuk ikut, tapi tetap ada keraguan. Mengingat biaya yang menurut saya 

saat itu terlalu tinggi, ada keraguan nantinya investasi itu akan sia-sia. Bahkan saat saya meminta pendapat 

Pak Hianoto, dia menasihati untuk focus di usaha saya saja (furniture), yang sudah berjalan dengan baik. 

(Memang sih, berjalan baik tapi bukan running well. Inilah sebabnya mengapa Indonesia selau tertinggal. 

Sementara kita berjalan, yang di sana sudah pada berlari (running) jauh meninggalkan kita. He he he). 

Akhirnya keinginan saya berbisnis internet saya pendam kembali. 

Hingga akhirnya saya mendapat info ada Amazon Minisite Home Study Course yang akan dibuka tanggal 5 

Oktober dengan harga yang terjangkau (di bawah 1 juta). Wah, saat itu saya sangat mantap untuk megikuti 

Home Study Course ini. Saya sangat menanti saat pendaftaran dibuka. Maka, begitu pendaftaran dibuka, 

saya langsung daftar, lalu melakukan pembayaran kesokan harinya (karena saat hari H, ternyata saldo BCA 

saya tidak cukup ☺ ).  Hmm, ini adalah kado Ulang tahun saya yang pada tanggal 7 Oktober 2010 tepat 

berumur 38 tahun. Namun ada sedikit yang masih mengganjal, karena istri saya tidak yakin akan bisnis ini. 

Takut kalau-kalau hanya menghabiskan waktu dan biaya untuk hasil yang belum pasti. 

Begitu aktivasi berhasil, saya dengan tidak sabar langsung mendownload semua materi yang disediakan. 

Kemuadian saya pelajari setiap detil yang diajarkan di video sambil langsung praktet membuat minisite 

pertama saya. Saya berusaha melakukan setepat-tepatnya sesuai dengan yang diajarkan. Saya melakukan 

tiap hari bahkan sampai tengah malam, karena pada jam kerja saya masih harus mengurusi bisnis 

konvensional saya. 

Sekitar 2 minggu kemudian Minisite pertama saya berhasil live di dunia maya. Betapa terkejutnya saya, 

ketika dalam beberapa hari saja (kalau tidak salah sekitar 3-4 hari) Minisite saya ada di halaman 1 Google. 

Saya semakin mantap bahwa ini sebuah bisnis yang dapat diandalkan. Saya mulai membuat rencana kerja 

sesuai yang diajarkan di modul terakhir.  

Pecah Telor 
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Saya mulai membuat minisite-minisite berikutnya. Tanggal 6 November 2010 saya mendapatkan earning 

yang pertama (‘pecah telur”). Ada order 4 item tapi ada 1 item shipped hasil dari minisite kedua. Jumlah 

tidak terlalu besar ( $ 1,77) tapi sudah cukup besar untuk memacu semangat saya untuk lebih focus di 

bisnis ini. Dan yang menggembirakan, istri saya mulai mendukung saya, walaupun masih ada sedikit 

keraguan. Luar Biasa, setelah itu berlanjut ke earning-earning berikutnya termasuk dari minisite-minisite 

yang lain.  

 

My First $100 

Akhir November saya mendapatkan $100 pertama saya hasil dari 5 Minisite. Saya begitu terkejut dan takjub 

dengan apa yang telah saya hasilkan. Saya benar-benar tidak menyangka. Ini benar-benar JAUH LEBIH 

CEPAT dan LEBIH BESAR dari apa yang saya targetkan. Saya menyadari keterbatasan saya, baik dari segi 

kemampuan (saya tidak memahami bisnis internet – bahkan tidak tahu apa itu hosting, cara beli 

domain,cara buat website, dsb) dan juga segi waktu (saya masih menjalankan bisnis kenvensional). Saya 

percaya ini adalah awal untuk mendapatkan $1000 bahkan $10,000 dari bisnis internet. Dan istri saya mulai 

support sepenuhnya. 

 

Kejutan $100 berikutya 

Belum hilang ketakjuban saya, sekitar tiga minggu kemudian tepatnya tanggal 20 Desember 2010 saya 

mendapatkan kejutan berikutnya. Saya memperoleh earning $100 dalam 1 hari. Ya, $100 dalam 1 hari. 

Mungkin bagi para Pendekar di Bisnis Internet ini jumlah yang kecil. Tapi bagi saya, saeorang yang awam 

dan baru memulai ini adalah hal yang LUAR BIASA. 



AffiliateSiteBlueprint.com Special Report “ANDA HEBAT!!” v2 Hal: 127 

 

Penutup 

Saat ini saya sudah mengerjakan 18 Minisite dan sudah menghasilkan lebih dari $500. 

  

Sebuah hasil yang sebenarnya di luar dugaan saya. Hasil ini semakin memacu saya untuk lebih focus lagi 

dalam menjalankan bisnis ini dan semakin yakin bahwa metode Amazon Minisite BBI adalah yang terbaik 

dan dapat diandalkan.  

Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Sukarto, Pak Hianoto dan segenap Tim BBI yang telah  

membina saya selama ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat. 

Salam Sukses, 

Peter Gunawan 
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Pontinus dari Surabaya – batch #1 Surabaya 

$1.06 itulah earning pertamaku. Tidak seberapa dibanding yg diperoleh teman2 yang lain dan saya adalah 

 urutan yang ke sekian yang memperoleh earning pertama dari hasil AMAZON MINI SITE sejak selesainya 

workshop,  tapi senangnya hati ini ndak kepalang tangung dan cukup ampuh untuk merubah mindsetku 

dan memantabkan langkahku terhadap bisnis ini. Terlebih  saya memperolehnya di hari yang special (saya 

nggak pake kata “spesial” karena 4 huruf terakhir bersifat negatip.....?) buat saya  (b’day 7/12).  

Sebenarnya 2 hari sebelumnya sudah terlihat ada penjualan (2 jenis produk dari produk lain/bukan produk 

yang saya promosikan) tapi komisinya belum juga muncul. Semakin penasaran, login ke Amazon jadi 2 kali 

sehari (pagi-malam), ternyata komisinya muncul pas 7 Desember pagi. Berawal dari keinginan bangun tidur 

pingin dapat hadiah dan ternyata login ke Amazon memperoleh hadiah sungguhan. Saya ceritakan ke Istri 

bahwa saya dapat hadiah ultah dengan earning pertama dari AMAZON,  dia juga sangat senang jadinya saya 

dapat ciuman double deh…... Thanks for GOD.  

Selesai workshop semua peserta bagaikan di lepas oleh sang guru (P.Sukarto dan P.Hianoto) kedalam  

lebatnya rimbunan hutan AMAZON melalui AMAZON.COM. Semua peserta dibekali dengan perlengkapan 

yang sama untuk mencapai puncak kesuksesan. He….he…. seiring dengan berjalannya waktu hanya 

beberapa hari setelah workshop ke 2 selesai sudah ada yang melihat seberkas cahaya puncak kesuksesan 

lewat earning pertamanya.  

Setelah mengetahui hal ini lewat sukses story maka saya semakin yakin akan keberhasilan system ini dan 

semakin membakar semangatku untuk membuat mini site lebih banyak lagi. Tetapi tidak sedikit teman2 

lainnya yang masih menjelajah di dalam hutan AMAZON.com dengan segala kemampuan dan 

keterbatasannya. Dan saya kira tidak sedikit juga yang mengalami tersesat dengan melakukan kesalahan 

yang tidak disadari termasuk saya sendiri. Untung pak gurunya selalu setia dan sabar membimbing dan 

memberi arahan sehingga bisa kembali lagi ke jalan yang benar.  

Saya sendiri pernah melakukan kesalahan yang tidak menyangka kalau berakibat fatal. Saya pernah 

mengapus/delete file dan folder di filezilla, benar2 newbie istilah kerennya alias pemula. Saya kira kalau 

file/folder  yang saya hapus itu tidak mempengaruhi file yang ada di host server. Setelah itu saya coba akses 

mini sitenya hasilnya langsung ERROR. Bingung, panik, nyesal dan perasaan yang nggak enak lainnya 

bercampur dalam hati. Cepat2 lapor ke pak guru, untung bisa di recovery dan akhirnya pulih kembali. 

Takjub atas bantuan pak guru.  

Tantangan lain yang saya hadapi adalah kesibukan kerja / rutinitas tapi ini saya kira alasan klasik, karena 

saya yakin semua peserta workshop punya kesibukan sehari2 juga. Cuma lebih jujur saya akui karena belum 

bisa memanfaatkan waktu secara maksimal aja. 13 tahun lebih saya bekerja sebagai pegawai yang 

mengharapkan gaji setiap bulannya yang kesehariannya banyak di lapangan (di plan / aktivitas  harian 

bukan duduk dikantor) sebagai seorang teknisi. Sejak saya jalankan bisnis ini duduk berjam-jam di depan 

komputer/laptop membuat minisite,  menganalisa dan banyak hal lainnya menjadi tantangan tersendiri, 

badan rasanya kog lebih pegal ya?  

Bicara tentang newbie saya pernah menanyakan artinya domain, hosting dan pertanyaan lainnya yang 

sifatnya mendasar ke pak guru. Mungkin pertanyaan saya tersebut rasanya konyol bagi mereka yang sudah 

terbiasa dengan istilah2 dibisnis internet. Tapi prinsip saya lebih baik tanya sekarang memang hal yang 

tidak di mengerti daripada menjadi hal yang menggangu konsentrasi. Tapi pak guru kita tetap menjelaskan 

dengan baik dan mudah dipahami.  Oke, sekian dulu testimoni saya. 

Salam sukses  

Pontinus silalahi 
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Purwiyono dari Surabaya – batch 1 Surabaya 

Pak Karto dan Pak Hian, saya mau cerita success story mendapatkan dolar pertama tapi bingung mulai dari 

mana. Untuk mengikuti workshop BBI saja saya harus berjuang keras dan berbohong minta ijin bos kantor 

saya. Tiga minggu sebelum pelaksanaan workshop, saya minta ijin cuti sehari di hari jum'at karena ada 

saudara nikah di luar kota. 

Karena kalau gak gitu susah dapat ijinnya, maklum karena saya di kantor tugasnya merangkap sebagai IT, 

operation dan bagian umum (istilahnya serabutan)☺  

Pada hari Kamis, sehari sebelum pelaksanaan workshop, bos saya tidak memperbolehkan saya cuti pada 

hari Jum'at, harus masuk karena pada minggu-minggu itu persiapan pindahan kantor. Ya... sempat pusing 

juga, padahal sudah semangat banget untuk mengikuti workshop yang bisa merubah masa depan. 

 

Akhirnya Jumat pagi saya cuma daftar ulang saja dan minta ijin Pak Hian lalu ke Pak Karto bisa ikut setelah 

sholat jum'atan, padahal pada session tersebut sangat penting banget yaitu pembahasan tentang pemilihan 

produk. Alhamdulillah dengan usaha yang keras merayu bos minta ijin mau keluar kota, akhirnya dapat ijin 

dan langsung meluncur ke Hotel Santika setelah jum'atan. 

Langsung saja saya tanya Pak Hian, bahwa saya ketinggalan, dengan sabar Pak Hian memberi penjelasan 

singkat tentang materi yang dibahas di session pertama. Pertama sempat bingung saat pemilihan produk 

karena saya belum punya dasar untuk parameter yang digunakan. 

Akhirnya nekat pilih produk iPod Touch 32 GB, karena produk tersebut banyak yang cari. Tapi 

kekurangannya saat riset keywordnya, saya tidak melihat seberapa besar persaingan keyword tersebut.  

Untuk membuat minisite inipun saya harus benar-benar bisa membagi waktu karena pagi sampai sore 

harus ke kantor, dan malamnya harus bersama istri dan si baby yang lagi lucu-lucunya ingin bersama saya. 

Biasanya saya bisa internetan setelah menemani si baby tidur.  

Saya bangun jam 01.00 dan membuat minisite hingga jam 04.00. Dan alhamdulillah saya bisa 

menyelesaikan 6 minisite. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa memenuhi saran Bapak untuk 

mempunyai sedikitnya 10 minisite. 

Dari hari ke hari mendengar kabar ada teman-teman workshop BBI yang sudah mendapatkan $ dari 

minisitenya, saya sempat down, karena saya sudah berusaha keras mengikuti pengajaran dan saran-saran 

yang diberikan Bapak berdua dan disertai dengan doa tapi kok belum ada penjualan juga.  

 

Pada tanggal 30 Nopember 2009 sempat terpikir dalam benak saya untuk mengganti keyword yang saya 

gunakan dan rencananya tanggal 2 Desember 2009 mau menanyakan ke Bapak lewat insider membership. 

Tapi belum terlaksana rencana tersebut saya mencoba melihat di web Affiliate Amazon, dengan kagetnya 

dan perasaan sangat lega ternyata ada order 2 produk, yang satu memang produk iPod dan yang kedua 

produk mainan anak. 

Saya juga sempat heran kenapa bisa ada penjualan di produk iPod ini karena dari persaingannya sangat 

besar dan web saya sangat sangat jauh dari halaman pertama dari rating Mbah Google. Saya masih ingat 

kata-kata Pak Karto untuk perang sebagai internet marketing kita harus menggunakan banyak senjata 

seperti social bookmarking.  

Setalah tahu ada penjualanpun, saya sempat merasa dag dig dug hati ini sebenarnya dapat berapa dolar 

sih? Dan alhamdulillah tanggal 3 pagi setelah login ke Affiliate Amazon, terlihat ada earning senilai $10,58 

dan $2,76 sehingga totalnya $13,56. Semoga permulaan earning yanga bagus ini bisa menjadikan cambuk 
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bagi saya untuk berusaha lebih keras lagi sehingga bisa berkompetisi dengan marketing sedunia untuk 

merebut rejeki di Amazon. 

Terima kasih Pak Karto, Pak Hian dan Mbak Brillie atas sharing ilmunya.  

Purwiyono 
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Phillip Soegiharto dari Semarang – batch #5 Semarang 

Tiga hari ikut pelatihan Workshop Minisite Amazon angkatan ke-5 di Semarang. 19-21 Maret 2010. Tiga hari 

konsentrasi dan praktek langsung membuat Minisite pertama.  

Setelah selesai pelatihan langsung ngebut untuk target 5 minisite. Secara marathon sepulang kerja kantor 

membuat 4 minisite berikutnya, sehingga total aku punya 5 minisite. Kurang lebih 2 minggu akhirnya selesai 

total 5 minisite. 

Tiap pagi selalu check apakah sudah ada penjualan , dan akhir nya pada hari Minggu 11 April 2010 muncul 1 

order ……. , wah surprise banget nih …. , tapi bener gak ya ……??? 

 

Aku tunggu sampai besoknya koq belum keluar dollar nya ya ? Setelah dua hari baru muncul Report earning 

nya …… gak banyak sih …. Tapi membuat yakin bahwa bisa cari duit dari Internet dengan cara Amazon 

Minisite versi BBI. 

 

Thanks buat Suhu Sukarto dan Hianoto…… moga-moga eraning ku bias nambah terus dan ada metode-

metode yang mempercepat untuk menghasilkan earning berikutnya…….. 

NB. Sorry gak bisa bikin cerita yang heboh nih …. He he he ……. 

Salam sukses, 

Phillip S 
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Purnomo dari Surabaya – batch #8 Surabaya 

Hi, saya Purnomo 

Sebelum saya mulai memberikan testimoni, saya harus berterima kasih atas program AMSB Home Study 

Course yang merupakan pedoman bagaimana mencetak uang melalui Amazon.com. Dengan program ini 

saya dituntun dengan benar bagaimana menghasilkan uang dengan menjual produk-produk dari Amazon. 

Jangan khawatir, program ini sangat mudah dipraktekkan karena diuraikan secara step by step dengan 

jelas. I like Amazon so much. I love  AMSB Home Study Course. 

Oke, saya akan cerita tentang pengalaman saya di dunia online. Khususnya setelah mengikuti home study 

course ini.  

Sebelumnya saya sudah pernah ikut workshop Amazon Minisite Blueprint angkatan # 8.  Perjuangan ikut 

workshop betul-betul memeras mental. Kenapa ? Ya, profesi saya Guru. Penghasilan pas-pasan. Apalagi 

biaya ikut workshop bagi saya besar sekali tanpa ada jaminan balik modal. Lama saya mikir sampai 

mendekati batas akhir pendaftaran, akhirnya saya putuskan untuk  ikut ! Saya berhentikan program 

 Asuransi yang saya ikuti. Walau kena potongan (lumayan banyak tuh) saya relakan saja. Yang penting saya 

ingin buka lembaran baru dengan memiliki bisnis sendiri. Karena salah satu impian saya adalah mempunyai 

bisnis online. Saya yakin saya bisa sukses di sini. Itu jadi pegangan saya. 

Halangan berikutnya adalah WAKTU. Workshop yang 3 hari kan dimulai hari Jumat. Nah,waktu itu saya 

harus masuk sekolah.(Kan saya Guru,hehehehe). Mau minta ijin pasti ketolak karena dulu pernah saya ijin 

ikut seminar ditolak.(Mode on: sedih). Jadi saya mengalah,hehehhe...saya tetap masuk kerja. Saya 

ingat,sampai di sms dan di call ama panitia workshop. Batin saya:wah, perhatian banget. Jarang saya nemu 

kayak gini.Saya yang biasanya gak pernah ngebut "kepaksa" ngebut untuk ngejar waktu supaya gak 

telat.Akhirnya Jumat dan Sabtu saya datang "nyaris" terlambat.  

Selama 3 hari saya ikuti workshop hasilnya sangat memuaskan. Mau tahu kenapa? Saya berhasil 

memecahkan telur hanya 3 hari setelah ikut workshop. Wah, senangnya gak ketulungan. Ini membuat saya 

semakin yakin untuk lebih fokus berbisnis online. 

Sempat vakum beberapa waktu walaupun saya tetap cari produk2 niche di Amazon. Saya vakum karena 

ada materi yang terlupakan dan saya bingung mau tanya ke siapa? Kalo lewat forum kan lama. Saya 

inginnya cepat. Jadi, yeah saya break dulu. Hehehe..semangat lagi turun neh. Apalagi waktupun tersita 

dengan mengkoreksi Ulangan atau tugas dari murid.(Kan saya Guru,hehehhe-kok diulang melulu) 

Inilah Solusinya ! AMSB Home Study Course 

Setelah baca email bahwa BBI ada program Home Study Course saya langsung ACTION. Semangat saya 

kembali bangkit. Inilah yang saya inginkan dari dulu. Sebuah Video tutorial. Memang kita harus ikut 

workshop dulu. Supaya kesalahan-kesalahan langsung teratasi.Nah follow up-nya baru berupa video 

tutorial.  

Saking semangatnya(alumni kan hanya bisa beli produk fisik) saya ingin langsung dapetin produknya. Saya 

sms dan telpon apa boleh saya langsung datang ke TKP supaya bisa langsung bawa produknya. Jawabannya 

:GAK BOLEH !!! Harus tunggu sampai waktunya  dan HARUS via pos. 

Akhirnya,setelah saya dapetin saya langsung buat 3 minisite sekaligus. hahahahaaha....Nafsu banget neh. 

Tapi, 2 minisite saya buat sesuai aturan(yang ada di video tutorial) sedangkan yang satu lagi saya buat beda. 

Bedanya saya cantumkan 5 produk sekaligus. Terus, keyword yang saya bidik pun yang compare keyword 

dengan saingannya gede-gede. Hehehehe... 
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Hasilnya... 

Hanya 1 web yang menghasilkan (pro

lagi itu produk lama (pas ikut workshop). Saya kaget neh bukan kepalang. Web lama yang gak pernah saya 

otak-atik ternyata menghasilkan lagi. wuih, 

cuma ada sms yang tanya-tanya saja. Sedangkan web coba

besar di Google, untuk 300 saja kagak. wakakakakaaka

Bagi saya, hasil ini merupakan tanda bahwa saya harus lebih fokus lagi. Bahwa bisni

pegangan hidup. Jadi, saya berani putuskan tahun depan saya akan fulltime di bisnis online. Saya memiliki 

keyakinan bisnis ini akan berjaya. 

Juga, harapan saya ke depan, semoga BBI membuat workshop dengan 1 web banyak produk. Bukann

web 1 produk.  

Ok,  semoga testimoni ini bisa memberi spirit bagi teman

Juga rasa terima kasih yang mendalam saya ucapkan kepda tentor saya Pak Sukarto dan PAk Hian. Thx 

banget atas ilmu-ilmunya yang mantap. Semoga kalian diberkati

Salam 

Purnomo 
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(produk ini yang direkomendasikan oleh BBI) semestinya 2 web. Yang satu 

(pas ikut workshop). Saya kaget neh bukan kepalang. Web lama yang gak pernah saya 

atik ternyata menghasilkan lagi. wuih, SAYA HEBAT.  Untuk web yang satu lagi be

tanya saja. Sedangkan web coba-coba saya (yang 5 produk) jangankan masuk 100 

besar di Google, untuk 300 saja kagak. wakakakakaaka  

Bagi saya, hasil ini merupakan tanda bahwa saya harus lebih fokus lagi. Bahwa bisni

pegangan hidup. Jadi, saya berani putuskan tahun depan saya akan fulltime di bisnis online. Saya memiliki 

Juga, harapan saya ke depan, semoga BBI membuat workshop dengan 1 web banyak produk. Bukann

semoga testimoni ini bisa memberi spirit bagi teman-teman. Anda Hebat ! 

Juga rasa terima kasih yang mendalam saya ucapkan kepda tentor saya Pak Sukarto dan PAk Hian. Thx 

ilmunya yang mantap. Semoga kalian diberkati. 

Hal: 133 

 

emestinya 2 web. Yang satu 

(pas ikut workshop). Saya kaget neh bukan kepalang. Web lama yang gak pernah saya 

Untuk web yang satu lagi belum ada penjualan 

(yang 5 produk) jangankan masuk 100 

Bagi saya, hasil ini merupakan tanda bahwa saya harus lebih fokus lagi. Bahwa bisnis online bisa dijadikan 

pegangan hidup. Jadi, saya berani putuskan tahun depan saya akan fulltime di bisnis online. Saya memiliki 

Juga, harapan saya ke depan, semoga BBI membuat workshop dengan 1 web banyak produk. Bukannya 1 

Juga rasa terima kasih yang mendalam saya ucapkan kepda tentor saya Pak Sukarto dan PAk Hian. Thx 
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Ramadian Sandy dari Jogjakarta – peserta Home Study Course 

LUAR BISA!, KEREN!,. Amazon Minisite memang ga mengenal latar belakang. Walaupun masih pemula 

dalam bisnis internet marketing, saya tetap bisa mengikuti dan memahami modul AMSB Home Study 

Course. Mulanya saya agak ragu untuk mengikuti e-course ini. Tapi saya pikir ini sebuah peluang yang 

sayang untuk dilewatkan begitu saja. Hal yang mendorong saya bergabung dalam AMSB adalah Karena saat 

itu saya harus melakukan PERUBAHAN BESAR dalam hidup. Walau sebenarnya saya tahu itu tidak 

gampang.  

Sempat bingung soal dana untuk bisa ikut AMSB Home Study Course. Pasalnya uang yang saya tabung 

rencananya akan saya pakai untuk biaya serah-serahan pernikahan saya. Dan jumlahnya juga nanggung 

kalau saya pakai untuk ikut AMSB. Saya masih bingung cara bagi uang tersebut untuk keperluan e-course 

ini. Kalaulah uang tabungan itu saya pakai untuk mengikuti e-course yang di adakan BBI, lantas saya bikin 

minisitenya pakai apa ya!?. Komputer ga punya laptop apa lagi, padahal itu salah satu modal juga, Okelah 

mungkin Komputer kantor tempat saya bekerja bisa di pinjem setelah jam kerja selesai.Kemudian saya 

masih bingung lagi, Komputer kantor kan ga ada koneksi internet!?. Apa Komputer kantor dibelikan modem 

aja ya!?. Tapi kalau dibelikan modem uangnya ga cukup untuk biaya AMSB. Waduh saya jadi puyeng 

memecahkan permasalahan ini. Saya berpikir keras bagaimana agar saya bisa ikut e-course ini. Oh iya 

Warnet.. saya bisa kerjakan ini di warnet. Sip..! saya rasa itu solusinya. Pikir saya dalam hati. 

Nah sekarang harus lapor dan ijin dulu tentang rencana saya ini kepada calon istri saya. HAAA…!! Uang itu 

mau di pakai buat beli kayak gituan? Sontak dia kaget saat saya menyampaikan niat saya itu. Tapi sebelum 

saya di omeli, saya ngomel duluan tentang peluang dalam mengikuti e-course ini. Bla..bla..bla… dan bla… yg 

intinya “ini buat masa depan kita juga say” begitu saya bilang. Akhirnya dengan berat hati dia pasrah dan 

mengizikan. Yes!.. kena deh rayuan pulau kelapa. Tantangan bagian ini selesai dan saya mendapat 

dukungan dari my honey. Walaupun baginya masih ada banyak keraguan tentang peluang yang telah saya 

ceritakan. 

Tanggal pendaftaran pun telah di buka. Saya bisa mendaftar satu jam lebih awal dari pada pendaftaran 

untuk umum karena telah mendaftarkan di JOIN VIP Notification List!. Rencananya online 1 jam lebih awal 

dari jam pendaftaran biar agak tenang. Tapi ijin yang diberikan oleh HRD tepat jam 10.00 WIB. Jam 10 teng  

saya tergopoh-gopoh ke warnet untuk segera melakukan pendaftaran agar dapat Fast Action Bonus senilai 

450 ribu. Sampai cuci tangan juga ga sempat. Tinta bekas nyetak masih belepotan ditangan. Kalau cuci 

tangan dulu bisa telat. Maklum saya kan tukang cetak...hehehe....agak malu kalo keluar masih belepotan 

tinta, tapi demi moment ini urat malu saya sejenak harus di putuskan. 

Sesampai di warnet buka email.. sip link pendaftaran bagi VIP List udah di kirim oleh BBI. Setelah itu 

dipikiran saya hanya mencari dimana letak tombol order. Ok aku dapat, ini dia tombol ordernya. Eh.. 

setelah Saya tekan tombol order itu kok malah error. Waduh.. gimana nie..saya coba berkali-kali dan 

berulang-ulang, sampe panah nya bosen karna dari tadi yang saya tuju kok itu aja. Tapi tetap saja masih 

error. Saya coba liat update  berita terbaru dari Facebook BBI. Ternyata antusiasme yang mendaftar begitu 

besar sehingga website AMS mengalami overload.  

Satu jam kemudian akhirnya saya berhasil mendaftar. Sudah ga ke pikir dapat fast Actions Bonus lagi. Yang 

penting berhasil daftar. O iya masih ada kesempatan dapat fast  Action Bonus. Kan fast  Action Bonus 

dihitung dari urutan transfer bukan daftar. Oke tanpa berlama-lama berpikir saya lansung pancal engkol 

sepeda motor saya dan mencari ATM terdekat. Belakangan saya tahu saya tidak mendapatkan fast action 

bonus. Mungkin belum rejeki saya, akan tetapi saya tetap mendapat mendapat acces 3 bulan di BBI insider 

karena urutan pembayaran lebih dari urutan ke 150. Besok kalau ada kayak gini lagi ijinnya 1 hari aja biar 

bisa standby di warnet. 
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Setelah menunggu beberapa hari hari, akhirnya modul itu sampai ketangan saya, Saya sangat bersemangat 

mempelajari modul BBI, saya mengatur siklus hidup untuk proyek amazon minisite. Awalnya alokasi waktu 

untuk proyek impian ini 4 jam setiap harinya. Namun setelah menjalani 4 jam saya pikir kok 4 jam ya? ga 

selesai-selesai nie. Lalu saya menambah waktu menjadi 7 jam dan setiap ada kesempatan. Tidur jam 19.30 

bangun jam 23.00 buat garap proyek AMSH sampai jam 06.00 pagi.  Setiap hari pukul 23.00 WIB saya 

meminta my honey untuk menelpon saya. Tujuannya tidak lain adalah untuk membangunkan saya. Saya 

termasuk orang yang susah untuk bangun malam. Makanya saya pakai jasa outsourcing ini agar saya bisa 

bangun malam. Dengan demikian saya tidak tertidur pulas hingga shubuh. Beruntung warnet yang saya 

jadikan “kantor” buka 24 jam dan tidak terlalu jauh dari tempat saya tinggal. Jadi kapan saja saya bisa 

“ngantor” disitu buat ngerjakan minisite.  

Belakangan baru tahu kalau buat minisite harus pakai Dreamweaver. Sedangkan Komputer warnet tidak 

ada Dreamweaver nya. Wah.. harus install dulu nih. Setelah mendapatkan master dreamweaver saya pun 

menginstalnya di Komputer warnet. Namun apa yang terjadi, komputernya menolak setiap ada instalasi 

software yang baru. Sempat panik, kalau ga ada dreamweaver trus saya bikin minisitenya pakai apa. Saya 

memutar otak, akhirnya Komputer kantor langsung saya jadikan sebagai target “korban” untuk dipasangi 

Dreamweaver. Tantangan ini pun dapat saya atasi dengan baik. Komputer kantor saya mau menerima si 

Dreamweaver dengan senang hati. 

Di warnet saya riset produk, riset keyword dan ngumpulin konten untuk pembuatan minisite. Agar saya 

paham maksud dari deskripsi produk yang ada di Amazon, saya menggunakan jasa om google untuk 

menterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, maklum bahasa inggris saya masih jauh dari EYD. Begitu juga 

sebaliknya untuk pembuatan paragraph yang unik saya juga menggunakan jasa om google. Saya juga ga 

tahu tulisan bahasa Indonesia yang saya terjemahkan dengan google translate benar atau salah. Enggak 

pede juga nih untuk hasil translatenya. Ntar kalau dibaca sama orang bule yang mau beli produk gimana? 

Bisa jadi niat untuk beli dibatalin gara-gara dia baca tulisan saya yang aneh. Saya bersyukur, internet 

memang menyediakan banyak solusi. Saya menggunakan tool untuk memeriksa ejaan dan gramar. 

Walaupun lagi-lagi saya juga tidak tahu hasilnya benar atau tidak. Sedangkan untuk pembuatan minisite 

saya kerjakan di kantor tempat saya bekerja setelah semua karyawan sudah pada pulang dan bak kalong 

saya beraksi saat malam hari. 

Banyak pelajaran yang saya dapatkan dari BBI. Tidak hanya tentang Minisite, tetapi juga tentang sikap dan 

pola pikir saya tentang Bisnis Internet. Dalam Video pengantar, Pak Sukarto menegaskan Bahwa Internet 

Marketing adalah sebuah BISNIS!. Bukan Lotere atau Undian berhadiah. Bukan juga money game dan 

bukan pula sekenario cepat kaya tanpa usaha dan kerja keras. Dari video pengantar tersebut saya 

mendapatkan kata-kata ajaib yang sampai saat ini masih saya pegang. Kata-kata itu adalah “Mengetahui 

alasan atau sebab mengapa Anda ingin mencapai sesuatu adalah lebih penting dibanding mengetahui 

cara mencapainya”. Sungguh video pengantar ini semakin membuat saya tidak peduli bagaimana caranya 

mencapai PERUBAHAN BESAR. Yang Lebih Penting adalah Mengetahui alasan atau sebab mengapa saya 

ingin mencapai PERUBAHAN BESAR itu sendiri. 

Modul BBI memang dirancang fokus pada 1 titik saja. Saya belajar melakukan apa yg harus dilakukan dan 

apa yg tidak perlu dilakukan. Saya belajar memanfaatkan waktu agar bisa lebih cepat mendapatkan income 

dari internet. Saya belajar bagaimana sikap mental seorang pemenang. Saya belajar bahwa bisnis tidak 

melulu uang. Saya belajar menemukan alasan mengapa saya mau melakukan bisnis ini. Saya juga belajar 

untuk menemukan impian. Selama ini belum pernah saya jumpai belajar bisnis internet di awali dengan 

merubah sikap. Mengubah pola pikir dan mengubah pola kerja. Sehingga apa yang saya kerjakan tepat 

sasaran dan tidak sia-sia. 
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Di BBI saya belajar tentang fokus.  Fokus dalam membuat minisite, pemilihan keyword pun targetnya harus 

fokus. Istilah dalam BBI adalah Buying Keyword. Bahkan saking fokusnya dalam satu minisite hanya 1 

produk yang yang di promosikan. Walaupun hanya 1, namun hasilnya sungguh luar bisa. Pada tanggal 28 

November Terbukti bahwa apa yang diajarkan dalam modul BBI itu memang luar biasa. Setelah seminggu 

minisite saya menempati halaman pertama. Akhirnya pecah telor juga dari satu minisite itu. Saya 

mendapatkan earning saya yang pertama sebesar $9.03. Perasaan saya bergejolak ga karuan saat saya 

benar-benar mendapatkan $ dari internet. Ternyata saya juga bisa, ternyata saya juga mampu, ternyata 

bangun malam selama ini tidak sia-sia. Harapan untuk melakukan perubahan besar dalam hidup tampaknya 

sudah mulai terlihat jalannya. Syukur Alhamdulillah do’a saya selama ini didengar oleh Allah SWT. Sampai 

beberapa hari kemudian saya masih belum percaya bahwa saya bisa mendapatkan $ dari internet. Dari 

tanggal 28 November sampai tanggal 21 Desember saya mendapatkan $108.28 hanya dari satu minisite. 

 

Semangat saya pun meningkat pesat serta lebih percaya diri untuk membuat minisite-minisite lainnya. 

Sampai saat ini saya telah memiliki 9 minisite yang sudah online. Semoga cepat pecah telor juga dan cepat 

bisa BEP. Agar rencana srah-serahan sekitar july 2011 saya sudah punya uang. 

Pencapaian semua ini berkat bimbingan Pak sukarto dan Pak Hianoto lewat Video AMSH dan BBI insider. 

Terima Kasih Pak Guru. Anda berdua memang Guru Internet Marketing yang Hebat. Tidak saja mengajarkan 

tentang materi bagaimana mendapat penghasilan dari internet tetapi juga merubah cara berpikir saya 

tentang bisnis ini. Akibatnya seorang yang sangat pemula sekalipun dengan latar belakang Operator mesin 

cetak dapat berhasil mendapatkan penghasilan dari internet yang pada mulanya saya rasa tidak mungkin.  

Jogjakarta 31 Desember 2010 

Ramadian Sandy 
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Ridwan Ardiansyah dari Cimahi – peserta Home Study Course 

“Langit Itu Mulai terlihat Cerah dan Cita-Cita Itu Mulai Tampak” 

Perkenalkan….Nama saya adalah Ridwan Ardiansyah, seorang pegawai swasta berumur 19 tahun. Saya 

benar-benar beruntung sekali bisa mengenal Pak Sukarto, Pak Hianoto, dan semua rekan-rekan di BBI. 

Mereka semua dahsyat dan super sekali. Saya bagaikan menemukan sebuah keluarga baru, dimana berisi 

orang-orang yang satu visi, satu misi, dan satu tujuan, sehingga masing-masing individunya akan saling 

men-support, dan saling berbagi…. 

Cerita pertemuan saya dengan BBI ini berawal dari sebuah website download ebook gratis. Saya yang 

memang bercita-cita menjadi seorang internet marketer, berusaha mencari ilmu sebanyak mungkin dari 

berbagai situs. Baik ilmu yang berupa ebook, maupun artikel. Singkat cerita, saya menemukan ebook 

“Sukses Berbisnis di Internet dalam 29 Hari”. Saya pikir “wah ini ebook menarik sekali, wajib untuk di 

download!!”. Dan ternyata hal itu memang benar. Ebook ini bagaikan panduan yang sangat cocok bagi saya 

seorang newbie di Internet Marketing. Dari situlah saya mulai mengenal BBI, termasuk mengenal Pak 

Sukarto dan Pak Hianoto. 

Di ebook itu terdapat banyak sekali link menuju website BBI, maka dari itu saya jadi tahu semua produk-

produk BBI, mulai dari Buku Sukses Berbisnis di Internet dalam 29 Hari (saat saya mendownload ebook 

“Sukses Berbisnis di Internet dalam 29 Hari” ini, versi ebook sudah tidak ada di situs resminya, yang ada 

hanya Bukunya di toko buku), Workshop BBI, dan lain-lainnya. 

Saya mulai mendaftarkan email saya pada newsletter di situs BBI, karena saya sangat tertarik dengan BBI 

ini. Saya pikir, siapa tahu ada penawaran menarik lagi dari BBI. Dari situlah saya mulai mendapatkan email-

email dari BBI. Saat saya mendapatkan email tentang penawaran workshop BBI, saya merasa sangat 

tertarik. Namun saat saya melihat harga workshop, saya langsung berkecil hati. Karena saat itu saya masih 

berstatus magang di sebuah perusahaan. Untuk menjangkau harga workshop, itu adalah 5 bulan gaji saya. 

Mana mungkin saya berpuasa tidak makan selama 5 bulan, karena saat itu saya tidak tinggal bersama orang 

tua karena saya merantau dari Bandung ke Cikarang. Terpaksa saya hanya bisa belajar dari ebook nya saja.  

Mulai saat itu (kira-kira awal tahun 2010), saya agak melupakan BBI. Saya pun jarang membuka email-email 

dari BBI, karena saya tahu pasti itu adalah penawaran workshop yang cukup mahal bagi saya. 

Hingga pada akhir Oktober 2010 saya mendengarkan iklan tentang workshop marketing dan 

pengembangan diri di Bandung pada sebuah radio. Saat itu saya sudah bekerja di Bandung dan sudah 

menjadi seorang karyawan. Harga yang ditawarkan oleh workshop itu adalah 6 juta rupiah, dengan 

menawarkan beribu janji agar sukses dalam bidang marketing. Entah mengapa hari itu menjadi titik balik 

saya untuk kembali membuka email-email dari BBI. Dan saya menelusuri email-email dari BBI terdahulu. 

Saya sangat kaget dan kecewa ternyata workshop BBI sudah ditiadakan. Tetapi begitu saya melihat email-

email terbarunya BBI, ada perasaan senang di hati saya. Workshop BBI memang ditiadakan, tapi diganti 

dengan Home Study Course dengan harga yang lebih terjangkau. Wah hati saya langsung mantap untuk 

mengikutinya. Begitu saya buka situsnya, eh ternyata pendaftarannya sudah ditutup. Saya kecewa bukan 

main, apalagi saat itu saya tahu kalau saya sudah ketinggalan 2 clother di Home Study Course ini. Ada rasa 

penyesalan juga di hati saya, kenapa waktu itu gak sering buka email-email dari BBI. Tapi sudahlah, saya 

membulatkan tekad untuk mendaftar di clother selanjutnya.  

Sampai tiba saatnya BBI membuka lagi pendaftaran HSC pada awal November, saya langsung bergegas 

mendaftarkan diri di AMSB HSC agar mendapatkan fast action bonus nya juga ☺ . Ternyata Allah memang 

benar-benar memberikan jalan agar saya bisa sukses di Internet Marketing. Sampai saat tulisan ini dibuat, 
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belum ada lagi pembukaan Home Study Course yang baru. Mungkin kemarin adalah yang terakhir kali ya…. 

☺. Saya beruntung tidak terlambat untuk menyadari kembali tentang BBI. 

Saya mulai bisa melihat masa depan saya dengan bergabung di BBI ini. Saya berfikir saya pasti bisa seperti 

orang-orang yang ada di testimoni BBI, orang-orang yang mendapatkan ratusan bahkan ribuan dollar dari 

Amazon karena ikut course ini. Saya berfikir, pasti ini akan sangat mudah jika saya mengetahui blueprint 

nya. 

Saya mempelajari satu per satu modul yang ada pada AMSB HSC ini mulai dari menemukan impian, memilih 

produk, menentukan keyword dsb. Sangat menarik! Penjelasannya sangat detail sekali, membuat saya 

mudah mengerti. Berbeda dengan system pengajaran lain yang hanya menjual ebook tanpa 

memperhatikan nasib pembelinya. Setelah semua modul terselesaikan, saya mulai upload minisite saya dan 

sudah mulai terbayang minisite saya akan menghasilkan dolar yang sangat banyak. 

Tapi ternyata semua itu tidak semudah yang saya kira, 1 bulan setelah saya upload minisite saya, ternyata 

belum ada satu penjualan pun. Dan hal itu cukup membuat mental saya down. Bagaimana tidak, kerja keras 

saya belum juga menghasilkan, padahal saya sudah bersusah payah dan bekerja keras. Sampai-sampai saat 

di kantor saya bagaikan melayang-layang karena kurang tidur, saya biasa mengerjakan proyek MS ini 

sampai larut malam. Wajar kalau ternyata itu berpengaruh ke kesehatan saya. 

Saya hampir putus asa dengan bisnis ini. Namun saya teringat kembali akan modul pertama. Pentingnya 

menemukan sebuah mimpi yang memiliki nilai emosional yang sangat kuat bagi diri kita. Saya teringat 

kembali akan cita-cita saya. Apa sebetulnya mimpi saya sehingga mampu membuat say a tidak berhenti di 

tengah jalan? 

APAKAH IMPIAN SAYA….. 

Impian saya adalah MENJADI ORANG YANG KAYA DARI INTERNET MARKETING. Standar sekali kan 

alasannya? Tapi tidak bagi saya. Bagi saya kaya dari internet marketing adalah sebuah KEHARUSAN, bukan 

KEINGINAN. Mengapa keharusan? Karena saya memiliki tekad yang sangat bulat untuk membangun 

Indonesia ini, saya ingin sekali membuat sebuah yayasan dimana yayasan itu berisi anak-anak jalanan yang 

kurang mampu dan putus sekolah. Saya bertekad akan membuatkan sebuah sekolah gratis dan asrama 

khusus untuk mereka. Memberikan mereka peluang untuk merasakan bagaimana memperoleh sebuah 

pekerjaan. Memberikan mereka secercah harapan untuk masa depan mereka. Itu yang betul-betul saya 

inginkan dari kesuksesan di Internet marketing ini. Tentunya selain keharusan untuk memberangkatkan 

kedua orang tua naik haji. Maka dari saya harus terus maju dan tidak boleh putus asa. 

Dollar yang ditunggu-tunggu pun tak kunjung datang. Hingga pada akhirnya….. 

Tanggal 2 Desember 2010 (kurang dari 1 bulan saya daftar di AMSB HSC), merupakan salah satu hari terbaik 

saya. Sepulang dari kantor, entah mengapa saya ingin membuka account Amazon saya. Saya sangat 

bersemangat, padahal sebelumnya biasa saja, malah terkesan malas untuk membukanya, karena yang 

terlihat selalu saja $0. Tapi ternyata hari itu berbeda. Ada 1 ordered item dari minisite saya yang kedua. 

Saya sangat senang sekali hari itu. Saya langsung berteriak memanggil ibu saya. Dan ibu saya pun bangga 

akan kerja keras saya. Dan yang paling penting, ibu saya mendoakan kesuksesan saya di Internet Marketing 

ini. Itulah yang terpenting, doa seorang ibu kepada anaknya. 

Malam harinya saya membuka lagi account amazon saya. Ternyata barang yang tadi sore hanya ordered 

item sudah menjadi shipped item. Dan saya pun senang. Berikut adalah screenshotnya. 
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Saya berkata pada diri saya “I can prove to the world that I can be one of the best IM-er in the world”. And 

it works, Believe That! 

Akhirnya saya pun menemukan jalan agar mewujudkan cita-cita itu. Terima kasih Guruku, Terima kasih 

semuanya. You’re the best! 

Satu pesan lagi, “What you get is what you’ve dreamed! So dare to dream! And let God choose what the 

best for you!” 

See you at the top! 
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Ronald Osmar Taslim dari Medan – batch #2 Jakarta 

Minggu lalu saya dpt earnings , selama hidup ini saya tidak pernah dapat dibayar dengan dollar  sungguh 

bersyukur meskipun earnings saya tidak besar. Tapi inilah adalah batu loncatan saya mencapai 3000 dollar 

awalnya saya sangat blank alias sama sekali tidak mengerti cara membuat website sedikit pun.  

Saya berpikir wah buat website itu kan harus pandai pemogramam, harus bisa ini bisa tuh, eh ternyata 

sampai skg saya dah berhasil membuat miniwebsite saya menjadi 7, bayangkan aja org yang sama sekali 

tidak berpengalaman berhasil membuat miniwebsite 7. 

Pada awalnya saya sempat menyerah tapi setiap kejadiaan pasti ada hikmahnya nah pas wkt saya 

menyerah kebetulan saya melihat sebuah film yang sangat menginspirasi saya Rocky 2 disana saya melihat 

pelatih rocky terus mengatakan pada rocky dari inti motivasinya saya menangkap practice make perfect 

dari  sanalah saya berlatih terus , terus akhirnya saya mulai mengerti cara simple membuat website malah 

dapat earning , skg saya pingin membuat website yang lebih besar suatu saat saya bisa sell my own service 

dan menjadi affialite yang sukses , saya berencana mengikuti kursus web design untuk menambah 

wawasan dan tambah pinter ini semua berkat saya belajar dari workshop minisite terimakasih pak sukarto 

dan pak hianoto ditunggu buku baru nya yah  

Nah mengenai perasaan saya dapat earning pertama , saya mengalami suatu kebahagiaan yang luar biasa , 

saya menelepon calon isitri  saya , saya tulis di face book mengatakan hore!! akhirnya dapat komisi lewat 

amazon , memang saya spt org gila meskipun earning nya gk seberapa namun ini adalah jalan menuju 3000 

dollar saya tidak akan berhenti membuat minisite , saya akan terus buat samapai  ribuan minisite saya 

sangat yakin dengan ribuan website saya menghasilkan ribuan dollar dan bisa jadi passive income saya  

 

thx  

salam  

ronald osmar taslim 
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Ronny Setiawan dari Jakarta – peserta Home Study Course 

Perjalananku Menuju Impian di Negeriku Indonesia Tercinta 

Inilah kisah perjalanan hidup saya pribadi. Saya tulis benar apa adanya, bukan mengarang ataupun 

menambah-nambahkan agar terlihat indah. Suka dan duka saya lewati dalam hidup saya.  

Sebelum saya bercerita panjang dan lebar, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Ronny Setiawan, 

saya berasal dari kota Semarang dan sekarang tinggal sementara waktu di kota Jakarta.  

Sejak dibangku SMP, saya memiliki prinsip, bahwa saya ingin mandiri, tak mau mengandalkan orang tua. 

Secepat mungkin saya ingin bekerja dan mendapatkan hasil kerja keras sendiri. Pada saat itu, saya sangat 

mengerti bahwa untuk mencari pekerjaan atau merintis usaha kecil-kecilan itu gampang gampang susah.  

Singkat cerita pada saat saya kelas 3 SMA, impian saya terpenuhi. Saya mulai menyediakan jasa les private 

untuk belajar mata kuliah SMA. Hal itu tak berlangsung lama, karena keterbatasan jumlah murid yang mau. 

Di sisi lain saya ingin melanjutkan studi saya di kota Jakarta. 

“Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan TUHANlah yang terlaksana.” 

Sungguh Indah Rencana Tuhan – Kejadian yang Tak Terduga 

Di pertengahan tahun 2010, tepatnya bulan Juni, saya resmi diwisuda. Hal yang biasa dan pada umumnya 

setelah lulus dari kuliah, adalah mencari pekerjaan. Sekarang saya resmi bekerja di salah satu perusahaan di 

kota Jakarta. 

Hal yang saya masih ingat sampai sekarang, ketika pertama kali saya menemukan Buku Sukses Berbisnis di 

Internet Dalam 29 Hari. Pada tanggal 17 Oktober 2009, saya dan teman seperjuangan skripsi (tugas akhir) 

saya sedang jalan-jalan di salah satu mall di kota Jakarta. Hal yang kami lakukan adalah kami masuk ke 

sebuah toko buku Gramedia. Kejadian ini pun bukan karena kami rencanakan sebelumnya. Hal yang unik 

pada saat saya masuk ke toko tersebut adalah mata saya tertuju pada buku di bagian etalase depan. 

Terdapat buku yang sangat menarik dengan judul “Sukses Berbisnis di Internet Dalam 29 Hari”. Untuk 

kesekian kalinya, saya mendapati buku tentang bagaimana mendapatkan uang dari Internet. Detik itu pun, 

saya masih sangat percaya bahwa untuk mendapatkan uang dari Internet itu sangat mungkin dan pasti. 

Tapi saya belum menemukan cara yang pasti dan bagaimana melakukannya dengan benar. Karena saya 

tahu banyak bahwa orang diluar sana tak mau berbagi ilmunya, tetapi ada juga orang yang mau berbagi 

lho. ^^ 

Jadi pada saat itu, saya baca buku itu sekilas dari ringkasan yang ada di buku itu. Saya baca poin demi poin 

yang membahas tentang buku itu. Saya membaca juga bagian testimonial, wow terlihat sangat memukau. 

Hal yang berbeda adalah dari dalam hati saya yang mendorong terus untuk membeli buku itu. Karena 

budget uang yang ada di dompet, saya masih berpikir kembali. Saya meminta pertimbangan teman-teman 

saya untuk membeli bukunya atau tidak.  

Singkatnya, saya akhirnya memutuskan untuk membelinya. Sepulang dari acara jalan-jalan tersebut, saya 

sangat antusias untuk memulai membacanya. Dalam kurun waktu 2 minggu, saya selesai membaca buku itu 

dan saya membuat catatan khusus di buku saya. Catatan tersebut agar memudahkan saya dalam pencarian 

hal-hal yang saya butuhkan dalam buku itu nantinya. Agar tidak repot ketika mencarinya, maka saya 

menulis poin-poin dan halaman bukunya. 

Saya sangat kagum dengan buku itu, karena Pak Sukarto dan Pak Hianoto mengulas dengan terbuka dan 

jelas tentang rahasia-rahasia dalam berbisnis internet. Buku tersebut sangat berbobot dan bernilai sekali 

bagi saya. “Sukses Berbisnis di Internet Dalam 29 Hari” memang pantas mendapatkan julukan Best Seller. 
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Inilah yang saya katakana sebelumnya, Pak Sukarto dan Pak Hianoto adalah orang-orang yang mau berbagi 

ilmunya secara terbuka. 

Perjuangan Meraih Impian 

Beberapa hari dan minggu ke depan, saya mendapat kabar bahwa Pak Sukarto dan Pak Hianoto akan 

mengadakan workshop tentang amazon minisite blueprint. Ketika saya melihat video dan bagaimana Pak 

Suk dan Pak Hian mempresentasikan bagaimana apa yang akan didapat setelah mengikuti workshop 

tersebut. Saya terpikat untuk ikut. Saya ingin sekali ikut, tetapi keraguan pun timbul setelah saya berpikir 

berpikir berpikir dan saya ragu, apakah benar saya akan mendapatkan $$$ dari internet dengan cara yang 

dibawakan oleh Tim BBI. Jangan-jangan ilmu-ilmunya hanya teori-teori saja. Apakah sebanding dengan 

uang yang saya keluarkan untuk workshop dengan apa yang akan saya terima nantinya.  

Jujur pada saat itu, keraguan saya bukan karena apakah saya bisa mendapatkan $$$ dari internet, tetapi 

keraguan saya adalah saya takut ditipu oleh orang melalui internet. Maklum sekarang banyak penipuan 

kan. Di sisi lain biaya investasi pun berkisar jutaan rupiah. 

“Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur; dan siapa senantiasa melihat awan tidak 

akan menuai.” 

Saya pun melewatkan acara workshop itu begitu saja. Jadwal workshop demi workshop pun muncul dari 

kota Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali. Saya melewatkannya, dan saya putuskan untuk belajar sendiri 

saja, modal untuk workshop saya pakai untuk praktek dan praktek sendiri. Saya juga belajar, bahwa jika kita 

hanya melihat melihat dan melihat saja, tanpa adanya tindakan, maka kita tidak akan mencapai impian kita 

itu. Kita perlu action, untuk meraih impian kita. 

Tindakan Kecil yang Membawa Dampak Besar 

Saya percaya, asal ada kemauan dan diiringi dengan tindakan, pasti akan membuahkan hasil. 

Pada bulan Maret 2010, saya membeli web hosting di bluehost, dengan modal nekat dan dengan tutorial 

yang ada. Akhirnya saya punya web hosting dan satu domain gratis. 

Pada saat itu saya mencoba-coba sendiri, hingga akhirnya di bulan Juli 2010, saya mengalami kebosanan 

dan penuhnya informasi yang saya terima (saya ikut juga beberapa milis tentang internet marketing, 

mencari informasi di forum). Saya menyerah dan saya putuskan untuk berhenti dulu, karena saya berpikir, 

sia-sia yang saya lakukan karena tak terarah dan tidak tahu mau ke mana tujuannya. Yang saya dapatkan 

adalah $0 pada saat itu. Buat apa toh, saya bekerja hal yang sama tapi tidak menghasilkan apa-apa. Saya 

berhenti dengan cara seperti itu !!! Walaupun saya tidak mendapatkan $$$ dari internet, tetapi saya belajar 

banyak hal ketika saya praktek langsung. Salah satunya tentang bagaimana menggunakan webhosting 

secara langsung. 

Pentingnya Mentor dan Komunitas 

“Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak.” 

“Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat.” 

Begitulah, saya akui, saya butuh penasihat, pembimbing, pengarah, penuntun dalam merintis karir saya di 

dunia internet marketing ini. Saya temukan Pak Sukarto dan Pak Hianoto sebagai mentor dalam bisnis 

internet ini. Karena tanpa adanya mentor, hal yang telah terjadi, saya bingung mau ke mana arah 

perjalanan saya. Alangkah lebih cepatnya jika saya dibimbing dengan mentor yang berpengalaman, hal 

tersebut membuat saya menjadi lebih maksimal.  
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Percayalah hal ini. Karena kita hidup tak dapat hidup sendirian (makhluk sosial), kita hidup saling 

mementor, saling membimbing, saling menolong. Hubungan yang saling, bukan hanya satu arah saja. 

Ditambah lagi jika kita memiliki komunitas (seperti sekarang ini saya sudah

forum), tentunya komunitas yang memiliki tujuan sama, saya percaya kita semua bisa maju bersama. Akan 

ada banyak nasihat, saran dan kritik buat kita semua untuk belajar lebih baik lagi. Ketika kita down, merasa 

stress, atau masalah apapun, komunitas inilah yang mendukung saya untuk terus tetap bertahan dan terus 

melangkah. BBI memang TOP. 

Titik Akil Balig 

Pada awal bulan September 2010, saya sudah bulatkan tekad untuk ikut workshop dari BBI. Jadi kalau ada 

lagi workshop, saya pasti akan ikut. Saya akan susun jadwal saya, agar saya bisa cuti kerja (izin dari kantor 

untuk libur kerja) untuk dapat mengikuti workshop tersebut. Tetapi Tuhan berkehendak lain, dari BBI, tak 

ada lagi workshop lagi. � Hal yang mengejutkan adalah akan ada 

Course. Wow ☺, saya sangat gembira, dan saya pastikan saya akan ikut. Saking senangnya, saya selalu 

mengikuti berita terbaru dari BBI, tentang jadwal dan biayanya. Saya sempat berpikir, kalaupun harganya 

masih berkisar jutaan, satu juta ataupun dua juta, saya akan ikut. Ketika biaya pun diumumkan wow 

saya sangat senang sekali, karena biaya home study course tersebut sangat sangat berbeda jauh dari harga 

workshop.  

Akhirnya secara resmi tanggal 4 Oktober 2010, saya ber

adalah saya ingin cepat-cepat menyelesaikan pembelajaran kemudian langsung ingin praktek dan 

mendapatkan $$$ dari internet. Dari sini saya juga belajar, tanpa adanya tindakan dan keputusan yang saya 

ambil, maka saya tidak akan mendapatkan $$$ dari internet. Di sela

harus membagi waktu saya, agar bisa membuat project minisite ini. Saya juga berusaha meluangkan waktu 

di malam hari untuk mengerjakan mega project minisite ini.

Impian pun Datang 

Tanggal 28 Oktober, saya upload minisite saya, dan wow tanggal 30 Oktober 2010, resmi ada 4 item 

ordered. Perasaan saya saat itu, sangat senang sekali. Setelah perjuangan hari demi hari membuat minisite. 

Akhirnya datang juga. Terbayar su

mendapatkan order pertama kali, jumlah minisite saya berjumlah 6 minisite. 5 minisite untuk menyambut 

bulan Desember dan 1 minisite adalah minisite pertama. Melalui screenshot di bawah 

sendiri bahwa metode yang dibawakan oleh BBI memang dahsyat

Dan pada tanggal 31 Oktober 2010, saya secara resmi mendapatkan $$$ dari internet.
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ini. Karena kita hidup tak dapat hidup sendirian (makhluk sosial), kita hidup saling 

mementor, saling membimbing, saling menolong. Hubungan yang saling, bukan hanya satu arah saja. 

Ditambah lagi jika kita memiliki komunitas (seperti sekarang ini saya sudah join dengan BBI group dalam 

forum), tentunya komunitas yang memiliki tujuan sama, saya percaya kita semua bisa maju bersama. Akan 

ada banyak nasihat, saran dan kritik buat kita semua untuk belajar lebih baik lagi. Ketika kita down, merasa 

alah apapun, komunitas inilah yang mendukung saya untuk terus tetap bertahan dan terus 

Pada awal bulan September 2010, saya sudah bulatkan tekad untuk ikut workshop dari BBI. Jadi kalau ada 

sti akan ikut. Saya akan susun jadwal saya, agar saya bisa cuti kerja (izin dari kantor 

untuk libur kerja) untuk dapat mengikuti workshop tersebut. Tetapi Tuhan berkehendak lain, dari BBI, tak 

Hal yang mengejutkan adalah akan ada Amazon Minisite Blueprint Home Study 

, saya sangat gembira, dan saya pastikan saya akan ikut. Saking senangnya, saya selalu 

mengikuti berita terbaru dari BBI, tentang jadwal dan biayanya. Saya sempat berpikir, kalaupun harganya 

jutaan, satu juta ataupun dua juta, saya akan ikut. Ketika biaya pun diumumkan wow 

saya sangat senang sekali, karena biaya home study course tersebut sangat sangat berbeda jauh dari harga 

Akhirnya secara resmi tanggal 4 Oktober 2010, saya bergabung menjadi anggota BBI. Hal yang saya lakukan 

cepat menyelesaikan pembelajaran kemudian langsung ingin praktek dan 

mendapatkan $$$ dari internet. Dari sini saya juga belajar, tanpa adanya tindakan dan keputusan yang saya 

maka saya tidak akan mendapatkan $$$ dari internet. Di sela-sela kesibukan saya di kantor, saya 

harus membagi waktu saya, agar bisa membuat project minisite ini. Saya juga berusaha meluangkan waktu 

di malam hari untuk mengerjakan mega project minisite ini. 

Tanggal 28 Oktober, saya upload minisite saya, dan wow tanggal 30 Oktober 2010, resmi ada 4 item 

ordered. Perasaan saya saat itu, sangat senang sekali. Setelah perjuangan hari demi hari membuat minisite. 

dah semua jerih lelah saya, ternyata tidak ada yang sia

mendapatkan order pertama kali, jumlah minisite saya berjumlah 6 minisite. 5 minisite untuk menyambut 

bulan Desember dan 1 minisite adalah minisite pertama. Melalui screenshot di bawah 

metode yang dibawakan oleh BBI memang dahsyat. 

 

Dan pada tanggal 31 Oktober 2010, saya secara resmi mendapatkan $$$ dari internet.
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ini. Karena kita hidup tak dapat hidup sendirian (makhluk sosial), kita hidup saling 

mementor, saling membimbing, saling menolong. Hubungan yang saling, bukan hanya satu arah saja. 

join dengan BBI group dalam 

forum), tentunya komunitas yang memiliki tujuan sama, saya percaya kita semua bisa maju bersama. Akan 

ada banyak nasihat, saran dan kritik buat kita semua untuk belajar lebih baik lagi. Ketika kita down, merasa 

alah apapun, komunitas inilah yang mendukung saya untuk terus tetap bertahan dan terus 

Pada awal bulan September 2010, saya sudah bulatkan tekad untuk ikut workshop dari BBI. Jadi kalau ada 

sti akan ikut. Saya akan susun jadwal saya, agar saya bisa cuti kerja (izin dari kantor 

untuk libur kerja) untuk dapat mengikuti workshop tersebut. Tetapi Tuhan berkehendak lain, dari BBI, tak 

Amazon Minisite Blueprint Home Study 

, saya sangat gembira, dan saya pastikan saya akan ikut. Saking senangnya, saya selalu 

mengikuti berita terbaru dari BBI, tentang jadwal dan biayanya. Saya sempat berpikir, kalaupun harganya 

jutaan, satu juta ataupun dua juta, saya akan ikut. Ketika biaya pun diumumkan wow ☺, 

saya sangat senang sekali, karena biaya home study course tersebut sangat sangat berbeda jauh dari harga 

gabung menjadi anggota BBI. Hal yang saya lakukan 

cepat menyelesaikan pembelajaran kemudian langsung ingin praktek dan 

mendapatkan $$$ dari internet. Dari sini saya juga belajar, tanpa adanya tindakan dan keputusan yang saya 

sela kesibukan saya di kantor, saya 

harus membagi waktu saya, agar bisa membuat project minisite ini. Saya juga berusaha meluangkan waktu 

Tanggal 28 Oktober, saya upload minisite saya, dan wow tanggal 30 Oktober 2010, resmi ada 4 item 

ordered. Perasaan saya saat itu, sangat senang sekali. Setelah perjuangan hari demi hari membuat minisite. 

dah semua jerih lelah saya, ternyata tidak ada yang sia-sia. Saat saya 

mendapatkan order pertama kali, jumlah minisite saya berjumlah 6 minisite. 5 minisite untuk menyambut 

bulan Desember dan 1 minisite adalah minisite pertama. Melalui screenshot di bawah ini, saya buktikan 

Dan pada tanggal 31 Oktober 2010, saya secara resmi mendapatkan $$$ dari internet. 
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Dari selama proses belajar, saya juga teringat dengan kutipan yang pernah saya baca dan s

“Selama bumi masih ada, takkan berhenti

dan hujan, siang dan malam.” 

“Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya 

juga.” 

Hal itu teringat kembali dan terngiang

saja saya yang merasakan. Saya ingin juga terus mendukung BBI dengan visinya, memajukan internet 

marketing di Indonesia, negeri tercintaku. Walaupun saya su

sadar, masih banyak hal yang perlu saya pelajari terus dan terus. Saya teringat di masa lalu saya, apa yang 

saya tabur, suatu hari saya pasti akan menuai juga. Apapun itu baik ataupun buruk yang pernah kita tabu

kepada orang lain, kita pasti tuai.  

Berkat di Bulan Desember 

Di awal bulan Desember 2010, saya telah memiliki 10 minisite. Dari 10 minisite, 9 minisite sudah turut 

menyumbang $$$, ada 1 minisite yang kurang menghasilkan. Hal tersebut, bukan karena metod

yang kurang bagus, tetapi karena kesalahan saya dalam pemilihan keyword dan pemilihan nama domain. 

Secara keseluruhan, jika minisite dikerjakan sesuai metode BBI, dapat dipastikan akan menghasilkan $$$. 

BBI memang dahsyat. 

Inilah hasil screen shot berkat yang dipercayakan kepada saya hingga saat ini. Thanks Lord.

Saya mendapatkan $522 dalam 20 hari

Tapi saya tetap bersyukur dengan apa yang saya telah capai. Saya yakin di tahun depan

menghasilkan lebih lagi. Sejak saya ikut BBI bulan awal Oktober, hingga bulan desember akhir, saya sudah 

balik modal dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa.

Special Report “ANDA HEBAT!!” v2 

Dari selama proses belajar, saya juga teringat dengan kutipan yang pernah saya baca dan s

“Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau 

“Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya 

teringat kembali dan terngiang-ngiang ditelinga dan hati saya. Saya tak ingin kebahagiaan ini hanya 

saja saya yang merasakan. Saya ingin juga terus mendukung BBI dengan visinya, memajukan internet 

marketing di Indonesia, negeri tercintaku. Walaupun saya sudah bisa mendapatkan $$$ dari internet, saya 

sadar, masih banyak hal yang perlu saya pelajari terus dan terus. Saya teringat di masa lalu saya, apa yang 

saya tabur, suatu hari saya pasti akan menuai juga. Apapun itu baik ataupun buruk yang pernah kita tabu

Di awal bulan Desember 2010, saya telah memiliki 10 minisite. Dari 10 minisite, 9 minisite sudah turut 

menyumbang $$$, ada 1 minisite yang kurang menghasilkan. Hal tersebut, bukan karena metod

yang kurang bagus, tetapi karena kesalahan saya dalam pemilihan keyword dan pemilihan nama domain. 

Secara keseluruhan, jika minisite dikerjakan sesuai metode BBI, dapat dipastikan akan menghasilkan $$$. 

ot berkat yang dipercayakan kepada saya hingga saat ini. Thanks Lord.

$522 dalam 20 hari, mungkin teman-teman BBI banyak yang melewati saya earningnya. 

Tapi saya tetap bersyukur dengan apa yang saya telah capai. Saya yakin di tahun depan

Sejak saya ikut BBI bulan awal Oktober, hingga bulan desember akhir, saya sudah 

balik modal dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Jadi, selama awal Oktober hingga akhir Oktober 
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Dari selama proses belajar, saya juga teringat dengan kutipan yang pernah saya baca dan saya renungkan.  

, dingin dan panas, kemarau 

“Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya 

ngiang ditelinga dan hati saya. Saya tak ingin kebahagiaan ini hanya 

saja saya yang merasakan. Saya ingin juga terus mendukung BBI dengan visinya, memajukan internet 

dah bisa mendapatkan $$$ dari internet, saya 

sadar, masih banyak hal yang perlu saya pelajari terus dan terus. Saya teringat di masa lalu saya, apa yang 

saya tabur, suatu hari saya pasti akan menuai juga. Apapun itu baik ataupun buruk yang pernah kita tabur 

Di awal bulan Desember 2010, saya telah memiliki 10 minisite. Dari 10 minisite, 9 minisite sudah turut 

menyumbang $$$, ada 1 minisite yang kurang menghasilkan. Hal tersebut, bukan karena metode dari BBI 

yang kurang bagus, tetapi karena kesalahan saya dalam pemilihan keyword dan pemilihan nama domain. 

Secara keseluruhan, jika minisite dikerjakan sesuai metode BBI, dapat dipastikan akan menghasilkan $$$. 

ot berkat yang dipercayakan kepada saya hingga saat ini. Thanks Lord. 

 

teman BBI banyak yang melewati saya earningnya. 

Tapi saya tetap bersyukur dengan apa yang saya telah capai. Saya yakin di tahun depan saya akan 

Sejak saya ikut BBI bulan awal Oktober, hingga bulan desember akhir, saya sudah 

Jadi, selama awal Oktober hingga akhir Oktober 
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saya belajar dan praktek. Akhir Oktober dan awal November, minisite saya resmi mengudara di dunia maya. 

Mulai November hingga Desember 2010, saya hampir setiap hari mendapatkan $$$ dari amazon. 

Tips & Trik Sukses dalam Menjalankan Bisnis 

Berikut ini saya bagikan beberapa tips dan trik dalam menjalankan bisnis. Apapun bisnis kita, baik internet 

marketing atau apapun juga. Kita harus memiliki sikap di bawah ini. Menurut saya pribadi, hal-hal ini 

bukanlah rahasia lagi, tapi sudah banyak orang tahu, tetapi sedikit orang yang bertahan dan tetap setia 

tekun untuk melakukannya. 

1. Mau belajar. Hal yang sepele, tapi terkadang kita sok tahu, dan akhirnya kita sering kali menganggap 

remeh hal ini. Apapun posisi kita baik kita sudah jago ataupun belum, hal ini sangatlah penting. Jika kita 

tetap terus mau belajar, hal yang luar biasa akan kita tuai. “Learning is Never Ending” 

2. Setia dan Rajin. Jangan pernah ada kata malas dalam hidup kita. Jika kita rajin dan setia terus 

melakukan bagian pekerjaan kita, dengan usaha yang cukup, suatu hari kita pasti akan menuai hasil 

yang luar biasa. Apapun masalah dan tantangan kita, (Ingat masalah itu tidak akan pernah selesai), kita 

harus tetap terus hadapi hal itu. Bukan lari dari masalah, tetapi hadapi dan selesaikan. Untuk 

menyelesaikan masalah dan tantangan itu, tak harus sendirian, ingat kita punya komunitas yang selalu 

mendukung kita. 

3. Bertindak. Ingat lagi, bahwa kalau kita punya banyak rencana, jangan lupa untuk bertindak atau dengan 

kata lain praktek. Ketika kita mau belajar tetapi tidak bertindak, kita juga tidak mendapat apa-apa. 

Semua yang telah kita pelajari, kita harus lakukan. “Learning By Doing” 

4. Fokus. Sering kali, kita tidak fokus dengan apa yang kita kerjakan. Jika teman kita berbisnis A, dan 

terlihat menguntungkan, kita ikut-ikutan berbisnis A. Kemudian, ketika kita menghadapi masalah, koq 

sepertinya kurang menguntungkan ya bisnis A, kemudian pindah bisnis B. Ingat kita perlu juga namanya 

proses, untuk tetap fokus pada bisnis tertentu dahulu. Misal, saat ini kita belajar bisnis khususnya 

affiliate amazon, jadi fokuslah disitu, hingga beberapa waktu ke depan. Jangan cepat bosan, jangan 

pindah yang lain dulu. Sebentar pindah, terus pindah lagi. Kalau hal ini dilakukan terus-menerus, maka 

hasil yang kita terima tidak akan menjadi maksimal.  

5. Doa. Yang terakhir adalah kita serahkan semua apa yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Jangan lupa 

juga untuk mensyukuri apa yang telah dipercayakan kepada kita. Kekayaan, kepandaian, kekuatan, 

kekuasaan, kemampuan, karakter dsb. Sering kali, kita mengeluh, ingin ini, ingin itu. Memang manusia 

tidak akan pernah puas. Syukuri apa yang ada. 

Ucapan Syukur dan Terima Kasih 

 Yang pertama, saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, dengan cara-Nya yang unik, hingga 

sekarang saya bisa menemukan istilah kata internet marketing. Special Thanks untuk Pak Sukarto dan Pak 

Hianoto. Karena beliau, saya bisa sejauh ini, terima kasih atas bimbingan selama ini. Dari perjalanan awal 

hingga sampai saat ini, saya sangat sangat sangat berterima kasih.  

Saya juga ucapkan terima kasih juga kepada  

• Ibu Erlina, Mentor pribadi saya pada saat pembuatan minisite pertama saya. Terima kasih ya Bu atas 

bimbingan privatenya. Ibu Erlina lah yang membantu saya tahap demi tahap. Saya juga salut dengan 

Ibu Erlina, karena mau membimbing saya yang sangat suka banyak bertanya. Hehe.. Maaf kalau 

merepotkan. ☺ 

• Semua Staff BBI, bantuan support baik via YM ataupun via email 
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• Albert, beliau telah membimbing saya dengan memberikan masukkan dan solusi atas pertanyaan-

pertanyaan saya. Sorry ya bert, kalau banyak pertanyaan. ☺  

• Christian, teman di kala suka dan duka. Walaupun belum pernah bertemu, Christian juga membantu 

saya, memberi masukan dalam mengambil keputusan. 

• Pak Steven Chandra dan Pak Benny Ho, teman sharing juga via YM ☺ 

• Semua rekan-rekan member forum insider BBI. Merekalah yang telah memberikan dukungan dan 

masukkan. 

Penutup 

Saya simpulkan bahwa BBI adalah pusat pembelajaran internet marketing yang luar biasa. Saya buktikan 

sendiri betapa dahsyatnya metode BBI. Buktikan sendiri, dengan ikut belajar bersama BBI. 

Harapan pribadi saya, biarlah Indonesia selalu maju dan berjaya. Untuk BBI maju terus dan berkarya di 

Indonesia. Berjayalah BBI di negeri kita Indonesia. 

Saya minta maaf, jika ada kesalahan kata-kata yang saya gunakan, saya tidak bermaksud untuk 

menyinggung, menjelekkan ataupun merendahkan siapapun juga.  

Jakarta, 22 Desember 2010 

By His Love, 

 

Ronny Setiawan 

www.RonnySetiawan.com 
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Rudy Irawan dari Aceh – batch #2 Jakarta 

Saya mengenal internet marketing sudah lebih dari satu tahun. Saya sudah mempelajari dan mencoba 

banyak model bisnis  di internet mulai dari pay per click, adsense, affiliate marketing, domain parking dan 

bahkan forex saya pun pernah mencoba.  

Saya sudah banyak mengeluarkan uang baik membeli buku buku atau ebook yang menurut saya 

menyesatkan dan mencoba berbagai macam model bisnis internet yang sedang booming tetapi hasilnya 

NOL BESAR dan saya mulai menyerah dan frustasi bahwa bisnis di internet adalah suatu bisnis bohong yang 

hanya menjerat orang orang yang belum mengerti. 

Walaupun saya sudah lelah dan menyerah tetapi dalam hati saya masih ada harapan bahwa bisnis di 

internet tersebut benar karena saya lihat semakin banyak cerita cerita sukses yang saya baca baik di 

internet maupun di televisi.  

Suatu ketika seorang teman memperkenalkan situs BBI dan saat itu BBI masih menawarkan ebook gratis 

yang saya download setiap harinya dari situ pikiran saya mulai terbuka bahwa ada yang salah pada diri saya 

mengapa saya tidak pernah berhasil memperlajari satupun model bisnis di internet.  

Setelah saya pelajari ada yang salah tetang MINDSET saya tentang bisnis internet. Bisnis Internet seperti 

layaknya sebuah bisnis yang membutuhkan MODAL, WAKTU, KERJA KERAS dan SEMANGAT PANTANG 

Menyerah tentunya. Dengan modal itulah saya mulai timbul samangat baru saya untuk mencoba kembali. 

Tetapi saya tidak tahu harus memulai dari mana dan model bisnis apa. 

Tidak lama kemudian BBI mengeluarkan Buku 29 hari sukses bisnis internet dan kemudian menawarkan 

workshop Amazon Blue Print, saya berpikir ini mungkin salah satu cara untuk menumbuhkan kembali 

semangat saya yang hilang dengan belajar kepada orang yang sudah berhasil, meskipun awalnya saya ragu 

karena biaya nya cukup besar hahaha…. Tetapi kembali MINDSET awal bisnis apapun perlu ilmu dan modal 

jadi saya mengambil keputusan untuk mengikuti Workshop Amazon Blueprint yang diadakan di Jakarta. 

Setelah workshop selesai saya masih bingung dihadapkan bagaimana membagi waktu untuk membuat 

minisite dan pekerjaan. Jadi saya membuat minisite-minisite saya setelah jam kantor selesai atau apabila 

tidak ada pekerjaan ya sekedar mencuri waktu lah.  

Dan selama satu bulan lebih saya begadang dan tidur di kantor dengan sleeping bag kesayangan saya haha., 

tentunya dengan target untuk menyelesaikan target 10 – 15  minisite. Jadi setiap hari saya tidur jam 1 atau 

jam 2 pagi bangun jam 7 pagi itupun gara-gara dibangunkan Office Boy karena mereka mau membersihkan 

ruangan kantor, bahkan mereka sempat meledek ini kantor apa kost mas kok ngak pulang-pulang?, saya 

hanya tertawa saja… 

Memang awalnya membuat mini site terasa berat apalagi rekan rekan di kantor sebagian agak sinis melihat 

apa yang saya kerjakan apalagi sampai tidur segala dikantor, mungkin dalam pikiran mereka apa mungkin 

bisa dapat uang dengan cara seperti itu. Tetapi dalam hati saya apabila berhasil akan saya tunjukkan bahwa 

bisnis ini memang Real menghasilkan uang, bukan uang rupiah tetapi uang dollar.  

Saya masih ingat 19 November 2009 saya menerima pendapatan pertama saya dari Amazon sebesar $1.96 

duuh betapa senangnya, saya semakin bertambah semangat dalam hati saya bahwa bisnis ini memang 

benar dan benar-benar menghasilkan. Satu demi satu Minis Site saya mulai menghasilkan meskipun belum 

semua, kira-kira  sebulan setelah pendapatan pertama saya dari Amazon, total earning yang saya peroleh 

sudah lebih dari 100 dollar. Saya bersyukur bahwa apa yang saya kerjakan tidak sia sia dan meskipun 

dibandingkan dengan teman yang lainnya mungkin pendapatan saya lebih kecil. Tatapi saya cukup bangga 



AffiliateSiteBlueprint.com Special Report “ANDA HEBAT!!” v2 Hal: 148 

apalagi setelah saya tunjukkan ke teman-teman sekantor mereka kaget bahkan ada yang minta diajarin 

hahaha…. 

Walaupun demikian apa yang saya dapatkan dari Amazon sekarang dan tentunya yang akan datang tidak 

terlepas dari bimbingan dan pengetahuan yang saya peroleh dari mentor atau guru tentunya pak Sukarto 

dan Pak Hianoto.  

Ada satu pelajaran yang bisa saya ambil dari workshop Amazon Blueprint yang saya ikuti yaitu inti dari 

bisnis internet adalah di MINDSET dan tak kalah penting yaitu FOKUS dalam memilih model bisnis dan 

saya akhirnya bersyukur bisa mengerti dua hal tersebut. Dan akhir kata saya doakan selamat dan Sukses 

buat mereka berdua dan semoga BBI semakin besar dan jaya untuk membantu mencetak internet marketer 

yang handal. 

Salam  Sukses 

Rudy Irawan 
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Rudy Hermawan dari Surabaya – batch #1 Surabaya 

1 USD Pertama Amazon Minisite Blueprint - "Just Do It" 

Mengejutkan !  1 USD komisi pertama Amazon diperoleh dari 26 pengunjung pertama. 

Berbagai macam tembok mental runtuh saat melihat 1 USD pertama tersebut. SEO ribet ? Amazon Mini Site 

Blueprint membuktikan bisa dilakukan. 

Google Halaman Pertama ? Terbukti dari minisite yang dibuat. 

Organic Traffic dari Google ? Terlihat dari Google Analytics. 

Backlink Natural ? Resep jitunya manjur.   

Masih banyak lagi konsep penghalang yang termentahkan. 

Step-by-step dari Amazon Minisite Blueprint luar biasa; Success Story rekan-rekan membuktikan 

pengalaman bukanlah segalanya.  

Saya kenal Internet cukup lama, sebagai referensi saya memiliki domain berumur lebih dari 10 tahun. 

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada rekan-rekan peserta workshop, beberapa peserta baru pertama kali 

: mendaftar domain, menggunakan webhosting dengan control panelnya, menggunakan HTML Editor dan 

upload dengan FTP.  Beliau-beliau berhasil lebih dahulu memperoleh komisi pertama yang bisa dibaca di 

Success Story BBI Insider. 

Pemula atau pelaku Internet Marketing yang ingin memperoleh income stream baru; jangan ragu mengikuti 

workshop berikutnya dari BelajarBisnisInternet.com. 

Workshop Amazon Mini Site Blueprint memberikan step-by-step yang terbukti;  mengutip Iklan Sepatu : 

"Just Do It" 

Salam Sukses  

Rudy Hermawan 
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Said Choirul Sadikin dari Malang – batch #3 Surabaya 

Setelah usai mengikuti workshop di Surabaya tgl 19 s/d 21 Pebruari 2010 setiap hari sambil mempelajari 

materi workshop, tidak pernah lupa aku mengecek earning report. Berhari-hari earning yang ditunggu-

tunggu tidak pernah muncul, semua angka-angka yang nampak di earning report hanya angka nol (0) 

semua, kecuali angka jumlah cliks semakin hari semakin meningkat.  

Sempat aku iri dengan teman-teman yang sudah banyak melaporkan telornya sudah pada pecah atau 

sudah mendapat earning pertama, semenatara di report earning ku tak satupun order yang muncul apalagi 

earning nya. 

Malam minggu tanggal 20 Maret 2010 usai pukul 21.00 wib aku coba buka laptop dan langsung buka 

earning report, Alhamdulillah !!!!!!!!!!!!!!!! betapa aku terkejut, duduk tertegun tak sepatah katapun yang 

terucap, kupandangi monitor laptopku seakan aku tak percaya, inikah earning pertamaku yg lama 

kutunggu-tunggu akhirnya muncul juga. 

Nilai earning itu tidak seberapa, bukan nilai dolarnya yang penting bagiku, ada makna lain yang lebih 

penting, ada  rasa haru, bangga, dan rasa percaya diri, yang lebih penting lagi adalah perasaan bahwa aku 

telah menjadi satu diantara para kompetitor di dalam dunia internet marketing. 

Keberhasilan ini tidak terlepas dari ketepatan dalam memilih kepada siapa aku harus menimba/belajar ilmu 

tentang Bisnis Internet Marketing. Aku sangat beruntung bertemu dengan orang-orang HEBAT, benar-

benar Profesional, dengan telaten membimbing kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang benar-benar kita 

butuhkan. Terima kasih bapat-bapak para Mentor hal ini tak akan pernah kulupakan. 

Bisnis Internet Marketing ini  pertama aku ketahui dari Talk Show di suatu stasion TV, dari sini aku ketahui 

dengan internet kita bisa melakukan bisnis, hingga menimbulkan rasa ingin tahu sekaligus ingin 

mempelajari. Tetapi bagaimana dan kepada  siapa aku belajar, ini merupakan pertanyaan besar bagi ku. 

Kebetulan akhir-akhir ini aku banyak waktu luang karena aku memasuki masa pensiun. Aku mencoba 

mencari literatur, tentang cara membuat acount e-mail sampai buku-buku tentang internet maupun buku 

tentang membuat WebSite. Semua  buku yang kubaca itu tidak dapat membawa aku untuk segera dapat 

memiliki sebuah Website yang kuinginkan dan segera dapat digunakan kegiatan marketing. 

Aku masih tetap berusaha mendapatkan leteratur yang dapat memenuhi keinginanku, akhirnya disebuah 

toko buku ku temukan sebuah buku warna putih yang edisinya sederhana tidak delux, kertasnya 

menggunakan kertas CD sehingga harganya terjangkau oleh kantongku. Buku itu judulnya  “SUKSES 

BERBISNIS DI INTERNET DALAM 29 HARI” nah ini rupanya buku yang kucari dan segera kubeli untuk 

dipelajari. 

Buku ini berisikan bimbingan yang konstrutip dan parktis tentang cara membangun sebuah  Website, 

sehingga pembaca dapat mudah mengikuti/memahami. Ditambah lagi bahan atau tutorial yang kita dapat 

melalui akses di http://belajarbisnisinternet.com untuk melengkapi materi yang ada dalam buku. Dengan 

mengakses website tersebut akhirnya aku dapat informasi bahwa akan diadakan workshop Amazon 

Minisite Blueprint di Surabaya, maka aku putuskan untuk mengikuti workshop ini dan aku mendapat 

kesempatan bertemu dan dibimbing langsung oleh para Mentor yang benar-benar berpengalaman dan 

sangat profesional. 

Workshop yang kutunggu-tunggu itu akirnya datang juga, selama tiga hari (tgl 19 s/d 21 Pebruai 2010) aku 

dibimbing oleh para Mentor dengan telaten dan sabar yang selalu memberikan perhatian penuh kepada 

para peserta.  Aku merasa beruntung bertemu dengan para Mentor yang HEBAT dan profesional, 

memberikan bimbingan untuk membangun sebuah Website tahab demi tahap, langkah demi langkah 
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sehingga akhir dari workshop semua peserta sudah memiliki sebuah website. Sedangkan untuk 

membangun website-website berikutnya sudah dapat kita lakukan sendiri. 

Usai Workshop aku mencoba melihat website ku di google ternyata muncul di halaman 2 atau di level ke 

17, bahkan kadang-kadang masuk 10 besar atau di halaman pertama. Ini benar-benar hebat, karena 

website ku masuk dalam 10 besar diantara 2,5 juta pesaing. Beberapa hari kemudian aku mencoba melihat 

earning report ternyata sudah muncul earning ku yang pertama, aku terkejut rasa senang, bahagia, bangga 

dan percaya diri beraduk jadi satu kegembiraan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata, pengalaman yang 

tak mungkin kulupakan. 

Semua ini sangat menumbuhkan rasa percadiri dan merasa yakin mampu bersaing dengan para Internet 

Marketer dunia, serta siap berkompetisi di dunia Internet Marketing. Kini kesempatan telah terbuka lebar 

didepan mata, Kiat-kiat membangun Website yang efisen dan efekti yang merupakan senjata dalam 

bersaing dengan kompetitor telah diberikan oleh para Mentor. Kini tinggal kita apakah kita serius 

memanfaatkan kesempatan ini, semuanya tergantung pada kita, apakah kita menyianyiakan kesempatan 

ini dan gagal atau memanfaatkan dengan serius sehingga berhasil meraih apa yang selam ini kita impikan. 

Terakhir, untuk Bapak Sukarto, Bapak Hianoto dan tim BBI, para Mentor yang Hebat-hebat dan profesional, 

aku menyampaikan terimakasih tak terhingga. 

Said Choirul Sadikin 
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Santoso Widjaja dari Jakarta – peserta Home Study Course 

Halo Pak Sukarto, Pak Hian, dan para Coach semua, 

 Saya Santoso, peserta home course periode 21 Oktober. Saya tadinya mengira kesempatan saya untuk 

ikutan testimoni pecah telor tahun ini sudah habis. Beberapa email reminder dari BBI untuk ikutan kontes 

saya tanggapi dingin saja.  

Ternyata perkiraan saya salah, karena tau-tau saya mendapatkan 'hadiah akhir tahun' yang manis....earning 

Amazon saya yang pertama..!! 

Jumlahnya memang imut-imut (screen-shot terlampir), tapi efeknya seperti saat Archimedes meneriakkan 

"eureka".....=)).....it's really a great feeling....! 

 

 Sejak awal saya sudah yakin, sistem ini pasti berjalan dan make money. Saya melihat keseriusan Mentor 

BBI dalam mempersiapkan materi pembelajaran ini, semuanya well managed. Dan saya sudah beberapa 

kali mengikuti workshop dan seminar secara offline, namun baru kali ini mengikuti metode pembelajaran 

(assisted learning) secara online. Dan saya sangat suka dengan cara ini, karena bisa fleksibel 

menentukan waktu belajar, bisa berdampingan dengan waktu kerja. Sejauh ini, metode BBI adalah cara 

pembelajaran yang paling favorit dan efektif buat saya. 2 thumbs up buat BBI..!! 

 Terus terang saya agak lambat dalam menyelesaikan modul pelatihan, karena tuntutan waktu kerja. 

Sampai saat ini baru 3 minisite saya yang online, yang dua terakhir pun baru selesai di akhir minggu ke 2 

Desember. Dan yang menghasilkan memang minisite yang pertama, jualannya Canon S95, tapi itupun yang 

dibeli adalah asesorisnya. He..he..he...yang penting menghasilkan dulu. Untuk minisite pertama ini saya 

ikuti petunjuk mentor, walaupun mungkin jumlahnya nggak banyak. Jadi saya buat 2 artikel di e-zine, 3 

artikel di AMA, 1 video di YouTube, dan bookmarking. Saya kira jurus SEO yang diberikan BBI sangat bagus, 

dan kelihatannya bisa diaplikasikan untuk produk-produk di luar Amazon. 

 Target jangka pendek saya adalah menyelesaikan 10 minisite berikut seluruh metode promosinya sampai 

Januari 2011. Dan selanjutnya minimal 5 minisite setiap bulan. Itu target yang masih realistis buat saya. 

Semoga pada tahun 2011 saya bisa mencapai target $1000 perbulan pertama saya dari Amazon.  

Terimakasih buat Pak Sukarto, Pak Hian, dan para Coach BBI.  

 Salam sukses, 

Santoso Widjaja 

  



AffiliateSiteBlueprint.com Special Report “ANDA HEBAT!!” v2 Hal: 153 

Sapto Nurhidayat dari Kebumen – batch #5 Semarang 

Berawal dari keinginanku mengikuti workshop pertama di Surabaya namun gagal, aku terus merenung dan 

berpikir. Kenapa dorongan untuk ikut begitu kuat ya? Ya…aku harus ikut Saat itu aku timbang-timbang 

ternyata karena kondisi keuanganku memang lagi kurang baik, akhirnya dengan rasa kecewa yang 

mendalam kuputuskan untuk tidak ikut. Uangku yang ada pada orang2 masih belum pada balik, sementara 

aku juga masih mempunyai tanggungan hutang. Yah bingung dan kecewa, kesempatan itu akhirnya 

terlewat. Suatu saat jika ada kesempatan lagi aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengikutinya. 

 Eee...setelah workshop ke 2, ke 3, ke 4 lewat dengan begitu saja, akhirnya kesempatan emas itupun datang 

juga. Workshop Amazon Blueprint ke V akan diadakan di Semarang. Waduh bener2 kesempatan ini, pikirku. 

Soalnya kalau di Semarang kan deket dengan kotaku Kebumen, perjalanan ya sekitar 4-5 jam lah. Lagian 

ada kakakku yang tinggal di Semarang, tepatnya di Tlogosari. Kan bisa ngirit biaya nginap dan makannya 

(sarapan dan makan malam)...he...he...hi. 

Namun semua terasa gelap, terasa hampa, terasa menyesakkan dadaku...ternyata workshop di Semarang 

diadakan tanggal 12-14 Maret 2010. Betapa gak gelap, betapa gak hampa, betapa gak menyesakkan, 

sesuatu yang sangat kutunggu-tunggu, ternyata gagal kuikuti lagi. Gagal lagi…gagal lagi.  

Kenapa mesti gagal??? Karena tanggal 13 Maret 2010, ponakanku mau menikah. Rasanya gak mungkin, 

keponakan sendiri mau menikah, masa aku pergi begitu saja ke Semarang. Padahal calon suami dari 

keponakanku itu ya dari Banyumanik-Semarang. Kakakku yang di Semarang juga tentunya datang ke 

Kebumen, menghadiri pernikahan keponakanku itu. Dan ada satu rahasia lagi yang sebenernya malu juga 

nih kalau sampai kebuka, tapi ya gak apalah. Begini…aku gak mungkin pergi ke workshop di Semarang 

sementara keponakanku mau menikah, padahal rencananya aku MAU PINJEM laptop punya ponakanku itu 

untuk workshop. Nah…komplit sudah kan alasannya kenapa aku gak mungkin ikut workshop di Semarang. 

Dah pinjem laptop sama ponakanku, malah pas dia nikah aku pergi ngloyor ke Semarang, bisa-bisa seluruh 

keluarga besarku akan marah besar sama aku. 

 Namun aku tak putus asa, jika memang ini benar-benar kesempatanku, aku harus meraihnya dengan CARA 

APA PUN yang penting HALAL. Aku berpikir dan terus berpikir bagaimana caranya agar aku bisa ikut 

workshop di Semarang. Aku nekad menghubungi Panitia dalam hal ini Pak Sukarto dan Pak Hianoto. Aku 

mohon dengan sangat agar workshop di Semarang dimajukan atau diundur, yang penting jangan tanggal 

12-14 Maret 2010. Aku kemukakan alasanku mengapa aku minta seperti itu. Aku terus berdoa dan 

berharap KEAJAIBAN datang. 

Keajaiban itu benar-benar datang!!! Workshop di Semarang diundur menjadi tanggal 19-21 Maret 2010 

karena masalah booking hotelnya atau masalah apa saya lupa. Ah…apapun alasan pengunduran itu yang 

penting dah sesuai harapanku. Sungguh teringat saat itu, yaitu saat aku membaca email dari BBI bahwa 

workshop di Semarang dirubah tanggalnya menjadi 19-21 Maret 2010, aku sangat terharu bercampur 

senang sekaligus BINGUNG! Kenapa? Lagi-lagi alasan KLASIK…uang dari mana 3 juta 250 ribu buat 

daftar??? Aku sudah terlanjur janji dengan cara apapun aku akan berusaha ikut workshop di Semarang.  

Lagian aku juga sudah bilang ke Pak Sukarto dan Pak Hianoto atau siapalah waktu itu yang kuhubungi, jika 

workshop di Semarang dimajukan atau diundur, yang penting bukan tanggal 12-14 Maret, aku memastikan 

diri akan melakukan FAST ACTION!!! Kupikir inilah caranya biar bisa lebih menghemat uang, kan lumayan 

dapat potongan. Lagian pertama atau terakhir, aku tetep harus daftar, kan mendingan pertama atau kedua, 

ketiga… asal dapat potongan 500 ribu. 
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Perasaan dan pikiran yang menghantuiku saat-saat mendekati dibukanya pendaftaran adalah “Darimana ya 

uang 3 juta 250 ribu bisa aku dapatkan, sementara aku juga masih punya hutang?” Kalau jagain orang-

orang bayar utang ke aku kayaknya terlalu tipis harapannya, apalagi aku suruh nagih-nagih ke sana…wah 

capek!!!Nagih berulangkali juga gak pernah cair! Aku berpikir dan terus berpikir. Akhirnya aku nemu ide 

yang kuanggap cukup gila dan perlu keberanian ekstra, khususnya buatku. Aku nekad menghubungi temen 

dekatku. Dengan rasa malu dan serba gak enak aku utarakan maksudku untuk meminjam uang dan 

nekadnya aku bilang akan berusaha mengembalikan dalam tempo 1 bulan. Alhamdulillah temenku dengan 

senang hati meminjamkannya padaku. Meskipun malu, tapi aku tetep nekad, soalnya aku gak biasa pinjem 

uang sama orang, apalagi sama temenku yang satu ini, ya baru sekali ini aku minjem sama dia. 

 Kuhidupkan komputerku sejak pagi di hari pembukaan pendaftaran workshop amazon blueprint dibuka. 

Yup…begitu dibuka aku langsung tancap gas klik DAFTAR dan saat itu juga aku transfer uangnya (hasil 

pinjeman). Alhamdulillah aku berhasil mendaftar meskipun saat aku kirim konfirmasi sempat deg-degan 

juga…kok gagal melulu. Ternyata server BBI KO (knock-out) karena saking banyaknya yang mengakses saaat 

itu. Jangan-jangan fast action-ku gagal. Wah gawat bisa-bisa aku gak dapat potongan dong. Aku coba 

hubungi pihak BBI, aku disuruh mengulang lagi. Dan Alhamdulillah akhirnya aku berhasil juga dan berhasil 

mendapatkan potongan 500 ribu…lumayan kan. 

Kutunggu saat pelaksanaan workshop, kok lama ya dah gak sabar nih, soalnya dah ngebet banget nih 

pengin ikutan. Namun sedikit terlupakan karena aku harus ikut bantu persiapan pernikahan ponakanku 

tanggal 13 Maret 2010 tersebut. Alhamdulillah pelaksanaan pernikahan ponakanku berjalan dengan lancar. 

Saatnya aku mulai berkonsentrasi mempersiapkan segala sesuatu yang aku butuhkan untuk workshop 

nanti. Tak lupa aku juga pesen sama ponakan kalau mau pinjem laptop dari tanggal 18-22 Maret. 

Hari pertama workshop, dengan penuh semangat aku berangkat dari Tlogosari menuju hotel Grand Candi. 

Dengan semangat 45, 46, 47, aku berangkat naik sepeda motor (lagi2 pinjeman). Sengaja aku berangkat 

agak awal soalnya belum tahu lokasinya, cuma lagi kira-kira aja. Sesampai di hotel, lagi bingung nyari…eh 

ketemu Pak Hianoto yang baru turun tangga, kebetulan sekalian nanya. Pas duduk2 aku berkenalan sama 

yang punya Semarang, Pak Gatot namanya. Rasanya langsung akrab dan kita ngobrol ngalor ngidul. 

Hari pertama workshop berjalan lancar dan melelahkan. Materinya sangat padat tapi menyenangkan. Saat 

mau pulang, ternyata barusan Semarang diguyur hujan. Kuambil motorku (eee lupa…motor kakakku), 

kustarter ternyata gak mau hidup. Kucoba lagi …mau hidup…siplah. Tapi ternyata saat kutambah gasnya 

malah mesin mati. Begitu terus, setiap kustarter hidup, tambah gas mati lagi. Akhirnya kuputuskan 

bongkar. Tapi astaga, ternyata di bawah jok kucari-cari kunci2 perlengkapan motornya gak ada, ada tapi gak 

komplit. Dengan ditemani seorang kenalan yang bener2 baru kenal…Pak Gatot (yang punya Semarang), aku 

terus berusaha menghidupkan motorku, tapi selalu gagal. Sampai semua teman2 workshop sudah pada 

pulang dan hari menjelang maghrib, kuputuskan untuk mendorong aja.  

 Ditemani kenalan yang bener2 baik hati, saat jalan datar motor didorong dengan kaki oleh Pak Gatot yang 

menggunakan motor juga, saat menanjak terpaksa aku mendorongnya dengan keringat bercucuran. Sambil 

tengak-tengok, siapa tahu ada bengkel bukak, ternyata nihil. Kami berdua mendorong sampai jalan arteri, 

sebelah utara sana, mendekati daerah Tlogosari.  

Bayangkan…dari hotel Grand Candi sampai jalan arteri…entah berapa kilometer jauhnya aku gak tahu, aku 

dan Pak Gatot mendorong motor kakakku. Lelah…letih…haus…lapar. Alhamdulillah di jalan arteri ada 

bengkel yang masih buka. Setelah dicek sana-sini akhirnya motor mau hidup juga. Lega juga saat itu. 

Akhirnya motor kunaiki bersebelahan dengan Pak Gatot. Menjelang perempatan, Pak Gatot meyakinkan 

aku, apa bener2 sudah gak mungkin mogok lagi? Bila perlu Pak Gatot mau anter sampai rumah. Aku 
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yakinkan Pak Gatot, situasi insya Allah aman, gak mogok lagi. Di perempatan kami berpisah, Pak Gatot lurus 

ke arah Pedurungan, aku belok kiri ke Tlogosari. 

Baru sepuluh meteran dari perempatan, eee…motor mogok lagi, ya Allah begitu banyak ujian dari-Mu hari 

ini, pikirku. Aku coba menghidupkan lagi motor kakakku, namun gagal terus. Kuingat-ingat orang di bengkel 

tadi cara mbetulin dan otak-atik motor kakakku itu. Kutiru dengan sekenanya, alhamdulillah mau hidup, 

dan terus hidup sampai rumah kakakku. Aku sampai rumah kakakku sekitar jam 7 malem. Begitu sampai 

kuceritakan semua pengalamanku hari itu sama kakakku dan aku malah ditertawakan.  

Sudah capek, penat, lapar, ngantuk, masih terbayang aku harus ngerjain tugas dari Pak Sukarto dan Pak 

Hianoto untuk research kata kunci. Sempat kekhawatiran menyelinap dalam benakku. Kondisiku yang super 

loyo, gak fit-lah pokoknya, sementara ponakanku lagi pada kena flu, aku khawatir ikut sakit juga. Gimana ya 

kalau sampai aku sakit, baru ikut workshop 1 hari langsung KO, gimana dapat ilmunya kalau Cuma ikut 1 

hari. Tapi alhamdulillah Allah memberiku kekuatan untuk bertahan dan kesehatan. Aku harus tetap 

semangat dan bertahan sampai 3 hari…begitu pikirku saat itu. 

Selesai mandi, sholat, makan malam, aku siap-siap menuju warnet terdekat guna research kata kunci. La 

wong modem-ku ketinggalan di rumah, di Tlogosari juga gak ada hot-spot gratisan…ya terpaksa ngenetnya 

di warnet. Sekitar jam setengah sebelas atau jam sebelas malam aku pulang dan langsung gak 

tahan…nguantuk sekaleee. 

Akhirnya untuk hari ke-2 dan 3 aku dipinjemi mobil, bukan motor lagi. Tapi lagi-lagi ya pinjeman. Hari ke-2 

dan ke-3 workshop bisa kulalui dengan lancar dan tetap semangat. Meskipun semua barang pinjeman 

tetapi semangatku tidaklah pinjem sama siapa-siapa lho!? 

Hari Senin pagi, 22 Maret aku cabut dari rumah kakaku menuju kota tercinta…Kebumen. Sampai rumah 

menjelang dhuhur, istirahat sebentar, sholat, makan…dan……langsung kukerjakan minisite2ku. Gila kali 

ya….mumupung masih semangat pikirku. Aku harus berhasil meraih mimpi2ku.  

Hari demi hari…setelah kubangun minisite2ku…setiap malam jam 21.30 atau pagi harinya selalu kulihat 

earning report-ku. Sehari…2 hari…seminggu…2 minggu …3 minggu, earningku gak nambah-nambah…tetep 

0 BESAR!!! Bosan, malas, jenuh, putus asa, akhirnya kuputuskan sejak tanggal 28 April 2010 aku tidak akan 

melihat earning report lagi. Bayangkan…siapa yang gak bosan dan jenuh, dari tanggal 22 Maret 2010 

setelah selesai workshop sampai saat itu tanggal 28 April 2010, tanpa hasil.  

Aku sedikit putus asa…namun malam ini, tanggal 2 Mei malam hatiku benar-benar berbunga-bunga. Begitu 

kuhidupkan komputer sekitar jam 21.30 langsung menuju affiliate-amazon.com untuk melihat earningku 

siapa tahu telurnya pecah. ALHAMDULILLAH ternyata penantian panjangku berakhir juga dan kuharap ini 

merupakan permulaan. Kuharap dari hari ke hari penghasilan internetku semakin bertambah!  

Kalau orang hamil pada umumnya harus menunggu 9 bulan 10 hari untuk melahirkan. Telurku 

pecah/menetas dalam waktu sekitar 5 minggu. Jadi tambah semangat dan PeDe. Yah saya yakin dengan 

perjuangan, tanpa menyerah, berdoa, hasil itu akan ada…PERCAYALAH!!! Meskipun earningku masih kecil 

karena telornya juga telor puyuh bukan telor burung onta, aku semakin yakin lama-lama insya Alloh 

penghasilan internetku semakin bertambah. Sekecil apapun itu haruslah aku syukuri. Berikut screenshot my 

first earning from Amazon : 
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 Itulah kisah suka duka “LIKA-LIKU LAKI-LAKI YANG INGIN JUALAN DI AMAZON-NYA LAKU” 

Terimakasih kuucapkan dengan tulus kepada guruku…Pak Sukarto dan Pak Hianoto beserta semua Tim BBI, 

Anda semua HEBAT!!!Terimakasih atas ilmunya, atas kesabarannya, dan atas support dari anda semua. Tak 

lupa buat temen2 peserta Workshop BBI Angkatan V Semarang khususnya dan semua yang pernah 

mengikuti workshop BBI, jangan menyerah! Terus berusaha, insya Allah kita semua bisa! 

Kebumen, 4 Mei 2010 

Pukul 13.00 WIB 

Sapto Nurhidayat 
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Satriyo Widagdo dari Semarang – batch #1 Surabaya 

Yah,...... saya ikut berbagi sukacita dalam kontes ini ya Pak...  Maaf kalau tidak lekas mengirimkan email ini 

karena lagi sibuk ngliatin earning report di Amazon....:) 

Terimakasih ya Pak, saya senang sekali. Akhirnya impian saya untuk menjadi Internet Marketer kesampaian 

juga. Rasanya seperti bekerja di luar negeri : gajinya $$$.... :) 

Seusai workshop dan keluar dari Hotel Santika Surabaya kemarin saya merasa sangat lega. Ada sebuah 

harapan dan semangat baru yang menggebu dalam hati saya saat menuju ke Terminal Bungurasih untuk 

kembali ke Semarang.  

Dalam imajinasi saya terbentang sebuah gambaran masa depan yang selalu saya hayalkan sejak kecil : 

Around the World!. Kebetulan impian saya mirip dengan yang sudah dicapai oleh P Sukarto sekarang - bisa 

berada  dimanapun dan kapanpun. Makanya saya harus menggeluti profesi yang paling sesuai dengan hal 

itu. Sempat terpikir untuk menjadi penulis dalam benak saya, tapi itu tidaklah mudah. Dan sekarang saya 

sudah menemukan caranya : AMAZON MINISITE!!! 

Menunggu pecah telur-komisi pertama dari amazon rasanya seperti menunggu kelahiran anak kedua bagi 

saya :) (anak saya sudah 1). Harap-harap cemas dan tidak sabar. Bagaimana tidak karena saya harus 

membuktikan pada istri bahwa keputusan mengikuti Workshop di Surabaya adalah benar! Karena hutang 

saya jadi tambah banyak demi mengikuti workshop ini. :) Tapi  saya meyakini bahwa inilah tiket yang akan 

membawa saya untuk mewujudkan segala impian. 

Hari-hari berikutnya saya isi dengan kesibukan mengerjakan PR minisite disela-sela kesibukan pekerjaan 

harian saya. Butuh perjuangan juga untuk bisa mewujudkan 10 minisite sesuai target. Selain terbentur 

masalah klasik : finansial...:), saya juga harus pintar-pintar membagi waktu.  

Kami (saya, anak, dan istri) tinggal bersama dalam satu kamar kost. Bukan hal yang mudah untuk 

mendapatkan jam-jam penuh kosnsentrasi dalam mengerjakan On Page SEO, karena ketika menyalakan 

komputer anak saya yang baru berumur dua tahun langsung mengajak saya bermain atau kalau tidak 

mengkudeta area kerja saya. Uff... capek deh...:(. Tapi ya saya tetap bisa menikmati itu karena untuk dialah 

motivasi terbesar saya dalam bekerja keras selama ini. Dan jika saya terus renungkan, bukankah Pak 

Sukarto juga memiliki anak kecil seperti saya? Dia pasti mengalami hal yang sama dan bisa melewatinya 

dengan baik. Saya pun harus bisa!! 

Maka jadilah saya melewati malam-malam panjang untuk mengejar kekurangan minisite saya. 

Ketika buntu dan lelah, email dari BBI seperti oase yang kembali membangkitkan semangat saya untuk  

kembali ke track yang harus saya lalui dalam mewujudkan impian ini. 

Waktu terus berlalu, tapi setiap saya menengok ke Earning Report, telur itu masih tergeletak dengan 

manisnya. Belum pecah2 juga, masih nol melulu.... Padahal beberapa teman sudah ada yang mengisi 

testimoni di Succes Story Insider BBI tentang keberhasilan minisite mereka. Punya saya kapan?? Tiap hari 

saya tengok ke kandang ayam amazon, telurnya masih belum pecah juga... 

Ah, mending lanjutkan saja mengerjakan semua seperti yang sudah diinstruksikan oleh Pak sukarto.Tambah 

terus minisite baru.... 

Lalu, suatu ketika saya mendapati 1 (satu) ordered item untuk produk Matchbox Rocky The Robot Truck 

dalam account Amazon Afiliate saya. Whoa.....!!!! akhirnya ada yang masuk juga....!!!Belum pecah telur sih, 

masih retak-retak doang, tapi ini sebuah tanda alam bahwa sebentar lagi telur itu pasti akan pecah, wah 

akhirnya... 
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Keesokan harinya angka nol yang berhari-hari saya tunggu-tunggu itu berubah menjadi sesuatu yang 

fantastis : DOLLAR!!!!!........yes! yes! yes! It's Work!!! Akhirnya saya menjadi bagian dari Internet Marketer 

Dunia. Bagaimana tidak? Pangsa pasar saya merambah AMERIKA..... 

Dengan bangga saya tunjukkan ke istri bahwa saya sudah bisa nambah devisa negara......, tinggal lanjutkan 

terus membuat minisite dan mendatangkan traffic agar dollar bisa terus bertambah lagi....., lagi....., dan 

lagi....... 

 

Terimakasih Pak Sukarto dan Pak Hianoto karena telah mengadakan workshop ini dan mengijinkan saya 

untuk ikut serta didalamnya. Coba kalau permohonan DP satu juta saya dulu ditolak karena melanggar 

aturan di FAQ, pasti saya tidak bisa mendapatkan pengalaman dahsyat ini...:).  

Memperoleh penghasilan lewat internet yang selama ini serasa mimpi bagi saya telah menjadi sebuah 

kenyataan. Benar-benar ajaib... Kadang saya suka mikir; kok bisa ya...? Kita cuma bikin minisite kok tiba2 

ada dollar di account kita...:) Tapi inilah kenyataannya. Kita tidak hanya bisa mengandalkan profesi secara 

konvensional, lewat dunia maya pun bisa, lebih menjanjikan malah!!! 

Entah bagaimana saya menggambarkannya, tapi jujur, saya sangat senang, rasanya seperti mendapatkan 

sebuah kunci rahasia untuk melanjutkan kehidupan berikutnya... Saya sangat bersyukur...:) 

Sekali lagi terimakasih Pak. Terimakasih atas mentoring terbaik yang pernah saya dapatkan. Kiranya 

ketulusan dan kebaikan hati bapak akan terbalas dengan berkat-berkat yang melimpah daripadaNya. GBU 
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Sekarsari Prasetio dari Semarang – batch #5 Semarang 

 



AffiliateSiteBlueprint.com 

Septian Ariyanto dari Purbalingga 

Salam Online Pak, 

Pada saat selesai pulang dari workshop di Surabaya, saya langsung tancap gas. Research keyword terus beli 

beberapa domain, kurang lebih 10 dan saya mulai membangun minisite pertama, kedua, ketiga, keempat 

dan kelima.  

Karena kesibukan usaha real akhirnya saya ag

on page, daftar ke social media sama upload ke youtube sudah saya lakukan.... 

Sekali-sekali cek ke associates amazon account kalau2 sdh ada pundi2 dollar yang masuk... tp beberapa kali 

dicek koq ngak ada income yang masuk... agak putus asa juga...apa bener ya minisite bisa 

menghasilkan???? pertanyaan di dalam hati...

Saya masih sering cek ke BBi Insider Member.... iseng2 lihat Success Stories ternyata sdh ada yang 

menghasilkan sdr Milka....wah saya mulai semangat lagi.....

Walau waktu saya agak kurang... saya menyempatkan satu hari membangun satu minisite padahal Back 

Friday tgl 27 Nov sdh tinggal hitungan jari,

selalu dikatakan oleh Pak 

 

Saya bikin yang ke enam, tujuh, delapan,sembilan, plus SEO, Social Media, dll, tp tidak juga pecah account 

saya... Agak down lagi sih soalnya beberapa rekan kita sdh ada yang pecah account nya.....

 

Tp hari ini tgl 27 Nov, Back Friday, saya kemba

juga walau baru $1,68 untuk harga barang $41.98 tepat pada waktunya, dan 

peroleh malah dari minisite ke delapan saya, yang saya daftarkan ke search engine baru 3 hari yang 

Saya semakin yakin bahwa apa yang telah diajarkan oleh pak Sukarto dan Pak Hianoto bukan pelajaran yang 

asal-asalan sekedar memperoleh income dari mengadakan workshop( seperti workshop lain yang pernah 

saya ikuti ), tp memang sesuatu pelajaran y

yang ada, dan bisa menghasilkan...dan tidak ketinggalan unsur yang terakhir....hoki tentunya....hehehe 

 

Salam Online,  

Septian 
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Septian Ariyanto dari Purbalingga – batch #1 Surabaya 

aat selesai pulang dari workshop di Surabaya, saya langsung tancap gas. Research keyword terus beli 

beberapa domain, kurang lebih 10 dan saya mulai membangun minisite pertama, kedua, ketiga, keempat 

Karena kesibukan usaha real akhirnya saya agak terkuras waktunya, sehingga saya berhenti sementara. SEO 

on page, daftar ke social media sama upload ke youtube sudah saya lakukan....  

sekali cek ke associates amazon account kalau2 sdh ada pundi2 dollar yang masuk... tp beberapa kali 

ngak ada income yang masuk... agak putus asa juga...apa bener ya minisite bisa 

menghasilkan???? pertanyaan di dalam hati... 

Saya masih sering cek ke BBi Insider Member.... iseng2 lihat Success Stories ternyata sdh ada yang 

a mulai semangat lagi..... 

Walau waktu saya agak kurang... saya menyempatkan satu hari membangun satu minisite padahal Back 

Friday tgl 27 Nov sdh tinggal hitungan jari,  The Big HOLIDAY SHOPPING untuk Christmas 2009, seperti yang 

selalu dikatakan oleh Pak 

Saya bikin yang ke enam, tujuh, delapan,sembilan, plus SEO, Social Media, dll, tp tidak juga pecah account 

saya... Agak down lagi sih soalnya beberapa rekan kita sdh ada yang pecah account nya.....

Tp hari ini tgl 27 Nov, Back Friday, saya kembali bersemangat karena akhirnya account saya ke isi $$$$$$$$ 

juga walau baru $1,68 untuk harga barang $41.98 tepat pada waktunya, dan dollar pertama ini saya 

peroleh malah dari minisite ke delapan saya, yang saya daftarkan ke search engine baru 3 hari yang 

Saya semakin yakin bahwa apa yang telah diajarkan oleh pak Sukarto dan Pak Hianoto bukan pelajaran yang 

asalan sekedar memperoleh income dari mengadakan workshop( seperti workshop lain yang pernah 

saya ikuti ), tp memang sesuatu pelajaran yang dapat diterapkan oleh siapa saya selama mengikuti aturan 

yang ada, dan bisa menghasilkan...dan tidak ketinggalan unsur yang terakhir....hoki tentunya....hehehe 

Hal: 160 

aat selesai pulang dari workshop di Surabaya, saya langsung tancap gas. Research keyword terus beli 

beberapa domain, kurang lebih 10 dan saya mulai membangun minisite pertama, kedua, ketiga, keempat 

ak terkuras waktunya, sehingga saya berhenti sementara. SEO 

sekali cek ke associates amazon account kalau2 sdh ada pundi2 dollar yang masuk... tp beberapa kali 

ngak ada income yang masuk... agak putus asa juga...apa bener ya minisite bisa 

Saya masih sering cek ke BBi Insider Member.... iseng2 lihat Success Stories ternyata sdh ada yang 

Walau waktu saya agak kurang... saya menyempatkan satu hari membangun satu minisite padahal Back 

The Big HOLIDAY SHOPPING untuk Christmas 2009, seperti yang 

Sukarto. 

Saya bikin yang ke enam, tujuh, delapan,sembilan, plus SEO, Social Media, dll, tp tidak juga pecah account 

saya... Agak down lagi sih soalnya beberapa rekan kita sdh ada yang pecah account nya..... 

li bersemangat karena akhirnya account saya ke isi $$$$$$$$ 

dollar pertama ini saya 

peroleh malah dari minisite ke delapan saya, yang saya daftarkan ke search engine baru 3 hari yang lalu.... 

 

Saya semakin yakin bahwa apa yang telah diajarkan oleh pak Sukarto dan Pak Hianoto bukan pelajaran yang 

asalan sekedar memperoleh income dari mengadakan workshop( seperti workshop lain yang pernah 

ang dapat diterapkan oleh siapa saya selama mengikuti aturan 

yang ada, dan bisa menghasilkan...dan tidak ketinggalan unsur yang terakhir....hoki tentunya....hehehe  
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Setyo Adhiputro – batch #7 Surabaya 

Amazon Minisite Vs Kamar Mandi 

Saya sudah sangat tertarik akan bisnis internet pada awal tahun 2008, semangat saya ingin terjun ke bisnis 

ini sangat luar biasa sampai-sampai saya membeli sebuah notebook agar keinginan saya berbisnis internet 

dapat terlaksana walaupun saya harus berhutang di koperasi kantor. Kemudian saya mulai mengikuti salah 

satu tempat pembelajaran bisnis internet yang “katanya” telah menghasilkan banyak pebisnis internet 

professional dan handal, saya mendapatkan banyak modul pembelajaran yang harus saya baca & 

praktekkan, memang banyak pengetahuan yang saya dapatkan ditempat pembelajaran tersebut, tetapi 

saya merasa ada sesuatu hal yang kurang. Oleh karena itu saya hanya mengikuti “kursus online” tsb selama 

dua bulan.  

Kemudian dengan semangat 45 saya berkelana sendiri kedalam rimba “bisnis internet” untuk mendapatkan 

dollar, tetapi apa yang saya dapatkan? Saya hanya menemukan banyak modus penipuan “bisnis internet” 

yang bertebaran menjaring mangsa. Hingga tibalah saatnya semangat saya luntur hingga tetes darah 

penghabisan, dan membuat saya berhenti menggunakan notebook saya untuk bisnis internet walaupun 

cicilannya belum berhenti. 

Kebetulan saya bekerja disalah satu bank di Indonesia bagian rekonsiliasi kartu kredit, pada pertengahan 

tahun 2009  tanpa sengaja ketika sedang bekerja saya menemukan salah satu nasabah yang selalu 

mempunyai saldo kredit (tidak punya hutang tetapi selalu menabung dikartu kredit) karena setiap minggu 

selalu mendapatkan kiriman dari paypal sebesar antara 4 – 9 jt. “Bayangkan saja seorang wanita yogya 23 

tahun bisa menghasilkan 4-9 juta perminggu!! Wow.. it’s Amazing..!!” hingga membuat Saya sangat 

penasaran bisnis apa sih yang dilakukannya sampai-sampai bisa menabung dikartu kredit? Kemudian saya 

cari informasi tentang orang tsb di om google, eh ternyata dia mempunyai online store yang menjual 

peralatan menyelam.Berangkat dari hasil investigasi tersebut, muncullah keyakinan  bahwa ternyata 

memang benar bisnis internet tuh bisa mendatangkan penghasilan yang pasti, karena saya benar2x melihat 

dan menyaksikan sendiri penghasilan dari bisnis internet bukan “katanya”. 

Keyakinan saya yang besar bahwa bisnis internet adalah bisnis yang nyata dan dapat menghasilkan uang, 

membuat saya menghubungi teman saya yang masih berkelana didalam rimba “bisnis internet” , kemudian 

saya ceritakan keinginan saya yang ingin kembali serius menjalani bisnis internet, dia hanya mengatakan 

“kalo loe ingin serius coba deh lo baca buku ini, buku ini bagus banget ngebahas tuntas bisnis internet” 

kemudian dia meminjamkan buku “sukses berbisnis di internet dalam 29 hari”. 

Nah dari buku pinjaman inilah saya bisa menemukan pencerahan tentang bisnis internet, dari buku ini juga 

saya menemukan workshop Amazon Minisite BBI, kebetulan baru saja angkatan ke 2 selesai, dan saya mulai 

memantau hasil dari workshop ini. Terus terang “iphin cow” sangat menginspirasi saya untuk mengikuti 

workshop ini,hingga saya mulai menunggu kapan lagi akan diadakan dijakarta.  

Gak tau kenapa saya merasa seperti mendapatkan petunjuk untuk mengikuti workshop ini, karena ketika 

workshop BBI angkatan 7 akan dimulai, saat itu pula saya mendapatkan uang insentif dari perusahaan. 

Tetapi keseriusan saya untuk mengikuti workshop BBI ini mulai diuji, karena saluran air buangan kamar 

mandi saya bocor, jadi air nya tidak keluar ke got tapi hilang entah kemana.  

Efek dari bocornya saluran kamar mandi menjadi tantangan keseriusan saya, hal ini tidak mudah karena 

saya harus menyakinkan istri agar saya dapat mengikuti workshop Amazon Minisite BBI sementara saluran 

kamar mandi saya bocor. Berkat semangat dan tekad saya yang besar untuk bisa menghasilkan uang dari 

bisnis internet, Alhamdulillah akhirnya istri saya pun menyetujui saya mengikuti workshop BBI.   
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Tibalah hari yang ditunggu-tunggu tepatnya tanggal 28 – 30 mei 2010 di hotel menara peninsula Jakarta. 

Karena rumah saya berada di daerah Pemda Cibinong Kabupaten Bogor, hingga untuk kepentingan 

workshop Amazon Minisite BBI ini saya sengaja menginap dirumah ibu di Depok supaya lebih dekat. 

Dengan penuh semangat saya berangkat pagi-pagi dari depok menuju hotel menara peninsula dengan 

sepeda motor, dengan harapan tidak datang terlambat.  

Dihari pertama workshop, saya diminta untuk menuliskan Goal berbisnis internet dan target pencapaian 

earning untuk 3 bulan kedepan. Terus terang saya menuliskan “saya ingin sekali memberangkatkan haji 

(Alm) bapak saya,ibu dan kedua mertua saya semasa hidupnya” karena saya merasa sebagai anak yang 

sudah dibesarkan belum mampu berbakti kepada orang tua dan memberikan yang terbaik buat orang tua, 

dan $1000 adalah target earning saya 3 bulan kedepan.   

Alhamdulillah Hari pertama workshop saya dapat mengikuti dengan baik, tetapi pada akhir workshop hari 

pertama saya mendapatkan tugas yang harus dikerjakan, hingga Andetta teman saya bilang “Dari banyak 

workshop yang gw ikutin, Baru kali ini gw ikutan workshop dikasih PR!!”. 

Memang diperlukan keseriusan untuk mengikuti workshop ini, karena untuk mengerjakan tugas yang 

diberikan pak hian dan pak sukarto saya sampai harus mengerjakannya hingga jam 2 pagi, padahal besok 

paginya harus berangkat lagi ke Menara Peninsula untuk mengikuti workshop hari ke 2. 

Nah dihari ke 2 inilah, materi terasa mulai berat karena banyaknya materi yang harus disampaikan tetapi 

waktu hanya sehari, jadi pak hian bilang “kita sekarang bagaikan naik kereta, banyak tempat2x yang akan 

dikunjungi, jadi kereta harus jalan terus.”  Memang benar seperti yang pak hian bilang ngerti gak ngerti 

harus ngikuti materi padahal otak nih sampe panas bolak balik diajarin SEO on page, tapi bolak balik masih 

bingung juga, hehehehe…… !!  

Lagi-lagi pulang workshop pun harus mengerjakan tugas, tapi kali ini saya hanya mengerjakannya hingga 

jam 1 pagi (untung 1 jam tidur dari hari pertama, hehehe…). 

Gak terasa udah sampai hari ke 3, walaupun badan capek dan mata ngantuk , tetapi semangat saya dapat  

mengalahkan semuanya. Sampai akhirnya selesai sudah workshop yang melelahkan, tetapi kita harus tetap 

mengimplementasikan apa yang telah didapatkan di workshop dengan membuat sendiri sebanyak min 5 

minisite setiap bulannya. 

Memang untuk mencapai suatu goal diperlukan suatu pengorbanan, yang selalu saya ingat didalam buku 

sukses berbisnis di internet dalam 29 hari adalah “focus, konsisten dan pantang menyerah” sehingga 

walaupun saya harus pergi ke kantor setelah subuh dan pulang ke rumah setelah isya (karena jarak dari 

rumah ke kantor sekitar 40 km dengan motor), tapi saya harus menyempatkan waktu untuk mengerjakan 

minisite saya, waktu yang tepat bagi saya untuk mengerjakan minisite adalah ketika anak dan istri sudah 

tidur, jadi biasanya saya mulai mengerjakan minisite dari jam 2 pagi sampai sebelum subuh, karena saya 

harus siap2x berangkat dan solat subuh. 

Langkah demi langkah telah saya lakukan persis seperti yang ada di panduan yang pak hian & pak sukarto 

berikan. Tapi tetap saja selalu ada tantangan dalam mengerjakan minisite. Ada beberapa tantangan yang 

pernah atau mungkin sampai saat ini saya rasakan adalah seperti sinyal yang rendah sehingga koneksi 

selalu terputus-putus, sehingga ketika sedang memilih produk dibutuhkan waktu 1 jam lebih hanya untuk 

memilih satu produk, kemudian ketika ingin instalasi shorty, sudah bolak balik saya lakukan tetep saja gak 

bisa, trus udah baca yang ada diforum juga tetep gak bisa, tapi dengan semangat “harus bisa” maka saya 

otak-atik sendiri, dan Alhamdulillah akhirnya bisa. Kemudian ketika ingin design header & call to action, 

butuh waktu sekitar 1 minggu (karena harus pinjam/download) untuk bisa install adobe photoshop, saya 

gak tau kenapa notebook saya gak mau install adobe photoshop cs 4 lite, trus saya coba ver photoshop 7 
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tetep gak bisa,trus saya coba lagi install adobe photoshop cs 2, dan Alhamdulillah akhirnya bisa juga, tetapi 

setelah diinstall muncullah tantangan baru yaitu bagaimana cara membuat header & call to actionnya, 

karena ud hampir 5 tahun gak pernah pake photoshop, sehingga butuh waktu 1 hari untuk otak atik cara 

pakainya. Lagi – lagi tantangan baru lainnya muncul lagi ketika ingin mengisi content, karena saya telah 

memilih produk yang sedikit sekali produk descriptionnya, sehingga sedikit sulit untuk mengisi content 

padahal saya sudah browsing kemana-mana ,tapi tetep ajah hasil browsing tidak memuaskan, saya sangat 

concern dengan hal yang satu ini, karena saya sering baca kalo “content is a king”, tapi berbekal dengan 

google translate dan copy sana copy sini, Alhamdulillah selesai juga. Nah tibalah saatnya upload, seperti 

yang sudah saya ceritakan koneksi saya putus-nyambung-putus-nyambung-putus-nyambung, jadi harus 

bener-bener sabar…sabar..dan sabar…, karena banyak banget file yang failed to transfer, jadilah kerja dua 

kali saya harus liat satu-satu  file-file yang failed trus coba upload lagi sampai semuanya benar-benar 

successful. ketika selesai upload minisite tak lupa nambahin menambahkan kekuatan minisite dengan social 

media dan social bookmarking, serta youtube. 

Alhamdulillah selesai sudah perjalanan panjang minisite batch 1 saya, tinggal menuai hasil. Tiap hari saya 

liatin tuh amazon associates, tapi tetep masih nol. Hingga tibalah saatnya hari bersejarah, Dengan koneksi 

yang lemot saya buka amazon associates dan  Alhamdulillah tepatnya pada tanggal 17 juni 2010, salah satu 

minisite saya telah pecaahhh… telur!!!! Saya sampai speechless!! Saya percaya gak percaya salah satu 

minisite saya sudah pecah telur, karena baru seminggu upload minisite tapi sudah bisa menghasilkan $ 5.18 

langsung saja saya ciumin istri saya, sampai dia bangun dan bingung sambil bertanya “ada apa sih?”, 

dengan sambil tersenyum saya bilang “Alhamdulillah, minisite ayah sudah dapat 5 dollar!!”. 

         

Saya senang banget, karena saya sudah bisa membuktikan kepada istri saya bahwa ini loh hasil awal dari 

uang renovasi kamar mandi yang saya gunakan untuk biaya training amazon minisite. 

Memang efek dari pecah telur sangat luar biasa..!!! saya semakin percaya diri dan istri saya semakin 

support saya. saya tambah yakin kalau saya bisa mengembalikan uang renovasi kamar mandi saya, dan bisa 

menjalankan main goal saya. 

 Sekarang saya tau, yang kurang dari kursus online terkemuka yang pernah saya ikuti adalah tidak adanya 

praktisi professional yang terjun langsung seperti pak sukarto & pak hianoto. Walaupun kita diberikan 

banyak modul yang bagus tetapi akan lebih baik hasilnya jika bimbing langsung oleh pakarnya. Karena 

“melihat, mendengar dan mempraktekkan mempunyai efek yang lebih luar biasa dari pada hanya 

membaca”. 

Ayo rekan2x angkatan tujuh tetap semangat dan bangun motivasi yang besar,  seperti yang dikatakan oleh 

Jeane S. Bev  “Success is a mindset. It is not a journey, nor a destination. It is already within you. sukses 

sudah ada di dalam diri kita sendiri, tinggal dibangunkan saja dari tidurnya.”  

  



AffiliateSiteBlueprint.com Special Report “ANDA HEBAT!!” v2 Hal: 164 

Ps: terimakasih pak hian dan pak sukarto, yang telah membantu membukakan salah satu pintu rejeki saya, 

maaf terlalu panjang cerita saya, karena saya merasa sangat exciting sehingga saya lupa sudah sampai 4 

halaman saya cerita, hehehe….. 

Setyo Adhiputro 

website : http://www.belajarbisnison-line.com 
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Sigit dari Sumbawa Barat – batch #3 Surabaya 

Assalamualikum 

Hai saya sigit, saya adalah seorang karyawan perusahaan pertambangan yaitu pt newmont yang lokasi 

kerjanya di sumbawa barat. posisi saya adalah seorang juru ledak, yang tugas utamanya tentu saja 

meledakan batuan keras di gunung, bukan kafe atau hotel marriot kayak di TV he he.. 

Setiap hari saya mandi debu, kepanasan dan siap  kehujanan  mulai jam 06.00 pagi sampai jam 06.00 sore, 

tapi bagi saya itu menyenangkan karena saya menyukai pekerjaan saya ini. tapi kira -kira sampai kapan ya, 

saya bekerja di perusahaan ini, karena setiap saat saya bisa saja di keluarkan dari perusahan jika saya 

melakukan kesalahan ato memang  proyeknya udah selesai, maka dari itu saya berinisiatif mencoba 

mencari penghasilan lain di luar perusahaan. 

Saya mencoba belajar bisnis internet dari ebook - ebook yang saya beli di internet seharga ratusan ribu 

atau pun gratis, dari  situ saya mulai mengetahui macam macam mencari penghasilan di internet, namun 

setelah saya praktekan panduan di ebook-ebook yang saya beli selama hampir 5 bulan, belum 1$ pun saya 

dapatkan, padahal pengeluaran untuk biaya iklan seperti google adword, facebook atau iklan lokal lainnya 

sudah lumayan besar. 

saya tau ada workshop amazon mini site blueprint lewat browsing di mbah google, bahkan saya mengikuti 

siaran langsungnya  penjelasan pak hianoto & pak sukamto di radio streaming surabaya bahkan saya 

merekamnya, tapi saya masih ragu untuk ikut workshopnya  karena, selain dana yang di butuhkan cukup 

besar, kemampuan komputer saya juga masih nol pudul alias nggak tau apa apa  maklum orang lapangan 

biasanya pegang linggis ama cangkul suruh pegang mouse ya gemetaran deh he he...  

Tapi setelah saya ikuti terus perkembangan workshop blueprint mini site pak sukamto & hianoto serta 

membeli buku sukses berbisnis di  internet 29 hari, saya pikir kayaknya lebih masuk akal deh, untuk 

mendapatkan penghasilan dari sana. 

Maka saya putuskan untuk mengajukan cuti lebih awal dan ikut workshop amazon mini site blueprint yang 

di surabaya tgl 19 - 21 februari  angkatan ke 3, kebetulan juga ada keluarga di surabaya sekalian 

silahturahmi dan tentu saja ngirit biaya he he... 

3 hari mengikuti workshop, banyak hal yang saya pelajari dan bahkan lembur sampai jam 2 malam untuk 

mengerjakan pr nya, itupun  belum selesai juga, sampai saya pusing.. untungnya para staf pak sukarto & 

hianoto bersikap profesinal dan tetap sabar memandu kita sampai minisite pertama saya 

www.fishfinder300c.com kelar.  

oh ya, saya adalah peserta yg terakhir mengirimkan produk amazon karena kebingungan memilih produk 

yang bagus dan menghasilkan profit, untungnya instrukturnya sabar deh, dan tetap memberikan masukan 

dan motivasi, nggak sebel sama saya yang lambat banget he he.. 

Pulang dari workshop saya berusaha mengutak atik minisite saya dan mengikuti panduan di handout yang 

di berikan sebisa mungkin dan alhamdulillah ada suport dari BBI selama 6 bulan jadi agak tenang deh.. 

5 hari setelah workshop, minisite belum bisa masuk 10 halaman pertama google tapi saya tetap berusaha 

mempraktekan panduan mendatangkan trafik, backlink secara gratis dan saya cek lagi SEO nya. 2 hari 

kemudian aku cek lagi minisiteku, alhamdulillah ternyata dengan primary keyword yang yang aku bidik, bisa 

juga masuk  dalam halaman pertama di google, artinya peluang untuk di klik orang lebih besar nih, tapi 

jangan senang dulu , kan belum ada profit. 
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Pas hari ke 10 setelah minisiteku online aku lihat di account amazon ada 1 order item, aku ragu, ini ada 

yang order, atau hanya keterangan dari amazon karena di minisiteku hanya ada 1 item produk karena aku 

lihat di pengiriman belum ada tuh, tapi kata pak sukarto, klo barang sudah terima yang order baru kita di 

bayar.  ya.. kira - kira 3 hari lah, jadi selama 3 hari aku harap - harap cemas ini, pembelian bukan ya,. jadi 

hampir tiap hari ku cek accunt amazonku he he ... mau nanya ke suport BBI malu, kayaknya ngebet banget 

deh.. akhirnya setelah 4 hari menunggu, malam jam 10 ku cek alhamdulillah masuk juga pembayaran 

pertamaku sebesar  6.56$, pecah telor juga akhirnya. jadi setelah 10 hari minisiteku selesai di buat, saya 

berhasil menjual satu produk pertamaku di amazon, malah bukan produk yang ku buat di minisiteku dan 

dengan 5 klik. Tanpa biaya iklan sepeserpun hanya dengan SEO dan trafik gratis. 

saya ucapkan terimakasih kepada bapak sukarto & hianoto santoso beserta stafnya yang dengan 

dedikasinya dan niat tulusnya  kepada calon affiliate marketer indonesia untuk mendapatkan penghasilan 

dari bisnis di internet seperti affiliate di negara  

lain dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Terimakasih. 

Salam, 

Sigit sumbawa barat, 
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Steven Chandra dari Cirebon – batch #10 Jakarta 

THE  JOURNEY  HAS BEGIN 

Berawal dari sebuah buku yang berjudul Sukses Berbisnis Internet dalam 29 Hari yang dikarang oleh dua 

orang HEBAT yaitu Pak Sukarto dan juga Pak Hianoto akhirnya saya memulai bisnis ini. Saya mendapatkan 

buku ini secara cuma-cuma oleh kakak saya yang di Surabaya. 

Awal ketika buku tsb dikirim kira2 bulan Juni 2010, saya mencoba membaca isi buku itu yang sebenarnya 

saya tidak mengerti semua apa isinya, bahkan istilah2  seperti domain, web hosting, affiliate, merchant dan 

istilah-istilah lainnya saya benar2 blank!   

Tapi karena buku itu pemberian kakak saya jadi ga enak kalo ga dibaca. Tar ditanyain dah nyampe hari ke 

berapa kan bingung jawabnya! So, ditengah kesibukan bermain game online, saya seling-selingin untuk 

membaca buku tsb. Benar-benar bukan hobi saya untuk mengutak atik program internet (kecuali utk 

bermain game), dari dulu memang bukan bakat menurut saya.  

Tapi entah kenapa ketika belajar wordpress saya sedikit agak menikmatinya. Dari membuat web gratis di 

blogspot dan wordpress akhirnya saya terkagum2 bahwa saya bisa membuat website sendiri. Dan ternyata 

hal itu menyenangkan! Dari sana akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat sebuah web berbayar 

dan membeli domain sendiri dengan harapan bisa mencari uang dari adsense. Nama web saya adalah 

www.onlysteve.com yang kebetulan isinya tentang informasi bisnis konvensional yang saya geluti yaitu 

selular.  

Setelah merasa bisa membuat website beserta content2nya saya merasa sudah mampu untuk mengikuti 

workshop BBI yg ke 10 di jkt. Akhirnya saya pun bertanya kpd BBI, masih adakah tempat di jkt untuk saya? 

Untungnya masih ada, bisa dibilang saya termasuk pendaftar terakhir, mungkin yg ke 19 karena saya 

mendaftar dua minggu sebelum workshop diadakan. 

Satu minggu sebelum workshop tersebut saya sangat bersemangat, sudah membayangkan apa yang akan 

saya pelajari dan perbuat di workshop nanti, menyiapkan apa yang perlu saya bawa. Saya sampai hunting 

ransel dan tas untuk laptop bersama isteri sebelum berangkat ke Jakarta ☺. Saya jg memikirkan akan 

menginap dimana nantinya, karena kalau di Peninsula tsb terus terang sangat mahal bagi saya.(apalagi 

Workshopnya 3hr!). 

Tapi satu hari sebelum hari H, nyali saya menciut (ibarat krupuk di siram kuah bakso, saya melempem 

duluan..). Jujur saya merasa belum siap mengikuti workshop tsb, saya merasa takut kalau saya tidak bisa 

menyerap apa yang akan dipelajari di sana karena saya baru belajar bisnis ini selama 2 bulan. Apalagi 

teman2 saya banyak yang meragukan kesungguhan saya di bisnis ini, mereka bilang “Ah… paling lama juga 

seminggu kamu udah bosen!” atau “Bisnis ini udah ada sejak dulu, udah banyak orang yang menggelutinya, 

kamu cuma sekian persen orang yang nyoba cari keberuntungan!” Jujur semangat saya tambah 

drop,bahkan sempat berpikir untuk membatalkan keikutsertaan saya. Tapi bagaimana mungkin, kan uang 

pendaftaran sudah saya transfer � 

Semalaman saya sharing dengan isteri, meski dia juga pernah  berkata bahwa saya juga akan cepat bosan 

dengan bisnis ini, tapi saat itu dia banyak memberi masukan dan semangat baru sehingga saya bertambah 

mantap & yakin untuk ikut workshop besok.  

Kemudian saya kembali membaca success story ANDA HEBAT, seluruh kisah2 sukses alumni BBI tsb betul2 

memotivasi saya untuk bisa seperti mereka. Saya berpikir mereka saja bisa,kenapa saya tidak? Toh materi 

yang didapatkan juga sama. 
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Saya mencoba berpikir positif bahwa “SEHARUSNYA” saya BISA 

Dengan berbekal semangat dan keinginan untuk sukses yang besar serta sedikit kemampuan, saya 

berangkat ke Jakarta dengan 1 tujuan : Bayar  ‘hutang’ sama isteri. Untuk ikut workshop, membeli hosting 

dan membeli domain tidak gratis bukan? Tekad saya : kembalikan semua “modal” tersebut dalam waktu 3 

bulan!☺ 

Kemudian tibalah hari yang dinanti nanti. Pada hari pertama saya masih bisa mengikuti materinya dengan 

baik, walau malamnya saya hanya tidur 3 jam karena mendapatkan PR dari BBI. Saya tidur jam 3 sampai 

jam 6 pagi. Menginjak hari kedua, saya mulai stress. Bagaimana tidak? Pak Hian yang saat itu menjadi 

pembicara nya,menjelaskan dengan cepat tentang On Page SEO. Saya sempat down dan hampir putus asa 

“Kok, kayaknya saya ga bisa ya…? 

Otak saya saat itu benar2 blank, banyak hal yang saya tidak mengerti dari penjelasan Pak Hian. Selesai 

workshop saya kembali dengan lemas ke rumah saudara (tempat saya menginap selama workshop) karena 

ada PR lagi dari BBI akhirnya saya pelajari lg semua yang tadi Pak Hian jelaskan melalui handout yang saya 

dapatkan saat workshop, ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan, semua sudah ada di handout, saya 

belajar  hingga pukul 3 pagi lagi di hari kedua. 

Dan syukurlah, ternyata saya masih sanggup mengikuti workshop hingga usai dan membawa pulang sebuah 

minisite. Sewaktu perjalanan pulang di kereta api, karena semangat masih sangat tinggi saya tidak mau 

menyia2kan waktu 3 jam, bahkan saya hampir menyelesaikan sebuah proyek minisite di kereta api tsb 

meskipun dengan koneksi yang putus nyambung. Perjalanan pulang pun jadi terasa singkat . 

Saat kembali ke kota Cirebon, setiap hari saya bergelut dengan laptop dan buku workshop. Dari siang hari 

sampai pagi hari besoknya hanya minisite2 yang ada di otak saya. Target saya dalam 1 bln adalah membuat 

30 minisite, yang artinya 1 hari harus buat 1 minisite.  

Bukankah semakin banyak dan besar jala yang kita tebar akan semakin banyak ikan yang didapat? Itulah 

prinsip saya membuat minisite, semakin banyak minisite,maka akan semakin banyak juga Dollar yang akan 

saya raup. ☺ 

Yang paling memusingkan adalah bagaimana membuat header yang menarik. Hanya berbekal pengetahuan 

sedikit tentang photoshop saya mencoba berkreasi sendiri membuat header. Dan tentu saja hasilnya 

menyedihkan. Karena untuk mendapatkan header yg bagus tentu saja harus membeli pada ahlinya, setelah 

mengeluarkan uang yg cukup banyak saya memutuskan untuk membuat sendiri. 

Setiap hari,saya menunggu-nunggu kapan ada yang order barang via minisite yang saya buat. Rasanya lama 

sekali, padahal baru 5-6 hari setelah workshop. And then… Saya masih ingat, malam itu tgl 8 agustus (9 hari 

setelah workshop).. Saya bicara pd istri saya : “kenapa kok barang ku ga laku2 ya, padahal sudah membuat 

9 minisite? Apa ada yang salah? Atau gambar dan kata2 yg saya buat tidak menarik?” 

Tak seperti biasanya jam 11 malam saya mengantuk.. Saya ketiduran dan terbangun pukul 02.00 dini hari. 

Saya langsung buka laptop untuk mulai bekerja (Istilah baru yang saya gunakan saat membuka laptop, 

karena biasanya membuka laptop untuk maen game online). 

Saya buka Affiliate Amazon untuk sekedar mengetahui brapa klik hari itu, dan….. OOOH, MY GOD! Baby 

Stroller ada yang order 1 buah!! Saya Pecah Teluuuur!!! Saya bangunkan isteri yang sedang tidur untuk 

sekedar pamer bahwa saya dapat Dollar!!  

Dollar Man!! Asli dollar! Wooowww… Amazing buat saya! Tak pernah terbayangkan akan pernah bisa 

mendapatkan dollar dari bisnis internet sebelumnya. Saya jingkrak2 hampir 10 menit sampai akhirnya 
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capek sendiri. Walau nilainya masih sedikit, tapi ini adalah awal saya memulai perjalanan bisnis saya yang 

baru..  

Thanks to my Teachers, Mr.Sukarto and Mr.Hianoto.. 

Jangan pernah menghakimi diri sendiri bahwa kita tidak berbakat di suatu bisnis khususnya bisnis online, 

karena semua akan menjadi bakat jika kita mempelajarinya,  menekuninya dan membuatnya sebagai hobi. 

Dan tidak ada yang instant di bisnis ini, semua butuh pengorbanan materi, waktu dan tenaga. Akan sedikit 

berat di awal2 bisnis ini karena harus membeli hosting, domain dll. Apalagi jika keadaan ekonomi kita 

pas2an, tapi saya yakin jika kita tetap konsisten melakukan langkah2 yang diajarkan maka semua akan 

terbayar beserta bunganya.  

So, the journey has begin, from here.. 

Salam HEBAT, 

Steven Chandra 

UPDATE DARI STEVEN tanggal 3 Januari 2011:  

Dulu saya mikirnya angka $1000 hampir mustahil untuk saya dapatkan dlm 1 bulan. Setiap malam sering 

membayangkan atau mengkhayal mendapatkan ribuan dollar dari Amazon.. Saya yakin teman2 juga gt kalo 

malam!! Hehehe…  

Entah itu benar2 Impian atau cuma "Mimpi" !! Yang pasti hati kecil saya nggak benar2 yakin mampu 

menghasilkan sebanyak itu dalam 1 bulan.. And finally, sejak 5 bulan yg lalu lulus dari Workshop angkatan 

10 di Jakarta "My Dream Come True" for $1000/month. 

 

Thanks All for make my Dream Come True.. Special thanks to Mr Sukarto as the Best mentor.. And thanks to 

my best friends BH n CW yg begitu banyak memberikan masukan berharga.. 

Never Quit for Dreaming, and Keep Action.. SUKSES Buat Kita Semua.. 
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Sujimat dari Kudus – batch #1 Surabaya 

Telur Itu Pecah Ketika Saya Mulai Sangsi Dan Putus Asa… 

Melissa doug railway adalah tonggak sejarah saya dalam memasuki belantara hutan Amazon. Kadang-

kadang saya berkata sendirian, Melissa, Melissa… Kapan telurmu pecah? 

Setiap kali saya membuka dan membaca Succes Story di Insider BBI saya jadi iri banget sama teman-teman. 

Kok bisa ya secepat itu ya telur teman-teman? Kadang saya sangsi, jangan-jangan ada kesalahan fatal di 

minisite saya. 

Saya coba AMA seperti saran The Master, Mas Sukarto (saya tuh, lebih senang panggil Mas, daripada 

Bapak, hehe). Saya cek primary keyword saya di www.google.com. Posisinya berada di halaman pertama. 

Tapi ketika saya tanyakan kenapa kok telur saya tidak pecah juga. Tim BBI menjawab, mungkin belum ada 

traffic. Mungkin posisinya tidak benar-benar di halaman pertama. Jangan-jangan itu google Indonesia…. 

Wah, wah, wah, makin putus asa ini saya. Tim BBI lalu memberikan link yang digunakan untuk mengecek 

ranking keyword di google. Dan ternyata benar! Keyword saya tidak berada di 100 besar kalau 

menggunakan alat yang direkomendasikan oleh BBI. 

Saya kecewa dengan AMA. Saya mengumpat keras-keras. AMA bohong. Katanya sangat powerful. Katanya 

dapat menciptakan one way backlink secara unlimited. Mana buktinya?  Sambil merasa tidak yakin, toh 

saya tetap menggunakannya. Saya kirim artikel saya ke sana. Saya bikin video juga, saya digg, dan saya 

bikin hubpage. 

Hampir sepuluh hari saya utak-atik itu semua. Kadang saya harus tidur sampai larut malam, dan ibunya 

anak-anak sering marah. Bikin apa sih, ngenet terus… Tapi saya sulit menjelaskan ke istri saya, karena dia 

tidak tahu apa itu Amazon, apa itu minisite, apa itu one way backlink, affiliate, wayah, wayah, wayah. 

Migrain saya sampai kumat, kepala rasanya tiung-tiung…. 

Saya coba bersabar, saya coba tetap semangat. Saya coba berpikir positif. Sampai-sampai saya membeli 

ebook tentang Ilmu Kekuatan Pikiran. Siapa tahu ini bisa membantu dalam penjualan produk, hehehe. Dari 

buku itu ada sih semangat untuk mencapai tujuan saya. 

Kemudian saya baca email BBI yang mengatakan dari sekian minisite yang kita bikin, ada 20% yang produtif. 

Kalau saya mempunyai 7 minisite, berarti akan ada setidaknya satu minisite yang menghasilkan. Oke, kalau 

begitu. Saya lanjutkan kerja keras saya. Saya tidak peduli, pokoknya saya harus bisa.  

Dan akhirnya… 

Tanggal 15 Desember 2009, dua hari setelah ulang tahun saya, telur Melissa pecah juga. Pyaaaaaar. 

Waduuh, rasanya dunia jadi terang benderang. Semua letih lesu terasa lebih enak. Seperti kalau saya naik 

gunung Merapi atau Lawu dan sampai dipuncaknya, kemudian berteriak sekeras-kerasnya kepada matahari 

yang sedang terbit. Plooong… Aku belum gagal. Ternyata aku bisa meskipun usiaku sudah 40 tahun. Melissa 

Doug Railway seperti sebuah rail kereta api untuk memasuki belantara Amazon. 

Saya mendapat komisi pertama senilai $3,60 dan dua hari kemudian saya tengok earning report saya sudah 

meningkat menjadi $11,60. Wah lumayan juga ya. Saya yakin jumlah itu akan bertambah terus. Amiin. 
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“Tuhan, makasih ya. Mas Karto, makasih juga, ya.” 

Saya cek minisite saya, MelissaDougRailway dengan menggunakan link yang diberikan oleh Tim BBI 

beberapa waktu lalu. Nggak menyangka, Melissa berada di urutan nomor 3 setelah Amazon.com dan 

Nextag.com 

“Tuhan, makasih ya. AMA, makasih juga,ya.” 

Sekarang aku menyesal, kenapa tugas dari The Master Mas Sukarto tidak aku kerjakan dengan secepat 

mungkin? Saya sudah membeli 10 domain, tapi karena saya diserang kegamangan itu, saya hanya 

selesaikan 7 minisite. Dasar pemalas, hehehe. Karena saya jengkel itu, sampai-sampai saya ingin jualan jasa 

spin article saja. Jadi tukang spin, hahaha. 

Baik, sekarang saya mau focus dan praktek untuk Amazon. 

Sekarang saya tahu dan mengalami sendiri: Setiap jalan menuju cita-cita tidak selamanya mulus memang. 

Tapi setiap kita punya cita-cita yang kuat, alam dan Tuhan akan membantu kita.  

Maju terus yuk, Amazon dan BBI. 

Salam 

Jimat 
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Suprihno dari Tulungagung – peserta Home Study Course 

Menemukan Air Di Tengah Padang Pasir 

Success Story Jatuh Bangun di Bisnis Online; 

Oleh : Suprihno 

 

Perkembangan tehknologi dan system informasi begitu cepat, tidak ada sejengkal 

tanah pun dimuka bumi ini yang tidak dapat di lihat dengan menggunakan 

tekhnologi. Lima tahun yang lalu hand phone (HP) merupakan barang mewah 

karena tidak semua orang mampu membeli dan menggunakannya, sekarang semua 

orang  yang kita jumpai mulai dari tukang becak, pengamen, petani, pejabat, konon 

pengemis pun  membawa HP dan bahkan bukan hanya satu tetapi dua, tiga atau 

lebih, Hal tersebut bukan karena gaya atau pamer tetapi efisiensi dan kebutuhan. 

Demikian halnya di dunia maya atau dunia online atau internet perkembangannya 

begitu pesat seiring dengan jaringan telepon gengam. Dulu untuk akses internet kita tergantung dengan 

kabel telepon, tetapi saat ini dimana-mana kita bisa mengakses internet dengan bantuan modem yang di 

hubungkan dengan telepon celuler.  

kira-kira tahun 2006 saya membaca di sebuah majalah tentang sukses Anne Ahira dalam bisnis online, 

kebetulan saat itu saya baru lulus kuliah di Universitas negeri Jember. Termotivasi dengan tulisan tersebut  

saya mencoba mendaftarkan diri kursus di Axxxx Bxxxx (kursus online milik Axxx Axxxx). Satu bulan saya 

bolak – balik ke warnet, pagi siang, sore dan malam, ternyata belum dapat apa-apa jangankan dapat 

penghasilan, paham pun tidak. Bahkan pekerjaan saya yang sesungguhnya terbengkalai. 

Saya bekerja di Percetakan dan sablon, usaha inilah yang selama ini menemani saya di perantauan dan 

menghantarkan saya meraih gelar sarjana. Saya kuliah dengan biaya sendiri dengan modal dengkul, alias 

kuliah sambil kerja. Karena sejak lulus SMP orang tua sudah berpesan “Nak kamu tidak usah melanjutkan 

sekolah, kerja saja. Bapak sama Ibu tidak bisa membiayai kalau kamu melanjutkan, kalau mau sekolah kamu 

harus cari biaya sendiri, kami hanya bisa mendoakan semoga Allah memudahkan jalan untukmu”. Saat itu 

saya menangis sejadi-jadinya dan selalu menyesali diri mengapa ya Allah tidak adil, mengapa harus ada 

kaya dan miskin, mengapa pula saya dilahirkan menjadi orang miskin… setelah lama merenung, nalar saya 

mulai jalan, Saya bisa menyimpulkan bahwa saya bisa jadi orang kaya, saya bisa jadi orang pintar kalau saya 

mau belajar, satu satunya jalan adalah sekolah sambil bekerja.. saya harus tinggalkan kampung halaman di 

Lubuk Linggau Sumatra Selatan.. saya harus ke Jawa. kata orang  pendidikan di Jawa lebih bagus dari pada 

di Sumatera. Sekalian mencari mbah buyut di Jawa. karena sejatinya saya adalah orang  Jawa yang 

dilahirkan di Sumatra, temen-temen bilang saya ini “Pujakesuma” (putra Jawa Kelahiran Sumatra)… 

Yah Percetakan  dan Sablon inilah yang akhirnya mengantarkan saya menjadi sarjana.  Karena satu bulan 

bolak-balik ke internet untuk belajar bisnis online saya tidak mendapatkan apa-apa saya putuskan untuk 

berhenti. Lupakan bisnis dunia maya. Tetapi dalam hati kecil saya selalu berkata “ masak sudah sarjana 

tetap saja menjadi tukang sablon..?” akhirnya saya tinggalkan sablon. Semua peralatan percetakan dan 

sablon saya hibahkan kepada teman saya yang punya nasib sama dengan saya.. kuliah dengan modal tekad 

dan tanpa kiriman uang dari ortu.. saya berdo’a untuk mereka ”semoga peralatan ini mampu 

menghantarkan kalian jadi sarjana juga”. 

Pertengahan tahun 2006 saya coba mengadu nasib di Surabaya, cari lowongan sana-sini tidak diterima, 

karena ternyata lebih banyak pencari kerja dari pada lowogan pekerjaan yang ada. Nah ketika kami sedang 

makan di sebuah warung di wilayah Margorejo, kami bertemu dengan seorang supervisor AJB Bumi Putera 

Syariah Surabaya, dan menawari kerja di Bumi Putera, “tetapi jangan tanya gaji karena kamu di gaji jika 

kamu dapat penjualan atau dapat nasabah”. Dipikir-pikir dari pada tidak ada pekerjaan akhirnya saya 
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terima pekerjaan itu. Satu tahun kemudian,  Tahun 2007 karena penjualan saya baik dan dianggap 

berprestasi, saya di angkat jadi supervisor AJB Bumiputera Syariah Surabaya. Dan pertengahan tahun 2007 

itu pula saya menyunting seorang perempuan Tulungagung Jawa Timur. Karena istri saya seorang guru di 

Tulungagung akhinya kami hanya bisa bertemu hari sabtu dan minggu. Teman-teman menyebutnya saya 

“laki-laki SMS” (sabtu minggu setor). Satu tahun saya jalani ternyata berat hidup terpisah, apa lagi setelah 

kelahiran putra pertama kami, di tambah bapak mertua juga sakit-sakitan. Akhirnya November 2008 kami 

keluar dari AJB Bumiputera Syariah Surabaya. Dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan rizkinya 

dimanapun Kita berada kalau hamba Nya mau berusaha. 

Akhir tahun 2008 adalah hari-hari paling berat, dimana anak sakit, bapak mertua sakit saya sendiri tidak 

punya penghasilan. Saya hanya punya keyakinan bahwa ujian dari Allah akan kita lalui jika kita sabar dan 

tawakal.. pada saat itu saya kemudian dihubungi teman bahwa ada pendaftaran Komisioner Lembaga 

Penyelenggara Pemilu kabupaten/Kota se-Indonesia, termasuk Kabupaten Tulungagung. “saat itu saya 

berpikir apa saya bisa, menjadi penyelenggara pemilu padahal saya tidak punya pengalaman, kuliah pun di 

jurusan pendidikan bukan jurusan politik”. Temen saya memotivasi saya “ sudah daftar saja,  tidak ada yang 

melarang kamu untuk daftar, dan ingat tidak ada ilmu yang tidak bisa di pelajari, cari undang-undangnya, 

cari buku-buku politik pelajari , terus ikut ujian, kamu sudah belajar dari teori sampek praktek dalam 

kehidupan sesungguhnya.. sekarang waktunya berjuang…berusaha dan berdoa.. kamu pasti bisa”.  

Tanpa pikir panjang saya segera mencari persyaratan dan mendaftarkan diri, kemudian mencari Undang-

undang penyelenggaraan pemilu, referensi dan teman diskusi.. dan alhamdulillah dari 156 orang yang ikut 

tes tulis nilai saya no. 6, dan dinyatakan lulus tes tahap satu yang di ambil 20 orang, tes tahap kedua saya 

meraih nilai no. 4 dan di ambil 10 orang . Dari 10 yang mengikuti tes terakhir  di ambil 5 orang dan saya 

mendapat peringkat no. 5. 

Tanggal 1 April 2009 saya dilantik menjadi Komisioner Penyelenggara Pemilu orang-orang menyebut 

sebagai Pejabat Publik.  Apa yang ada dalam angan-angan ternyata tidak sama dengan kenyataan.  Jabatan 

boleh mentereng tetapi tidak pada penghasilan, dengan kebutuhan keluarga yang menumpuk. Saya 

mencoba memutar otak kembali bahwa saya dulu kuliah bisa sambil kerja, sekarang saya harus bisa bekerja 

sambil menambah penghasilan.. dari sinilah kemudian saya teringat lagi tentang bisnis online.. dan saya 

putuskan untuk memulainya kembali, karena bisa saya kerjakan di kantor di rumah, di warung kopi di 

tambah lagi akses internet sekarang bisa dilakukan dimana-mana.. 

Kira-kira bulan September  2009 saya memulainya, saya melalui berselancar melalui Google tentang bisnis 

online, alangkah terkejutnya saya karena banyak sekali tawaran-tawaran mengiurkan untuk cepat kaya dari 

dunia maya.. mimpi-mimpi lama yang tertanam dalam lubuk hati yang paling dalam.. untuk 

memberangkatkan haji orang tua dan keluarga besar, untuk memberikan beasiswa kepada fakir miskin, 

yatim piatu, membuat sekolah gratis untuk orang miskin, untuk punya rumah sendiri, punya mobil dan yang 

pasti punya pasif incame.. sepertinya akan menjadi kenyataan.. akhirnya saya coba investasi  sesuai iklan di 

dunia maya tersebut bahwa “anda tidak perlu cari member, tidak perlu cari downline 4 – 6 bulan uang anda 

akan berlipat dari Rp.200.000,- menjadi Rp. 2.000.000,-. Sebelum saya investasi saya coba cari website yang 

sejenis ternyata banyak yang menawarkan hal demikian..  wah berarti ini benar pikir saya.. akhirnya saya 

coba investasi di dua website.. masing-masing Rp.5.000.000,- jadi total Rp.10.000.000,- karena saya pengen 

cepat dapat penghasilan yang luar biasa tadi.. bulan pertama saya mendapatkan bagi hasil masing-masing 

Rp. 450.000,-dan Rp.500.000,- bulan kedua.. saya lihat rekening saya kok tidak ada penambahan, saya 

masih positif thinhking.. bulan ketiga koq sama tidak ada penambahan saldo.. saya mulai curiga dan coba 

buka website nya ter nyata error.. bulan ke empat saya mendapat email bahwa perusahaan tempat saya 

investasi telah loss trading.. dan perusahaan pemenang tidak bertanggung jawab atas segala kerugian 
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perusaan  sebelumnya… saat itu saya langsung lemas.. lunglai… koq mudah sekali  saya di tipu… hilang 

sudah investasi saya… mimpi2 itu tinggal mimpi… 

Dua bulan saya tidak membuka internet, sepertinya saya mengalami trauma dengan internet.. tetapi saya 

terus berpikir usaha apa yang mungkin dan cocok buat saya.. Akhir 2009 saya coba ikut MLM (Multi Level 

Marketing) Pulsa, sebelumnya saya juga pernah ikut MLM Tiensi, HD dan CNI. Dari penjelasan para leader 

untuk cepat mendapatkan penghasilan seorang member harus mencapai Top leader Pluss sehingga dia 

langsung mendapatkan pasif incame.. perbulan Rp.2.400.000,- investasinya senilai Rp.12.600.000,-. dengan 

bukti-bukti  transfer para member yang sudah mendapatkan pasif incame tersebut akhirnya saya tertarik 

juga, untuk investasi , dengan pinjam sana pinjam sini…  mimpi-mimpi itu datang lagi... Orang sukses itu 

Harus punya mimpi kata Robet Kiyosaki.  

Bulan pertama saya mendapat pasif incame Rp.2.400.000,- ditransfer setiap tanggal 10. Bulan kedua.. 

tanggal 9 saya mendapat sms Royalti tidak bisa dibagikan bulan ini akan di akumulasikan pada bulan 

berikutnya.. Bulan ke tiga ada petemuan member  dan di sampaikan pada saat itu Perusahaan tengah 

mengalami gagal bayar karena di serbu investor besar, kemudian ramai-ramai menarik dananya.. tetapi 

perusahaan akan tetap membayar royalty Bapak ibu minimal investasi bapak ibu kembali modalnya.. 

astaghfirullah…Cobaan apalagi ini sudah jatuh tertimpa tangga.. maunya menyelesaikan masalah keuangan 

tambah dapat masalah lagi…. 

Awal tahun 2010 saya coba beranikan diri mencari bisnis online lagi, masak sih kisah sukses Anne Ahira itu 

palsu, pasti ada oknum yang menyalahgunakan peluang ini dan saya yakin bisnis online sesungguhnya itu 

memang ada..  dan saya harus hati-hati.. harus sabar, jangan terburu-buru… “tidak ada pebisnis kaya 

mendadak, yang ada adalah kerja keras, kerja cerdas dapat penghasilan”  setelah berlayar di dunia maya 

saya mulai kenal dengan Kusuma Putra, pemilik website Cara cepat Buat blog, kemudian saya belajar 

membuat blog.. dapat penghasilan dari mana dari iklan PPC, atau adsn google, atau jadi reseller, lama 

belajar blog tidak ada titik cerah penghasilan diperoleh.  Setelah itu kenal juga dengan yul Eko Rubiuanto 

dengan b-netconsulting dan etraining nya.. saya mulai kenal iklan geratis, muslim promo, obral sofwere dll 

website milik Yul Eko Rubianto,  kemudia saya juga kenal Lutfi Avandi dengan kafe bisnisnya.. dari mas lutfi 

inilah saya mulai kenal Belajar Bisnis Internet (BBI) karena materi kusus café bisnis mas lutfi menyertakan 

materi sukses bisnis 29hari pak Sukarto dan pak Hian. Dari materi-materi bisnis online yang saya pelajari 

saya sering tidak terarah, tidak terjadwal dan nyasar kemana-mana.. dan saya berfikir saya harus bunya 

mentor yang focus… selama ini saya tidak bisa focus. Dan saya harus ikut workshop nya BBI. 

Dua kali saya mendapat undangan workshop dari BBI yaitu di Jakarta dan di Bali, saya sangat tertarik untuk 

ikut, tetapi karena waktu dan pekerjaan kantor saya tidak bisa ditinggalkan saya tidak bisa mengikutinya. 

Dan alhamdulillah saya sangat senang sekali karena pada bulan Okt 2010 BBI membuka Home Study 

Course. Home Study Course pertama saya gagal karena terlambat mendaftar, baru yang ke dua bisa ikut.  

Bagai menemukan Air di tengah padang pasir, bagai seorang jejaka berkelana mencari pujaan hati bertemu 

sang putrid. Karena tidak sabarnya saya ingin segera memiliki sebuah bisnis online, ingin memiliki pasif 

income, setelah materi saya terima, saya langsung tancap gas. Dan karena semangat itu tidak di barengi 

dengan kesabaran dan belajar sistematis saya sempat drop sakit, karena tiga hari tidak tidur, tidur hanya 1-

2 jam setelah solat subuh, jam 07.00 ke kantor pulang Jam 15.00, langsung belajar dan praktek sampai 

subuh lagi… Subhanallah, Mimpi itu mampu mengalahkan segalanya…  mampu melupakan semuanya.. yang 

ada saya harus segera bisa dan sukses.. walau fisik saya tidak kuat. Setelah off dua hari sambil merenung 

dan meluruskan niat bahwa “bisnis online bukan bisnis cepat kaya, tetapi real bisnis butuh kerja keras, 

butuh konsistensi, butuh kesabaran”  Saya coba atur jadwal..   Setelah Sholat subuh 04.30 – 07.00 dan 

setelah sholat isya’ jam 20.00 – 24.00.  
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Ketika niat itu sudah tertanam dan suatu ketika Setelah sholat isya’ saya mau mulai bekerja dan mengambil 

laptop, alangkah terkejutnya saya karena laptop yang saya gunakan juga error.. Hardisc is coruppted…  baru 

saya sadar bahwa jangankan manusia yang di paksa kerja terus mesin juga perlu istirahat.. yah lagi-lagi 

kesabaran saya di uji.. dan terpaksa saya harus cari hardisk baru dan install ulang lektop saya..  

Setelah dua hari servis laptop,  saya memulai Project Amazon Mini site dari awal lagi menyiapkan 

semuanya, karena semua datanya hilang, untungnya CD dan Hand out dari BBI sudah datang. Setelah Satu 

minggu berjalan, saya sering didepan laptop membuat anak dan istri saya cemburu. “Mas apa sampean 

mau hidup di dunia maya, sudah tidak usah di teruskan, sampean ndak kapok sudah rugi banyak.. cari 

usaha yang riil saja”. Kalau sudah sudah begini saya mesti off dulu, callingdown ajak anak istri jalan-jalan.. 

setelah jalan-jalan mereka senang baru saya jelaskan bahwa “ Bisnis online sama dengan bisnis off line atau 

nyata, perlu modal, perlu komitmen, kerja keras, sabar dan konsisten”. “mana ada kerja satu minggu 

langsung kaya kalo bukan judi, lotere atau sejenis… boro-boro kaya bangkrut iya..”. “saya janji kalau tiga 

bulan saya tidak bisa memberikan bukti bisnis online ini benar-benar menghasilkan saya akan tinggalkan, 

OK…”. Akhirnya anak dan istri setuju asal bisa membagi waktu untuk keluarga tidak “gila Bisnis online”. 

Walau agak lambat karena banyak pekerjaan kantor dan kadang harus keluar kota, Satu bulan full saya 

menyelesaikan 1 minisite, lengkap dengan evaluasi dari couch BBI. Bulan November saya loucing.. 

http://www.kodakzxxx.org.  Kemudian istirahat merenggangkan otot jalan-jalan bersama anak dan istri.  

Hari ke lima saya mulai menggarap project Amazon minisite bach 1, dan melihat perkembangan earning di 

affiliate-amazon tetap $ 0, hari keenam, ketujuh, ke delapan, ke sembilan sampai ke sepuluh tetap saja $ 0, 

saya mulai jenuh di depan computer.. stress.. benar gak sih… bisa menghasilkan.. “ saya ingat pesan pak 

sukarto, kalau sedang down bangun pikiran kita dengan mimpi-mimpi, makanya kalau sedang seperti ini 

saya putar lagi video pak sukarto getting stated.” Baru saya mulai lagi, kerja lagi dan lagi. Bisnis online 

adalah the real bisnis yang perlu kerja keras, konsisten, komitmen dan kesabaran. Mulai hari kesebelas saya 

tidak membuka amazon-associate hingga hari ke lima belas, karena takut masih $ 0, dan saya down..  

Hari ke lima belas setelah sholat subuh saya beranikan diri untuk melihat earning… Bismillah…. Dan 

alangkah terkejutnya saya karena di sana terlihat earning fee saya $ 33,00, terjual 4 Produk, 3 produk 

minisite 1, dan 1 produk minisite bach 1 yang baru saya pulish.. total revenue $ 793,28 dan advertising fees 

$ 33.00.. Alhamdulillah.. Subhanallah… saya langsung Sujut Syukur…, Saya Bisa….! kemudian saya tunjukkan 

kepada istri saya ini lho hasilnya..  

Alhamdulillah… Senangnya… akhirnya support dari istri saya dapatkan “ya udah di teruskan waktu kerja di 

atur, jaga kesehatan jangan sampai sakit lagi…”. Sejak saat itu semangat saya muncul lagi.. Mimpi-mimpi itu 

terbuka lagi… betul kata pak Sukarto.. jangan lihat berapa besar yang di hasilkan, tetapi itu merupakan 

bukti bahwa apa yang kita kerjakan bisa menghasilkan, hal itu lebih penting dari segalanya… dan 

Alhamdulillah dari 11 Minisite yang saya buat hingga tanggal 30 Desember 2010 ini terjadi telah terjadi 

penjualan dengan jumlah transaksi 24 item, dengan revenue $ 2,384.20 dan earning fees $ 109.42. Semoga 

ini awal yang baik.. 

Home study course Amazon Mini site BII, memang luar biasa.. materinya mudah di pahami, dan di 

praktekkan, jika ada kesulitan kita bisa Tanya langsung ke mentor dan ada forum untuk berdiskusi, bertukar 

jurus dan trik untuk mendapatkan trafik di search engine.  Bisnis online sama dengan bisnis offline di dunia 

nyata. Bisnis online bukan bisnis cepat kaya, butuh komitmen, butuh konsistensi, dan kesabaran. Bagi 

kawan-kawan pemula di bisnis online jangan habiskan waktu di depan komputer percuma, dan sia-sia, 

Anda butuh mentor, anda butuh focus, anda butuh sharing Pengalaman dan Home Studi course Amazon 

mini site BBI adalah tempatnya. Sukses Untuk BBI. 
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Supriyanto dari Pati – peserta Home Study Course 

LIKA LIKU TKI DALAM MERAUP $$$ DI AMAZON.COM 

Assallam mualaikum wr.wb, Salam sukses selalu buat kita semua. Sebelum melanjutkan lebih jauh tentang 

perjalanan saya di dalam mendapatkan komisi pertama dari AMAZON, saya ingin mengucap syukur ke 

hadirat ALLAH S.W.T karena telah memberikan kesehatan lahir &batin, serta ilmu yg bermanfaat sehingga 

saya bisa mengikuti Amazon Mini Site Blueprint Home Study Course dari modul 1hingga selesai dan bisa 

membuahkan hasil. Tidak lupa pula saya ucapkan banyak2 terimakasih kepada semua team support BBI 

terkhusus buat Duo Master bp SUKARTO & bp HIANOTO Karena telah sudi menularkan ilmu yg sangat 

berharga ini kepada semua membernya, semoga ketulusan hati bp berdua mendapatkan balasan yg 

setimpal dari TUHAN YME.  

Perkenalkan nama saya SUPRIYANTO. Saya berasal dari keluarga yg sederhana di sebuah Desa yg jauh dari 

Kota sehingga jauh pula dari sentuhan technologi. Desa saya masuk dalam lingkup wilayah KABUPATEN 

PATI (JATENG). Profesi saya adalah sbg pahlawan DEVISA (TKI). Sejak lulus STM saya langsung bekerja jadi 

TKI ,Jauh dari keluarga tercinta. Sempat terlintas pertanyaan dalam batin saya “adakah sutu pekerjaan yg 

bsa di kerjakan secara part time tapi hasilnya fulltime?”dan saya jawab sendiri “ ah,, itu mustahil” ya 

mustahil bagi saya karena kurangnya ilmu pengetahuan dan modal.  

Untung sekali saya bisa bertemu dengan BBI sehingga saya mulai berputar haluan pikiran saya 180⁰. 

Ternyata ada juga suatu pekerjaan yang bisa di kerjakan secara part time namun bisa full time income. Saya 

menemukan website BBI di website temen saya yg terpasang adsense camp. Saya klik dan masuk ke 

website BBI, Di website BBI inilah saya mulai mengenal apa itu Internet Marketing. Di website BBI ini Saya 

mendaapatkan 3 bab dari buku “Sukses Berbisnis Di Internet Dalam 29 Hari” saya baca ke 3 bab buku 

tersebut dan wow luar biasa……  

Karena rasa penasaran maka saya menyuruh istri saya untuk membeli buku tersebut ditoko buku terdekat 

dan hasilnya NIHIL, maklum kota kecil jadi toko bukunya juga kurang lengkap, Akhirnya saya order langsung 

dari BBI, Setelah bukunya datang ke rumah, maka buku tsbt saya suruh maketin ke Negara tempat saya 

bekerja. Setelah buku itu tiba saya dengan seksama membacanya dan lagi2 saya terpana melihat isi buku 

tersebut. Isinya begitu komplit dan mudah di praktekkan meskipun masin pemula di dunia internet 

marketing.  

Setelah ada pengumuman workshop, ingin sekali ikut dalam workshop tsb, namun apalah daya saya bekerja 

di luar negeri yg jauh & terikat kontrak. Saya baca testimony para alumni peserta workshop dan sukses 

story nya. Begitu menarik hati saya untuk ikut gabung di workshop. Mulai dari BATCH 1-10 Saya selalu 

mengikuti update jadwal dari BBI, namun karena kondisi saya yg tidak memungkinkan untuk ikut,saya 

hanya bisa melihatnya saja tanpa bisa melakukan apa2.  

Hingga suatu saat sudah saya buat keputusan untuk ikut batch 11( setelah lebaran) saya tunggu2 tapi 

pengumuman tidak muncul2 juga di website BBI. Hingga sutu saat saya mendapatkan email dari BBI yg 

berisi tentang Home Study course. Perasaan kecewa dan menyesal bercampur dalam batin saya karena 

tidak bisa lagi mengikuti workshop BBI. Kemudian saya meng hubungi team support BBI VIA yahoo 

messenger, disana saya tanya detail tentang apa itu home study course.  

Setelah mendapatkan penjelasan yang detail dari team support BBI, saya ambil keputusan untuk gabung di 

AMSB HSC(Amazon Mini Site Bluprint Home Study Course) dan tepat tanggal 5/10/2010 saya tunggu jam 10 

wib untuk daftar AMSB HSC. Saya daftar tepat jam 10 wib( jam 12 di tempat saya bekerja) kebetulan waktu 

itu saya bekerja masuk sift malam jadi bisa daftar tepat waktu. Lagi2 kali ini saya merepotkan istri saya 
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untuk transfer ke BANK BCA. Setelah transfer dan konfirmasi ke BBI AKUN Saya bisa aktif pada tgl 

6/10/2010, dan saya mendapat kan 4 bln di BBI Insider.  

Mulai tgl 6 saya belajar ttg pemilihan product. Utk pemilihan product ini saya memakan waktu hampir 

3hari, maklum bingung karna banyaknya product. Setelah mendapatkan product yg cocok kemudian riset 

keyword, di tahap ini juga memakan waktu hampir 3 hari “maklum aja pemula” setelah mendapatkan 

keyword yg relevan kemudian saya beli domain dan mulai mengerjakan MiniSiteku yg pertama.  

Di dalam mengerjakan MS ini saya terbentur dgn satu permasalahan yaitu BAHASA INGGRIS. Tapi itu bukan 

suatu permasalahan yg bisa membuatku berhenti di dalam mengerjakan MS ini. Untuk membuat content 

ini saya membutuhkan waktu 4hari(1 page 1hari) dalam 1 hari disini tdk full 24 jam karena disini saya 

bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 8:30 malam kadang sampai jam10:30 malam sehingga sekitar 2 sampai 3 

jam waktu untuk mengerjakan MS. Setelah content selesai kemudian optimasasi onpage SEO. Setelah 

selesai semua kemudian saya upload MS yg pertama.  

Perasaan gembira menyelimuti hatiku karena bisa menyelesaikan MS YG PERTAMA. Setelah berhari2 

berminggu2 saya tunggu2 ga’ ada hasil( telurnya bandel ga’ mau netas ,hehehehehee). Perasaan kecewa, 

putus asa pun datang di dlm pikiranku. Rasa penasaran juga timbul ke dalam fikiranku juga, penasaran 

“kenapa saya ga’ bisa kalo org lain bisa” kemudian semangatpun muncul kembali.  

Saya evaluasi apa yg kurang dalam MS saya. Dan ternyata benar ada yg kurang yaitu BACKLINK. MS saya ga’ 

ada back link sama sekali shg ga kebagian urutan di daftar GOOGLE. Kemudian saya berusaha membangun 

BACKLINK dgn submit article di AMA dan web 2.0.  

Sambil menunggu hasil dari MS yg pertama Saya terus evaluasi & mengecek kedudukan Ms ku di GOOGLE. 

Dan ternyata benar setelah BACKLINK terbentuk,maka kedudukan MSku di mata GOOGLE mulai naik hingga 

suatu saat saya mendapat pesan offline dari tmn group AMA Kalau MSnya udah menetas. Aku pun 

penasaran dan saya cek akun amazon saya dan hasilnya juga masih 0 . Tapi aku selalu optimis kalu saya juga 

pasti bisa.  

Setelah beberapahari saya coba cek kedudukan MS saya di GOOGLE dan menakjubkan sekali menurut saya 

karena MS ku udah di page 4 untk PK dan page 6 untk SK. berarti $ siap di panen,heheheheheh kemudian 

saya cek akun amazon dan lagi2 hasilnya 0. Karena udah bosen dgn hasil 0 maka saya putuskan untuk tdk 

membuka akun amazon dulu,aku fokuskan untuk membuat MS berikutnya. 

Setelah lama tdk login di amazon,saya iseng2 login dan saya terkejut ternyata yg dulu 0 suadah ada isinya 

yaitu$12.11 cukup besar buat saya karena ini adalah fee pertama yg saya peroleh dari AMAZON. Perasaan 

senang, gembira dan percaya diri membaur dalam diri saya sehingga membakar semangat saya untuk 

melanjutkan perjuangan.  

Kini perasaan ragu, ga’ PD kini hilang sudah setelah saya berhasil mendapatkankomisi dari AMAZON. 

Semoga ini menjadi awal dan modal buat saya untuk mendapatkan apa yg saya impikan selama ini.  

Berikut adalah screenshoot dari apa yg saya peroleh dari AMAZON.  
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Demikianlah testimonial dari saya(seorang TKI)pun bisa mendapatkan$ dari AMAZON.COM apa lagi anda? 

Di dunia ini ga’ ada hal yg ga’ mungkin selama kita berusaha semaksimal mungkin dan kita serahkan 

hasilnya kepada TUHAN YME, INSYAALAH hal yg ga’ mungkin menjadi mungkin. Sekian saja dari saya 

apabila ada kata2 yg kurang berkenan mohon di maafkan.  

SALAM SUKSES SELALU. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

BRAVO BBI,,,,,,,,,,,,,,,, 
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Susilowati dari Surabaya – batch #8 Surabaya 

SUKSES ADA DI TANGAN ANDA 

Pertama kali saya mengenal BBI dari sebuah link mengenai E-course Sukses Berbisnis Internet Dalam 29 

Hari. Setiap hari saya menerima link materi yang dikirimkan ke email, dan saya mendownloadnya setiap 

hari. Setelah lengkap, baru saya membaca materi yang ada. Tetapi semakin dibaca, semakin saya bingung, 

karena selain tidak dipraktekkan langsung sesuai anjuran, juga bingung mau bertanya ke siapa jika ada hal 

yang tidak saya mengerti. Hanya saja saya berpikir materi itu begitu lengkap dan jika saja dipraktekkan 

langsung, pasti segalanya menjadi lebih mudah. Akhirnya saya putus di tengah jalan dan melupakan materi 

tersebut begitu saja.  

Kemudian dengan berjalannya waktu, sekitar bulan Maret saya baru memperhatikan adanya email 

mengenai Workshop Amazon Mini Site Blueprint. Email-email sebelumnya dari BBI selalu saya abaikan. 

Saya membuka website BBI dan saya membaca testimoni dari peserta workshop. Semua testimoni yang 

ada menunjukkan kalau workshop ini benar-benar bisa mendatangkan dolar dan benar-benar merupakan 

model business yang sudah proven/terbukti. Meskipun pada awalnya ragu-ragu untuk ikut serta, akhirnya 

dengan tekad yang bulat, saya berniat mengikuti workshop yang akan diadakan di bulan Juni. Harapan saya, 

dengan mengikuti workshop, saya bisa mempelajari mengenai affiliate marketing dengan lebih cepat 

karena sudah ada mentor yang berpengalaman dan saya tidak melalui proses try and error yang memakan 

waktu lebih lama. 

Workshop BBI merupakan workshop saya yang pertama mengenai affiliate marketing. Selama 3 hari 

workshop, banyak hal yang saya pelajari mengenai affiliate marketing, dari yang belum mengerti sama 

sekali mengenai affiliate marketing sampai lebih mengerti (jangan sebut mahir, dipikir narsis, heheh ) 

terutama program affiliate Amazon. Materi yang diberikan selama 3 hari benar-benar  padat, masih 

diberikan PR juga sepulang workshop, padahal fisik sudah letih. Baru kali ini ada workshop yang 

memberikan PR ☺ Tapi saya tahu semua itu dilakukan untuk keberhasilan peserta workshop. Jadi saya ikuti 

semua proses pembelajaran selama workshop. Akhirnya saya dapat melewati workshop selama 3 hari 

tersebut dengan perasaan lega. 

Meskipun demikian, dengan selesainya workshop, bukan berarti selesai proses pembelajaran saya 

mengenai affiliate marketing. Masih banyak hal lain yang perlu dipelajari dan digali lebih dalam lagi.  

Pasa saat awal  setelah workshop, saya masih rajin mengecek account Amazon Associate dengan harapan 

ada order yang terjadi. Tapi selalu hasilnya 0. Karena bosan, akhirnya lama-lama saya jarang masuk ke 

account Amazon saya. Saya lanjutkan pembuatan minisite selanjutnya.  

Tapi entah kenapa, setelah 1 bulan setelah mengikuti workshop, saya iseng mengecek account Amazon, 

ternyata ada 1 ordered item. Antara surprise dan tidak percaya dengan apa yang saya lihat, jangan-jangan 

saya salah melihat saja. Sampai saya pelototi monitor, heheh. Saya cek di earningsnya, ternyata benar, 

sudah ada komisi yang masuk.  

Akhirnya pecah telur juga minisite yang saya buat pada saat workshop. Langsung saja saya melonjak-lonjak 

kegirangan, sampai anak saya kebingungan sambil bertanya, “Ada apa Ma?” Tapi tak ada kata-kata yang 

bisa terucap yang bisa mewakili perasaan saya. Antara senang, surprise, tidak percaya, semua bercampur 

manjadi satu. 
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Saya sadar, dengan keberhasilan ini, hal ini masih merupakan awal perjalanan saya dalam mewujudkan 

impian saya. Jalan panjang masih menanti saya. Dengan modal kepercayaan diri yang ada, saya akan terus 

berusaha sampai impian saya terwujud. 

Berikut screenshort my first earning from Amazon 

 

Terima kasih buat Pak Sukarto, Pak Hianoto atas bimbingan, ilmu, support nya selama dan setelah 

workshop.  

Juga bagi rekan-rekan yang belum pecah telur, jangan menyerah, tetap focus dan semangat. Terus 

berusaha, saya BISA, Anda pun BISA. 

Bagi rekan-rekan yang sudah mendapatkan dolar, lanjutkan perjuangan mewujudkan impian kalian. SUKSES 

ADA DI TANGAN ANDA. 

Salam sukses 

Susilowati  
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Suwita Adiwijaya dari Semarang – batch #5 Semarang 

Puji Syukur, tadinya saya sama sekali nggak menyangka kalo secepat ini (hanya 7 hari setelah selesai 

workshop) dah dapet Earning-nya he he he, makanya pas iseng2 liat Amazon, Surprised kaget setengah 

nggak percaya saya kira ini cuman April Mop (maklum habis baca April Mopnya Pak Toha wk wk wkkakk).  

 

Meski baru dapet 1 unit orderan tapi hati ini senang dan lega banget rasanya. Semua yang sy lakukan 

berarti sudah bener/sesuai dengan yang di ajarkan Pak Sukarto dan Pak Hian. Benar kata Pak Hian, ini 

berkat Paskah kali ya dan sekarang saya tambah yakin 200% kalo metode SEO sudah dapat saya ikutin 

dengan benar dan "the next story is begin..." 

Ayo temen-temen angkatan V, semoga hal ini bisa menambah semangat kita untuk terus berjuang lebih 

keras lagi. Semua fokus pada yg sudah diajarkan Pak Sukarto dan Hianoto dan "KALAU SUDAH ADA YANG 

PASTI,  BUAT APA COBA-COBA YANG LAEN"  wk wk wkakk bener khan ???" 

Demikian Pak Sukarto & Pak Hianoto, semua ini berkat metode dan bimbingan yang Bapak ajarkan selama 

saya mengikuti workshop dan semoga hal ini  menjadi awal saya untuk menekuni dan memperdalam lagi 

bisnis ini. Sekali lagi Terima kasih & penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Bapak berdua  

Salam sukses 

Suwita 
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Notes: Update dari pak Suwita di BBI Insider Forum 
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Suwondo dari Tangerang – peserta Home Study Course

Puji syukur kepada Tuhan dan terima kasih yang sedalam

dan Pak Hianoto, semoga anda berdua dan keluarga selalu mendapat kasih sayang Tuhan, Amin.

Berawal dari pengharapan untuk berubah dalam suatu kehidupan, saya seorang 

Tangerang yang sangat ingin sekali bisa bekerja secara mandiri, karena mungkin sudah jenuh dengan irama 

kehidupan pekerja. Inginnya pulang kampung, tapi anak dan istri mau dikasih makan apa, bingung karena 

tidak punya keahlian yang spesifik dan mungkin inilah penyakit terbesarnya, tidak yakin akan kemampuan 

diri karena terbiasa hidup dengan jaminan. Gaji setiap bulan walaupun pas

nomboknya dan jaminan lainnya yang membuat nyali ciut penuh pertimbangan kalau mau ta

Sekali-dua kali mencoba usaha kecil

kelola kali ya, akhirnya pikir mencoba belajar bikin website dengan ikut seminar internet marketing di awal 

2010, tapi setelahnya kok kayakny

seandainya dulu tahu ada workshop dari BBI mungkin income saya sudah lancar dari amazon

jodoh tak akan kemana. Akhirnya dapat versi murahnya lagi, AMSB HSC

Langkah demi langkah saya lalui belajar penuh semangat, karena saya merasa ini kesempatan kedua yang 

diberikan Tuhan untuk mewujudkan impian saya. 

Saya sadari bahwa saya memang bukanlah seorang sprinter, tapi saya selalu berusaha meyakinkan alam 

bawah sadar saya bahwa saya adalah pelari maraton yang dengan pelan tapi mantap dan pasti mampu 

melewati garis finish.  

Dan akhirnya memang saya terbukti bisa menyelesaikan minisite pertama saya sesuai dengan blueprint BBI 

dan puji syukur kepada Tuhan saya sudah membuktikan blu

saya sudah pecah telor sekitar tiga minggu setelah upload minisite pertama 

bukankah yang besar itu berawal dari yang kecil, begitu yang kecil terkumpul banyak maka akan menjadi 

besar.  

Ya, saya sudah berhasil mulai menapak hidup baru menuju kehidupan yang sebenarnya saya ingnkan, 

memang tidak mudah untuk masuk, tapi saya sudah melihat pintu keberhasilannya.

Saya merasa beruntung menjadi komunitas BBI dengan mentor yang berkomitmen pa

muridnya dan juga suasana saling membantu yang kental diantara anggotanya. For you all, God bless you.

Best Regards, 

Suwondo 
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peserta Home Study Course 

r kepada Tuhan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada duet mentor BBI, Pak Sukarto 

dan Pak Hianoto, semoga anda berdua dan keluarga selalu mendapat kasih sayang Tuhan, Amin.

Berawal dari pengharapan untuk berubah dalam suatu kehidupan, saya seorang buruh perusahaan PMA di 

Tangerang yang sangat ingin sekali bisa bekerja secara mandiri, karena mungkin sudah jenuh dengan irama 

kehidupan pekerja. Inginnya pulang kampung, tapi anak dan istri mau dikasih makan apa, bingung karena 

spesifik dan mungkin inilah penyakit terbesarnya, tidak yakin akan kemampuan 

diri karena terbiasa hidup dengan jaminan. Gaji setiap bulan walaupun pas

nomboknya dan jaminan lainnya yang membuat nyali ciut penuh pertimbangan kalau mau ta

dua kali mencoba usaha kecil-kecilan dalam keterbatasan modal akhirnya mentok juga karena salah 

kelola kali ya, akhirnya pikir mencoba belajar bikin website dengan ikut seminar internet marketing di awal 

2010, tapi setelahnya kok kayaknya tidak ada hasilnya, padahal biayanya lebih besar dari workshop BBI, 

seandainya dulu tahu ada workshop dari BBI mungkin income saya sudah lancar dari amazon

jodoh tak akan kemana. Akhirnya dapat versi murahnya lagi, AMSB HSC  

angkah saya lalui belajar penuh semangat, karena saya merasa ini kesempatan kedua yang 

diberikan Tuhan untuk mewujudkan impian saya.   

Saya sadari bahwa saya memang bukanlah seorang sprinter, tapi saya selalu berusaha meyakinkan alam 

saya adalah pelari maraton yang dengan pelan tapi mantap dan pasti mampu 

Dan akhirnya memang saya terbukti bisa menyelesaikan minisite pertama saya sesuai dengan blueprint BBI 

dan puji syukur kepada Tuhan saya sudah membuktikan blueprint ini dapat membuahkan hasil. Pak guru, 

saya sudah pecah telor sekitar tiga minggu setelah upload minisite pertama . Tidak besar memang tapi 

bukankah yang besar itu berawal dari yang kecil, begitu yang kecil terkumpul banyak maka akan menjadi 

 

Ya, saya sudah berhasil mulai menapak hidup baru menuju kehidupan yang sebenarnya saya ingnkan, 

memang tidak mudah untuk masuk, tapi saya sudah melihat pintu keberhasilannya. 

Saya merasa beruntung menjadi komunitas BBI dengan mentor yang berkomitmen pa

muridnya dan juga suasana saling membantu yang kental diantara anggotanya. For you all, God bless you.
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dalamnya kepada duet mentor BBI, Pak Sukarto 

dan Pak Hianoto, semoga anda berdua dan keluarga selalu mendapat kasih sayang Tuhan, Amin. 

buruh perusahaan PMA di 

Tangerang yang sangat ingin sekali bisa bekerja secara mandiri, karena mungkin sudah jenuh dengan irama 

kehidupan pekerja. Inginnya pulang kampung, tapi anak dan istri mau dikasih makan apa, bingung karena 

spesifik dan mungkin inilah penyakit terbesarnya, tidak yakin akan kemampuan 

diri karena terbiasa hidup dengan jaminan. Gaji setiap bulan walaupun pas-pasan kadang sering 

nomboknya dan jaminan lainnya yang membuat nyali ciut penuh pertimbangan kalau mau take action.  

kecilan dalam keterbatasan modal akhirnya mentok juga karena salah 

kelola kali ya, akhirnya pikir mencoba belajar bikin website dengan ikut seminar internet marketing di awal 

a tidak ada hasilnya, padahal biayanya lebih besar dari workshop BBI, 

seandainya dulu tahu ada workshop dari BBI mungkin income saya sudah lancar dari amazon . Tapi dasar 

angkah saya lalui belajar penuh semangat, karena saya merasa ini kesempatan kedua yang 

Saya sadari bahwa saya memang bukanlah seorang sprinter, tapi saya selalu berusaha meyakinkan alam 

saya adalah pelari maraton yang dengan pelan tapi mantap dan pasti mampu 

Dan akhirnya memang saya terbukti bisa menyelesaikan minisite pertama saya sesuai dengan blueprint BBI 

eprint ini dapat membuahkan hasil. Pak guru, 

. Tidak besar memang tapi 

bukankah yang besar itu berawal dari yang kecil, begitu yang kecil terkumpul banyak maka akan menjadi 

Ya, saya sudah berhasil mulai menapak hidup baru menuju kehidupan yang sebenarnya saya ingnkan, 

  

Saya merasa beruntung menjadi komunitas BBI dengan mentor yang berkomitmen pada kemajuan 

muridnya dan juga suasana saling membantu yang kental diantara anggotanya. For you all, God bless you.  
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Sylvester Albert Samadhi dari Surabaya/Singapore – batch #3 Surabaya 

Inilah kisah perjuangan seorang mahasiswa membangun minisite. Saya adalah seorang yang sangat 

beruntung karena dapat kuliah di Singapura. Dan semenjak aku kuliah, aku sudah terpikir untuk mempunyai 

bisnis sendiri sehingga aku dapat mandiri (maksudnya bisa membiayai hidup sendiri di Singapura bukan 

mandi sendiri ha3).. 

Nah saat liburan semester 1 lalu itulah aku menemukan sebuah buku di Gramedia Surabaya “Sukses 

Berbisnis Internet Dalam 29 Hari”. Karena penasaran akhirnya aku beli dan ternyata isinya WOW!!! 

Luar biasa!!! Dan Akhirnya aku  memutuskan untuk belajar bisnis internet.. 

Saat aku membuka link website yang ada di buku, ternyata ada workshop ttg “Amazon minisite blueprint” 

dan setelah aku liat video-video  tentang apa itu “Amazon minisite blueprint” akhirnya aku memutuskan 

untuk ikut (karena sangat menarik).. 

Tapi, jalan tidak akan semulus itu. Karena jika aku ikut workshop”Amazon minisite blueprint”, aku harus 

khusus pulang ke Surabaya dari Singapura (dan biayanya juga tidak murah).. 

Apalagi mama ku yang SANGAT SANGAT tidak setuju apabila  aku harus khusus pulang hanya untuk ikut 

workshop.. 

Aku berusaha memastikan mamaku bahwa workshop ini akan sangat berguna bagi masa depanku tapi 

tetap saja tidak disetujui.. 

Menyerah??? Hampir… 

Tapi hati kecilku berkata “Ayo, maju…” 

Akhirnya aku cari JALAN mulai dari email ke BBI, Tanya telp pak Sukarto agar bisa meyakinkan 

mamaku,dll…. Wah pokoknya banyak sekali (klo di jabarkan bisa 1 halaman sendiri ha3)… 

Dan akhirnya aku di ijinkan.. 

Luar bIasa!!! 

Tapi gak sampai di situ, ternyata Workshop BBI itu di adakan saat periode test tengah semester di 

universtasku.. 

Wah bingung nya luar biasa, tapi aku tetap harus cari jalan… 

Akhirnya aku memutuskan untuk mengganti jadwal kuliah ku (maksudku hari yang tidak ada test saat 

workshop BBI berlangsung dan penggantian jadwal kuliah itu bersifat permanen selama 1 semester � jadi 

sekarang saya masih dalam jadwal kuliah yang agak amburadul karena penggantian itu) agar bisa ikut 

workshop saat  tanggal itu.. 

Tapi semua itu tidak sia-sia, karena saat ikut workshop aku bisa mendapatkan lebih dari apa yang aku 

korbankan. Aku bukan hanya mendapatkan pelajaran untuk menghasilkan uang secara luar biasa tapi juga 

pelajaran mental positif (kepercayaan diri, pantang menyerah,dll).. 

Workshop yang sangat padat tapi sangat menyenangkan dan menantang.. 

Setelah selesai workshop, aku kembali ke Singapura untuk belajar dan berkomitmen membangun 10  

minisite ku yang pertama.. 
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Di sana saya harus berjuang membagi waktu karena saat itu adalah periode test tengah semester , minggu 

pengumpulan laporan laboratorium, jadwal kuliah ku yang agak amburadul karena penggantian yang aku 

lakukan sebelum workshop(msaih ingat kan?? ^^),dan lain-lain.. 

Dan karena aku harus membeli domain dan layanan webhosting  sehingga uang makan ku berkurang (dan 

karena aku gak mungkin mengurangi porsi untuk makan), aku mengambil kerja part time lebih banyak 

sekarang… 

Wah luar biasa deh, dan akhirnya selesai 10 minisite… 

Dan yang paling ditunggu tunggu “PECAH TELOR”… 

Saat itu aku di telpon mamaku untuk tanya kabar, pelajaran dll dan iseng –iseng aku buka amazon  (saat di 

telpon) di kamarku. Ternyata….. 

Ada 1 order item dari minisite ku yang berumur 12 hari 

Wah aku langsung teriak-teriak bak orang gila  di telepon “1 order”, “mami 1 order”.  

Aku teriakkan kata-kata  itu berkali –kali karena saking senengnya. Lalu kuberitahu semua keluarga ku saat 

itu bahwa aku akan mendapatkan uang dari internet . Aku gak sadar betapa mengganggunya teriakkan ku 

saat itu bagi teman-teman satu asrama ku.… 

ha3 

Dan akhirnya, komisi pertama saya sebesar $2.2 

Hal ini sangat luar biasa, sekarang saya semakin bersemangat untuk membuat minisite agar impian ku 

tercapai – 

“IMPIAN untuk mengeleskan adik saya musik dan membiayai  sekolah spesialis kakak saya..” 

Salam, 

Sylvester Albert Samadhi 

“Terima kasih kepada Pak Sukarto, Pak Hianoto, dan Tim BBI yang gak pernah bosen di tanyai dari awal ^^” 

UPDATE dari BBI: Setelah menjalani proses perjuangan yang lumayan, Albert menginformasikan ke kami 

bahwa pada bulan Agustus 2010 (3 bulan setelah menulis kisah ini) dia berhasil meraih income lebih dari 

$2200 dalam 1 bulan itu saja. Masih kuliah semester 3. LUAR BIASA!!  
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Tajuddin Nur dari Depok – batch #4 Jakarta 

Berawal dari rasa penasaran dengan metode yang dipakai, saya mengikuti workshop dengan banyak 

pengorbanan. Uang pendaftaran yang menurut ukuran saya lumayan besar (walaupun akhirnya saya 

merasa bahwa ini sesuai), sampai saya memaksakan untuk kabur pada saat ada acara dengan direktur pada 

saat pelaksanaan hari pertama. (Maaf,pak….) 

Dari pertama saya mengikuti workshop, saya sudah yakin bahwa metode yang diterapkan adalah benar. 

Saya sudah membaca banyak ebook dan mengikuti beberapa program untuk mencari uang di internet. 

Namun,karena tak adanya bimbingan membuat ilmu2 yang didapatkan hanya semakin membuat pusing 

karena semakin bertumpuk-tumpuk dan tak tahu cara penggunaannya. 

Dengan cara2 yang efektif Pak Karto dan Pak Hian menjawab pertanyaan2 di kepala saya. Sebagian besar 

berkorelasi dengan ilmu yang saya baca di ebook. 

Dengan mantap, setelah mengikuti workshop selama 3 hari, saya memutuskan untuk mengambil cuti dari 

kantor. Dengan maksud agar saya lebih konsentrasi dan bisa mencapai target yang ditetapkan..20 minisite 

sebulan (meskipun karena kesibukan kantor sampai saat ini masih belum tercapai – baru separuhnya ☺). 

Hal ini bukan dengan tanpa halangan, karena bagi keluarga saya, cuti adalah asset berharga yang 

sebelumnya sudah kami rencanakan untuk pulang kampong. Sambil terus berusaha meyakinkan istri, 

akhirnya saya ambil cuti 3 hari dan terus menerus duduk didepan computer.:) 

Batch pertama selesai. Berbekal 5 buah minisite saya teruskan dengan mulai promosi website sambil terus 

berusaha menambah minisite dengan mengerjakan batch ke-2. Karena merasa penasaran, saya mersa 

bahwa situs2 saya sangat lama diindex google. Padahal tidak bisa dibilang lama, namun karena ada teman 

satu angkatan yang terus melaporkan perkembangan situsnya dan dalam waktu 2 hari sudah diindex 

google, membuat hati merasa semakin penasaran. Apa ada yang salah dengan minisite-ku? 

Sambil terus pikir-pikir apasih yang kurang? Akhirnya teringat kalau kelompok AMA yang sebelumnya udah 

dibentuk masih belum jalan. Dengan modal nekat, akhirnya saya ikut sendiri pogram AMA karena teman2 

satu kelompok belum siap. Meskipun terasa berat karena belum ada earning tapi harus menggeluarkan 

modal lagi per bulan $47, hal ini harus dilakukan. Sayang  ilmunya, saya pikir. Dengan target pertama 

terindex google!   

Target pertama tercapai juga. Dengan rata-rata halaman pertama Google bahkan beberapa keyword 

menempati ranking pertama. Luar biasa!!! 

Hampir setiap pulang kantor, saya sempatkan untuk membuat minisite, baik survey keyword, produk, dll. 

Bahkan selama 3 minggu pertama karena sering tidur pagi (bukan malam lho), pas siang hari harus 

merelakan mata terpejam di musholla kantor (hihi..sorry, korupsi dikit). Sambil nonton liga champion pun 

disempatkan buat minisite. 

Tiap malam di cek apakah sudah pecah telornya? 

Ini penting. Karena selain membuktikan bahwa metode yang diterapkan sudah sesuai dengan yang 

diajarkan juga pembuktian ke istri kalau cutinya gak sia-sia. Bukan hanya nongkrong didepan computer 

dengan mata yang makin pedes. 

Akhirnya..hari yang ditunggu datang juga. Saat saat injury time hampir satu bulan setelah ikut workshop. 

Pulang kantor, coba iseng-iseng lihat ke amazon. Eh..ada yang order dan langsung di shipping hari itu juga. 

Telor pecah gak pake retak-retak. Girang bukan kepalang meskipun nilainya tidak seberapa dan barang 

yang terjual bukanlah barang yang dipromosikan…hehe 
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Berita ini langsung saya sampaikan ke istri dan langsung post di forum. Hhhhhhhh....lega bangeeet. 

Total minisite saya sekarang 13 buah dan belum nambah lagi. bangun minisitenya pelan-pelan.tapi earning 

masih terus bertambah. Sampai dengan 1 mei 2010 total earning $137 dan Insya Allah terus bertambah. 

Saya anggap ini sudah lumayan bagus, karena jaring yang saya tebar memang kecil, cuma 13 buah aja.  
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Theresia Juliati dari Bekasi – batch #4 Jakarta 

Saya sebenernya udah maleeeees banget liat minisite.  Be te deh pokoknya !! Masalahnya setiap saya 

intip tu amazon ndak berubah-berubah tetep 0 aja. Capek, kesel, dongkol , cuma itu yang ada. Sampai 

akhirnya sebulan (setelah workshop tgl 28 Febr'10), kira-kira akhir bulan maret, aku mulai tersadar kembali, 

kalau orang lain bisa, saya juga harus bisa, wong gurunya sama, ilmunya sama, jadi apanya yang salah? Aku 

mulai ngerjakan minisite-minisite yang lain (aku udah pesen image header, tapi belum aku kerjakan). Aku 

menghibur diri dengan mengatakan bahwa mungkin minisite yang pertama itu banyak salahnya (soalnya 

jumlah kliknyapun sedikit cuma 10).  

Dan biar aku tetep inget, maka name tag peserta workshop-ku aku gantung di depan meja kerjaku, 'Ini lho 

yang udah aku perjuangkan untuk mengerti, menyerap ilmu dalam 3 hari, capek waktu, uang, dsb. Masak 

mau dilewatkan gitu aja'. Setiap melihat gantungan name tag itu cukup membuatku bersabar menunggu 

earning. Setiap liat amazon, aku selalu bilang, ngak apa hari ini masih 0, masih ada hari esok. Semangat!! 

(itu selalu aku serukan).  

Kalau malam aku ndak bisa tidur, biasanya kan ngitung 1,2,3..dst, sekarang aku ganti "penghasilan 

internetku semakin hari semakin bertambah" terus sampai aku tidur, kadang justru semangat untuk 

ngutak-atik minisite lagi, jadi bangun lagi deh ndak jadi tidur .  

Sampai akhirnya hari Rabu, 28 April 2010 (tepat 2 bulan stlh workshop) pukul 14.30, ketika aku lagi on line 

nyiapin acara sama temen-temen untuk ultah perkawinanku tgl 1 mei '10, iseng-iseng aku mampir, tengok 

ke amazon… eh.. ADA ORDER 2 ITEM, dan surprise-nya lagi justru itu minisite aku yang amburadul yang di 

workshop, yang klik nya cuma ada 17 orang (itu juga sebagian aku sendiri).  

Wah…. Puji Tuhan, bener-bener aku bengong, ngak percaya, sampai nangis .(hehhe) suamiku sampai 

binggung liat aku, setelah aku ceritakan dia peluk, cium aku, tapi bener, lllllllluuuuuuuaaarrrrrr biasa 

rasanya, ada perasaan yang lega luar biasa. rasanya plooong banget, pokoknya ngak bisa di lukiskan 

deh….aku loncat2, dan ndak henti-hentinya bersyukur. Capek, dongkol, dll rasanya hilang… nyesss kayak di 

siram air es…hmm adem bener…suami dan anakku sampai bengong liat aku.  

Setelah itu aku tunggu-tunggu earningnya ngak muncul-muncul (wah cuma angin surga nih), saya liat tiap 

hari. Pas tgl 1 Mei earningnya muncul, aduh… ternyata buat kado ultah perkawinan toh… ada-ada aja ya 

amazon ni… Tapi jujur meskipun nilainya ngak seberapa, tapi ini kado terindah yang aku terima. 

Terimakasih buat semuanya…. untuk, semangat, dan saling mendukung yang telah tercipta di antara kita.  

"Semakin hari penghasilan saya semakin bertambah" (sampai tertidur, wkwk..) Semangat, semangat!!! 

* Sebelum aku kirim email ini, aku sempet liat komentar pak Sukarto atas true story ini, di BBI. Membaca 

komentar pak guru, aku sempat berlinang-linang, nangis lagi, ingat perjuangannya, keselnya, dll.  Tq all.* 

N.B: sori ya... aku ndak ngerti cara screenshot, jadi aku pake jurus minisite, copy - paste, eh hasil nya begini, 

ndak ada garis-garisnya... ndak apa ya...(maklumlah tadinya ni laptop cuma buat main farmville) 

Earnings Report Totals April 26, 2010 to May 2, 2010 

 Items Shipped Revenue Advertising Fees 
Total Amazon.com Items Shipped 2 $165.07 $6.60 
Total Third Party Items Shipped 0 $0.00 $0.00 
Total Items Shipped 2 $165.07 $6.60 
Total Items Returned 0 $0.00 $0.00 
Total Refunds 0 $0.00 $0.00 
TOTAL ADVERTISING FEES 2 $165.07 $6.60 
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Trian Tego dari Bandung – batch #2 Jakarta 

MENJEMPUT IMPIAN 

Suatu hari aku berjalan di toko Buku Gramedia, di sana ada sebuah buku putih yang judulnya sangat 

menarik perhatian aku. Judul bukunya “ Sukses Berbisnis di  Internet dalam 29 hari”, semakin penasaran 

akhirnya buku itu aku baca sepintas. Dahsyat sekali isinya dan tanpa pikir panjang aku beli buku itu.  

Buku ini adalah buku yang aku cari selama ini, karena selama 1 tahun saya menjalankan bisnis internet aku 

tidak mendapatkan apa-apa kecuali pengalaman yang menghantarkan aku ke kondisi aku saat ini. Dan dari 

buku inilah aku kenal ama Tim BBI yang dikomandani oleh pak Sukarto, sang Mentor yang baik hati yang 

aku cari selama ini.  

Pada suatu hari Tim BBI mengrim email tentang informasi Wokshop Amazon Minisite. Aku makin semangat 

dan antusias  melihat akan diadakan workshop Amazon minisite karena aku butuh mentor untuk sukses di 

Bisnis Online atau internet marketing. Tapi dari disinilah tantangan itu langsung muncul karena workshop 

amazon minisite biayanya lumayan besar untuk ukuran aku, namun berkat do’a dan tekad yang sudah bulat 

untuk sukses di bisnis internet marketing tantangan itu tidak membuat aku menyerah dan putus asa.  

Akhirnya perjuangan untuk mendapatkan bianya workshop dimulai. Aku pinjam ke teman-teman tapi 

jawabannya selalu tidak punya, sudah semua temen-temen aku hubungi tapi tidak ada hasil yang 

memuaskan. Berkat do’a yang aku panjatkan tiap hari kepada Allah SWT akhirnya ada saudara aku yaitu 

paman bibi aku mau memberikan pinjaman uang untuk ikut workshop di Jakarta. Amin, rasa terimaksih aku 

panjatkan tidak henti-hentinya kepada Tuhan sang penguasa Alam Semesta karena memberikan 

pertolongan disaat aku sangat membutuhkannya. 

Akhirnya pada tanggal 1 Nopember 2009 aku daftar workshop amazon ministe dan mempersiapkan segala 

sesuatunya untuk workshop nanti tanggal 6-8 nopember 2009 di jakarta. 

Tantangan kedua muncul yaitu aku tidak punya Laptop untuk aku pakai nanti di workshop karena aku 

selama ini pakai komputer PC yang tidak mungkin aku bawa ke workshop nanti. Akhirnya aku mulai pinjam 

laptop ke temen temen tapi tidak ada yang mau meminjamkan laptopnya ke aku. Tapi berkat do’a dan 

pertolongan Tuhan akhirnya aku mendapatkan laptop dari temen aku. Terimaksih Tuhan atas kemudahan 

dan pertolongan yang Engaku berikan kepada hambamu ini.amin. 

Hari yang aku tunggu tunggu akhirnya tiba yaitu wokshop amazon ministe tanggal 6-8 nopember 2009 di 

jakarta.tanggal 5 nopember 2009 jam 20.00 WIB aku berangkat naik motor dari bandung  menuju Jakarta. 

Sebuah perjalanan yang sangat indah walaupun di bogor, puncak sempat kehujanan. Namun itu tidak 

menurunkan semangat aku untuk ikut workshop besok paginya. Akhirnya jam 24.00 aku sampai di 

tangerang di rumah saudara temen aku untuk menginap disana selama workshop di jakarta. Amin akhirnya 

tiba dengan selamat. 

Besok paginya dengan penuh semangat sekali aku berangkat ke hotel peninsula tempat workshop 

berlangsung selama 3 hari. Dan akhirnya tibalah saatnya workhop yang aku nanti dimulai. Pak Sukarto dan 

Pak Hianoto serta Tim BBI sangat Antusias sekali membimbing kita sekalipun banyak yang masih pemula di 

bisnis internet marketing ini. 

Pembelajaran demi pembelajaranpun aku dapatkan dengan penuh semangat dan antusias mengikutinya 

sekalipun banyak materi yang kadang membuat aku bingung dan nggak ngerti tapi dengan kesabaran dari 

pak Sukarto dan Tim BBI semua persoalan peserta workshop bisa diatasi. Terimaksih Pak Sukarto dan Tim 

BBI karena anda-andalah aku mengerti dan memahami bisnis internet marketing. 
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Dan akhirnya workshopun tanpa terasa sudah selesai dan kita mendapatkan tantangan baru yaitu 

membuat 10 – 20 minisite  di rumah tampa dibimbing langsung oleh Pak Sukarto dan Tim BBI.  

Sebuah tantangang yang harus ditaklukan oleh semua peserta workshop termasuk aku. Disinilah 

pertempuran sebenarnya dimulai apakah kita termasuk orang orang yang kuat impiannya atau tidak. 

Apakah kita seorang pemenang atau pecundang sejati. Tapi karena aku sudah kuat alasannya untuk sukses 

di bisnis internet marketing hal itu tidak mebuat aku turun semangat untuk menyelesaikan tantangan 

membuat 10 – 20 minisite. 

Dengan keterbatasan yang ada yaitu tidak punya laptop dan modem aku mengerjakan 10 ministe di warnet 

dekat kosanku. Aku putuskan tiap 3 jam/hari aku wajib mengerjakan 10 minisite supaya beres sebelum 

tanggal 20 nopember 2009. Dengan semangat dan fokus alhamdulillah tepat tanggal 20 nopember 2009 ,10 

minisite aku selesai. Sebuah perjuangan yang tidak mengenal menyerah dan kalau kita kerjakan dengan 

hati apapun tantangannya pasti akan bisa kita atasi serta tetap tidak melupakan do’a dan pertolongan dari 

Tuhan. 

Disnilah perasaan deg-degan dan was-was pun muncul karena terbersit pertanyaan di pikiran aku kapan 

pecah telurnya ya..? , bisa nggak aku bersaing dengan kompetitor dari luar negri..?.hari demi hari berlalu 

belum ada tanda tanda mau pecah telur dan traffic minisite aku belum berjalan seperti yang aku harapkan.  

Dari tanggal 21 nopember 2009 sampai tanggal 30 nopember belum pecah telur juga akhirnya aku evaluasi 

kenapa belum pecah telur selama 10 hari. Dan ternyata setelah aku evaluasi ternyata produk- produk yang 

aku jual semuanya produk-produk keluaran tahun 2008 semuanya serta bukan produk best seller,hot new 

release, ataupun top gift di amazon.apalagi masuk rangking 1- 100.dari sinilah sempat mebuat aku sedikit 

down karena ternyata dalam pemilihan produk aku kurang tepat.karena saya mencari produk-produknya 

lewat Google yang seharusnya lewat Amazon dulu.inilah pengalaman yang sangat berharga buat aku. 

Tapi berkat  do’a dan pertolongan dari Tuhan Tepat tanggal 4 Desember 2009 akhirnya hari yang aku tungu-

tungu dan aku nanti-nanti tiba.Pagi-pagi aku cek  earning di amzon ternyata sudah pecah telur.walaupun 

kecil $0,9 tapi itu membuat aku semangat dan percaya diri bahwa aku bisa menghasilkan dan bersaing 

dengan kompetitor dari luar negri.Saat itu juga aku langsung jingkrak-jingkrak kaya orang yang sudah 

mendapatkan $1000.amin amin amin.terimaksih Tuhan.Dan alhamdulillah sejak pecak telur tanggal 4 

Desember tadi,earning aku bertambah terus tiap hari,hal ini membuat aku semakin semangat dan antusias 

menjalankan program amazon ministe ini.dan aku semakin yakin bahwa aku pasti bisa sukses di bisnis 

internet marketing ini.Dan yang tidak aku lupakan adalah aku bisa berbagi dengan temen-temen BBI di 

bandung tentang program Amazon minisite ini. 

Terimaksih Tuhan, Engkau telah membukakan pintu untuk menjemput impian aku yang selama ini aku 

perjuangkan.Terimaksih Pak Sukarto dan TIM BBI yang sudah membimbing aku sehinggga aku bisa 

membuat ministe yang sangat dahsyat sekali dan tidak lupa buat temen temen BBI bandung tetap 

semangat dan terus perjuangkan impian kita untuk orang orang yang kita cintai.amin. 

Salam BBI 

Go 60 minisite Go Freedom 

Trian 
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Tri Agung Yogaswara – peserta Home Study Course 

:.Menjemput Rumah Impian.: 

Saya bergabung menjadi affiliate amazon sudah lebih dari 1 tahun, hanya saja, jalan yang selama ini saya 

lalui gelap gulita, tidak tahu apa yang harus di lakukan. Seminggu sebelum AMSB HSC hadir, saya berdiskusi 

dengan seorang teman mengenai bisnis internet yang sedang kita lakukan, dengan mantap saya bilang 

Amazon (walau sebenarnya saya bingung harus memulai dari mana???). Lalu teman saya ini memberi 

informasi mengenai BBI, menurut beliau BBI kalau ngasih informasi ga setengan-setengah. 

Akhirnya saya pun mencari tentang BBI, singkat kata saya mendarat di blog milik iphin chow. Dari sini saya 

tahu lebih detail tentang BBI dan minisite amazonnya, dan tentu saja harga yang harus dibayar untuk 

mengikuti workshopnya…mahal, itu yang pertamakali terucap.  Dari mana ya saya uang sebesar itu??? 

akhirnya diakhir cerita saya dapat informasi bahwa BBI akan membuka workshop online. Tanpa panjang 

lebar saya langsung subcribe untuk mendapatkan informasinya. Pucuk dicinta ulam pun tiba, Allah 

mendengar keinginan saya untuk  mengikuti workshop ini. 

Jalan itu menjadi terang… 

Alhamdulillah akhirnya saya bergabung dengan AMSB HSC BBI tepat saat launching, tidak sabar saya pun 

dengan segera mendownload materi yang diberikan BBI. Saya ikuti setiap instruksi yang diberikan, 

Alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti dalam membuat minisite pertama saya, hanya saja saya 

merasa kesulitan ketika menentukan PK dan SK, merasa takut Primary Keyword dan Secondary Keyword 

tidak tepat. Alhamdulillah keraguan itu pupus setelah Pak Sukarto bilang “jangan takut melakukan 

kesalahan”. 

Dengan metode yang diajarkan BBI melalui AMSB HSC nya, jalan saya untuk menjemput rizki melalui 

Amazon terbuka lebar, ya walau dalam setiap perjalanannya ada saja batu dan kerikil yang menghalangi, 

tapi itulah yang membuat hidup lebih berarti. 

Tembok Bernama KERAGUAN itu, Akhirnya Runtuh… 

Saat itu saya sedang menonton acara TV bersama istri saya, tidak tahu kenapa ada perasaan gelisah, 

akhirnya pada pukul 20.30 WIB saya menyalakan komputer dan seperti biasa membuka Amazon, siapa tahu 

sudah ada earning yang masuk ☺. Dengan harap-harap cemas saya memasukkan username dan password, 

dengan loading internet yang lambat membuat saya semakin tegang. Saya begitu terkejut melihat member 

area amazon saya, ada perubahan yang sangat jelas dibanding 1 tahun terakhir, ya betul kawan akhirnya 

telur itu pecah juga. Saya mendapatkan 4 order malam itu. Alhamdulillah, momentum itu akhirnya tiba. 

Untuk meyakinkan sahabat, saya tampilkan screenshoot items yang sudah shipped. 
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Jujur, saya sangat kagum kepada teman AMSB HSC lain yang telah membuktikan begitu dahsyat metode 

BBI ini dengan earning amazon yang amazing pada season desember ini. Saya sangat berharap dengan jalan 

ini saya bisa mewujudkan impian memiliki rumah sendiri, untuk istri dan anak-anak saya. Semoga kecintaan 

saya terhadap keluarga dan Internet Marketing membuat saya tetap bertahan dan fight untuk terus 

berjuang. “Karena Impian Hari ini adalah Kenyataan Hari Esok”. 

Terima kasih kepada Pa Sukarto dan Pa Hian, ilmu yang saya dapat ini sangat berguna sekali untuk 

mewujudkan impian-impian saya. Kalian adalah guru terbaik yang saya temui dan tentu saja workshop yang 

tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Kepada seluruh teman-teman yang memiliki semangat 

berbagi yang luar biasa, saya ucapkan terima kasih atas beragam ilmu yang tersebar di insider BBI, kalian 

adalah motivasi alami yang sangat hebat untuk saya, semoga melalui jalan Amazon Minisite impian sahabat 

semua terwujud. Amiin. 

Hormat Saya, 

Tri Agung Yogaswara 

www.triagung.com 
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Tri Rachmi Mustikasari dari Jakarta – batch #5 Semarang 

Nama saya adalah Tri Rachmi M (Tri)......kalau masalah Internet Marketing, saya orangnya termasuk gaptek. 

Karena dulu tidak terbiasa bekerja dengan komputer.Tapi kalau diberitahu caranya Insya ALLAH saya dapat 

melakukannya. 

Mungkin agak susah memulai menceritakan tentang bagaimana pertama kalinya saya mengikuti Internet 

Marketing sampai akhirnya saya berhasil pecah telur untuk pertama kalinya. 

Kalau begitu saya mulai saja dari beberapa tahun yang lalu.Waktu-waktu sekitar tahun 2000an atau 

sesudahnya (kalau tidak salah ingat) tsb, saya memang sudah lama sekali ingin, mendapatkan penghasilan 

dari Internet.Setelah melalui net surfing yang sangat banyak dan membaca ini dan itu,serta mengikuti ini 

dan itu.Tetap saya tidak mengerti apa dan bagaimana menghasilkan pendapatan dari internet. 

Tapi pada suatu hari sekitar tahun 2008-an kalau tidak salah ingat, saya menemukan sesuatu yang sangat 

menarik dan kebetulan waktu itu gratis. Yaitu sebuah e-book tentang Internet Marketing. Pada waktu 

pertama kali melihat e-book dari website tersebut,saya masih ragu-ragu untuk mendownloadnya karena 

saya kuatir paling saya tidak mengerti lagi. Saya biarkan sampai beberapa waktu,sampai akhirnya saya 

memutuskan untuk...mendownloadnya...gratis ini..saya pikir .....dan kebetulan waktu itu juga ditulis bahwa 

dalam waktu dekat,ebook tersebut akan habis masa gratisnya.Jadi akhirnya,saya download saja dan saya 

baca ebook tersebut.Isinya sangat menarik dan jelas serta sederhana.Dan banyak link-linknya yang dapat di 

klik untuk dapat dilihat dan dapat join (bila link-nya menuju 1 website tertentu untuk join sebagai member 

untuk menunjang Internet Marketingnya).Yang di tulis benar-benar ilmu bermutu tentang Internet 

Marketing dan link-link tersebut menuju website-website yang bermutu pula.E-book ini sekali lagi gratis 

tapi isinya bermutu!!!..Hebat!! 

Saya print dan saya baca e-book tersebut,sedikit2 saya mengerti.Tetapi,karena saya orangnya gaptek dan 

belum ngerti benar dengan ilmu Internet Marketing.Waktu itu saya batin dalam hati saya."Coba kalau ada 

ilmu/pelajaran tentang Internet Marketing yang dipraktekkan langsung face to face dengan mentornya 

akan lebih enak...karena dapat langsung praktek dan kita dapat langsung tahu letak ketidak mengertian kita 

dan letak kesalahan kita".Tapi saya tandai bahwa nama website yang memberikan e-book gratis ini adalah 

Belajar Bisnis Internet (BBI).Dan karena saya sudah pernah download e-book tersebut maka saya ikut 

mailing list BBI tersebut. 

Saya terus menunggu dan menunggu...setiap kali saya mencoba membaca dan mencari info tentang 

Internet Marketing yang Belajar Langsung Praktek. 

Sampai pada suatu hari, di tahun 2009, saya buka email dari BBI tersebut setelah lama saya jarang buka 

email dari BBI tersebut. Waktu itu ada pendaftaran tentang Workshop Internet Marketing. 

Waooo..workshop...?Setahu saya workshop itu berarti kita datang dan praktek langsung ke tempat 

pembelajaran Internet Marketing tersebut. Wah,saya pikir ini nih yang saya tunggu-tunggu.......tapi setelah 

saya baca tempat pelaksanaannya kok di Surabaya? Sedangkan saya di Jakarta. Kemudian,saya pikir,wah 

jauh dong....Karena jarak tersebut maka saya pikir sudahlah memang belum waktunya saja. 

Terus waktu berlalu begitu cepat dan saya ada kesibukan di luar rumah,yang membuat saya jarang 

membuka email BBI lagi.Sampai pada suatu hari saya buka lagi.....wow...ada nih workshopnya di Jakarta 

dan Semarang..... 

Tapi karena keterlambatan mendaftar (karena wokshop yang di Jakarta banyak sekali peminatnya),maka 

akhirnya saya ikut workshop di Semarang. 

Akhirnya saya daftar untuk ikut yang di Semarang...Jadilah,saya pergi ke Semarang. 
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Pada waktu workshop,peserta-pesertanya kalihatan baik2 dan kalem-kalem, dan seumuran dengan saya. 

Dan,berkesan juga kumpul dengan teman-teman Semarang waktu itu.dan juga,hari ke dua workshop 

adalah hari yang menurut saya paling berat dan materinya paling padat. 

Beberapa bulan setelah ikutan workshop,saya masih kebingungan tentang bagaimana cara membuat 

minisite dan bagaimana cara memasarkan produk kita tersebut. 

Saya baca dan ikuti semua petunjuk dan saya juga tanya sana dan sini di forum.Waktu itu tetap saya belum 

mengerti betul tentang Internet Marketing ini. 

Sampai pada suatu hari, saya lihat bahwa alumni wokshop juga mendapat kesempatan untuk dapat 

mempelajari cara-caranya di video-video yang diberikan.Dan langsung dapat mempraktekkannya,dari 

sana,saya mulai mengerti cara-cara nya membuat minisite dan memasarkan produk-produknya. 

Ada saja yang terjadi, di tengah-tengah saya sedang mencoba bagaimana membuat minisite-minisite 

ini...komputer saya mati total.....!!!!....wah..padahal semua kerjaan sebelumnya dan data-data semuanya 

ada di sana.Sehingga,akhirnya terpaksalah saya harus membeli laptop lagi karena memang....laptop saya 

tersebut susah untuk menyalakannya lagi.... 

Jadi,saya mulai dari (terbilang awal lagi),karena saya harus install dan download lagi dreamweaver dsbnya. 

Mulailah saya sangat menerjuni membuat minisite-minisite tersebut adalah di akhir bulan 

Oktober....sebelumnya saya juga sudah mulai,tetapi masih belum mengerti benar...:).... 

Di akhir bulan Oktober tersebut, saya kejar dan pelajari semua ilmu tentang Internet Marketing ini dari a 

sampai z. 

Dari pagi sampai pagi lagi saya kerjakan dengan semangat yang membara....Capek tak terasakan....lapar 

dan badan lemas tak terhiraukan...karena yang saya inginkan bagaimana rasanya pecah telur..dan dapat 

penghasilan dari internet!!! 

Saya,ulangi setiap step-step dalam video home course tersebut,setiap kali akan membuat minisite-minisite, 

saya dengar dan ulangi satu persatu step-stepnya di video Home Course tersebut,mulai dari awal sampai 

akhir.Saya melakukan semuanya satu persatu.Lagi dan lagi.Karena saya ingin step-step tersebut fasih dan 

hafal luar kepala. 

Kebetulan di bulan-bulan Oktober,November,Desember adalah bulan-bulan untuk waktunya para orang tua 

membelikan anak-anaknya mainan,apalagi Pak Sukarto dan Pak Hianoto (para suhu) sudah memberitahu 

tentang hal ini.Maka,saya buat minisite-minisite produk mainan tersebut.Dan saya buat backlinknya satu 

persatu.Membuat artikel-artikel tersebut adalah hal yang membuat saya sangat sibuk total sehingga saya 

sangat jarang keluar rumah. 

Pada suatu hari setelah,backlink saya buat,tanpa sengaja saya check amazon afiliasi 

saya.Dan.....waooooww.....bener lho....ada dollarnya sekitar 60-an...(saya tidak tahu persisnya,berapa 

pertama kali pecahnya)....saya masih belum percaya,saya buka dan buka lagi setelah beberapa 

hari...semakin bertambah....dan akhirnya saya putuskan untuk posting di forum tentang berita gembira 

ini!!!.... 

Saya terharu dan tidak menyangka bahwa,saya orang yang gaptek,karena dulunya tidak/jarang pakai 

komputer,sekarang dapat penghasilan dari internet.Semoga bertambah terus ya 

ALLAH....amin...amin...amin.... 
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NB:Diceritakan oleh Tri Rachmi Mustikasari berdasarkan pengalamn pribadinya.Semoga bermanfaat bagi 

yang membacanya.Terima kasih. 

NB:bukti pecah telur dari amazon,saya attach di sini. 
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Tyra dari Jember – batch #3 Surabaya 

 

Notes: Tyra saat ikut workshop menjelang Ujian Nasional SMU, sepulang dari workshop tidak ngurusin 

sama-sekali tentang minisitenya, tentu saja dia kaget bisa dapat earning. Kami tahu Amazon Mini Site 

Blueprint is working, jadi udah gak kaget ☺  
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Yori Meirizan dari Yogyakarta – batch #1 Surabaya  

Mengikuti workshop amazon mini site benar-benar telah merubah mindset saya tentang internet 

marketing, sesuatu yang selama ini masih gelap meraba-raba akhirnya menjadi terkuak, dunia internet 

marketing yang selama ini saya anggap mustahil ternyata benar-benar bisa menjadi sumber penghasilan.  

Take action adalah kunci utamanya, - A journey of a thousand miles begins with a single step - kita akan 

merasakan sensasi memperoleh pundi-pundi dollar dari internet dengan langsung mengerjakan langkah-

langkah yang sudah diajarkan di workshop amazon mini site. Ini terbukti !!  

Amazing aja rasanya ketika saya memperoleh komisi dari hasil menjual sebuah netbook. Tetap fokus dan 

semangat dalam menjalankan bisnis ini, dan saya akan menerima tantangan Pak Sukarto dan Pak Hianoto 

untuk membuat 60 mini site... sukses selalu ! 

 Yori Meirizan 
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Yuni Purwanta dari Kebumen – peserta Home Study Course 

Dari Desa  aku  cari dollar .. inilah dollar pertamaku … 

Tak banyak yang bisa aku katakan… ketika malam itu aku lihat earning report  nangkring angka 14.28$ kecil 

memang, tapi membuatku girang bukan kepalang.. 

Ternyata dari sebuah desa terpelosok yang mungkin tak pernah terdengar namanya … aku bisa hasilkan 

dolar, menyenangkan sekali buatku yang newbie sekali…he he he.   

Tiga bulan berjuang membuat minisite hanya bermodal HP Modem 153 KB ( he he kasihan ya ) yang kadang 

koneksinya membuat jengkel.. dan komputer seadanya ..  akhirnya aku bisa juga mendapatkan dollar 

pertamaku.  

Masih banyak memang harapanku dengan minisite ini untuk menggapai impian, masih panjang  perjalanan 

tapi setidaknya semangatku bertambah berkali-kali lipat, tidak sia-sia aku korbankan ayam-ayamku aku jual 

buat ikut course ini ( yang ini jangan tertawain teman-teman ..maklum di kampung ..he he he ) 

.. THANK’S PAK  SUKARTO. PAK HIAN .. 

ATAS KE-IKHLASAN ANDA BERBAGI ILMU 

 

akhirnya “ dari desa aku cari dollar “ 

purwa  

Tunggalroso Kec: Prembun Kebumen  Jawa Tengah 

( titip nama desaku  biar sedikit di kenal ) 

 

 

 

Iphin Cow dari Boyolali – batch #1 Surabaya 
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Mempersembahkan 
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THIS IS MY DECEMBER 
Jembatan menuju masa depan 

 

 

 

Iphin Cow 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ini adalah ebook kecil yang  bercerita tentang perj uangan mendapatkan komisi 

pertama dari Amazon dot Com. Isinya pun polos dan a pa adanya. Ebook ini 

spesial kepersembahkan untuk…. 
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Sukarto & Hianoto Santoso 

 

Terima Kasih atas segala energi positif dan kesabaran dalam membimbingku tentang dunia 

Internet Marketing khusunya di bidang affiliasi Amazon. Dulu memang aku tidak pernah 

mengenal Anda berdua, jangankan mengenal tau saja tidak, tapi one thing must I admit aku 

benar benar beruntung bisa mengenal Anda berdua Guru Internet Marketing ku (Sukarto & 

Hianoto Santoso), orang yang sangat luar bisa. Dan sebenarnya semua itu berawal dari….. 
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Buku Sukses Berbisnis di Internet  
dalam 29 Hari 

Saya benar-benar beruntung sekali bisa menemukan buku Bapak Sukarto dan Hianoto Santoso 

ini. Ceritanya  waktu itu saya sedang jalan-jalan ke gramedia Solo, niat sebenarnya sih cuman 

baca-baca saja di gramedia, ga punya niat sama sekali untuk membeli buku,hehe. Selalu ketika 

saya pergi ke gramedia yang saya tuju pertama kali pasti di bagian komputer. Disitu saya 

membaca dan melihat lihat sebentar, saya tak menemukan buku yang menurut saya bagus. Itu 

menurut saya lho. 

 

Saya pun beralih ke bagian buku best seller, dan disitulah saya menemukan buku yang benar 

benar berkualitas yaitu Sukses Berbisnis internet dalam 29 Hari . Memang waktu itu belum 

ada satupun buku sukses berbisnis di internet dalam 29 hari yang sudah terbuka bungkus 

plastiknya, jadi saya ga bisa mengetahui isi buku tersebut. Berhubung waktu itu saya sangat 

penasaran saya berusaha untuk mengetahui lebih isi dari buku tersebut, kebetulan ada satpam 

yang melintas kemudian saya panggil untuk membuka plastik pembungkus buku tersebut.  

 

 Dan saat saya buka, looh kok ada testimoni dari Cosa Aranda dan Riyeke Ustadiyanto (Mas 

keke), Wah ini pasti buku bagus (kata hatiku saat itu), kalo ga mana mungkin kedua master 

tersebut (Mas Cosa dan Mas Keke) mau memberikan testimoni. Saya pun semakin penasaran, 

saya buka lagi dibagian daftar isi setelah sekilas saya melihat langsung tutup buku tersebut dan 

memutuskan untuk membeli buku tersebut. 
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Sesampai dirumah aku langsung mulai membaca dan mempraktekkannya. Aku coba ikuti 

aturan main dibuku itu, seperti hari pertama melakukan ini hari kedua melakukan itu. Dan 

akhirnya sampai juga, aku pun bisa membuat IphinCow.Com. Perasaanku senang sekali saat 

itu, padahal aku sebelumnya ga ngerti sama sekali tentang wordpress, saat itu aku baru bisa 

membuat blog menggunakan blogspot, blog yang ku buat yaitu iphincow.blogspot.com.  

 

Memang ada bebarapa materi yang aku lewati seperti affiliate marketing, aku langsung loncat 

ke contextual advertising lebih tepatnya aku mulai bermain google adsense. Pikirku dulu google 

adsense itu gampang. Kalo udah disetujui tinggal pasang iklan di blog dapet deh dolar. Eh, 

ternyata susah juga ya. Setelah 3 bulan bermain baru dapet $100. Alhamdulillah ☺ 
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Workshop Amazon Minisite Blueprint 
Surabaya 

Di dalam Buku Sukses Berbisnis Internet Dalam 29 Hari terdapat link-link yang menuju ke 

website BelajarBisnisInternet.Com (BBI.Com). Disitulah aku mulai mengenal BBI. Banyak sekali 

artikel artikel menarik di situs tersebut, hingga akhirnya ku temukan video tentang Amazon 

Ministe Blueprint. Ketika aku melihat video tersebut aku udah mulai mengenal dan tertarik 

tentang Affiliate Marketing khusunya Amazon. Hingga akhirnya aku putuskan untuk mengikuti 

Workshop yang diadakan BBI tersebut. 

 

Ini merupakan workshop pertama kali yang pernah ku ikuti. Aku sebelumnya ga pernah ikutan 

workshop baik tentang internet marketing atau yang lainnya. Dan sebenarnya itu pertama kali 

lho saya masuk hotel, sebelumnya saya belum pernah sama sekali masuk hotel, serious dude! 

Maklum orang kampung, Hehe. Jadi waktu workshop itulah pertama kali aku menginjakkan kaki 

di hotel. Oh ternyata isi hotel kayak itu tho ☺ 

 

 Aku beruntung sekali bisa mengikuti workshop Amazon Minisite Blueprint ini. Workshop yang 

sangat keren menurut saya, isinya pratek praktek dan praktek. Aku sangat merasakan sekali 

manfaatnya, padahal sebelumnya aku ga mengerti sama sekali tentang html, riset produk, bikin 

landing page yang benar, google analytics, cara membangun backlink yang benar, SEO, dan 

masih buanyak lagi yang ga kutau. Wong dreamweaver aja baru kenal waktu dikatakan oleh 

pak Sukarto “harap, laptop sudah terinstall dreamweaver”. Aduh aduh… ketinggalan banget 

pokoknya. Tapi setelah mengikuti workshop sekarang aku jadi tau tentang itu semua dan 

semoga bisa menguasai dan mempraktekkannya dengan benar ☺.  
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Oiya satu hal lagi selain aku mendapatkan ilmu tentang Internet Marketing aku juga 

mendapatkan pelajaran berharga dari Master Sukarto & Hianoto, yaitu pebisnis online itu harus 

selalu…. 
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Optimis dan Berpikir Positif 
 

$1000, You Can Achieve More! Dare to dream Iphin! – Sukarto-  

What a great quality you showed you`ll be one very good Im-er! All the best. – Hianoto-  

 

Itulah kata-kata dari Pak Sukarto dan Pak Hianoto yang ditulis pada halaman depan Buku 

Sukses Berbisnis Internet Dalam 29 Hari milik ku. Ketika usai workshop Amazon Minisite 

Blueprint di Surabaya , aku meminta Beliau berdua untuk memberikan tanda tangan dan kata-

kata singkat di buku tersebut, aku juga meminta untuk berfoto bareng beliau berdua.  
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 Entah kenapa waktu itu saya punya pikiran kalo buku ini ditandangani sama Pak Sukarto dan 

Pak Hianoto dan saya bisa foto bareng Beliau berdua, maka suatu saat nanti saya akan 

menjadi orang sukses seperti mereka. Ini bukan hal hal berbau mitos lho, tapi saya percaya 

kalo saya juga bisa sukses seperti Beliau berdua..

 

Karena saya punya keyakinan bahwa semua kesuksesan di dalam hidup dimulai dengan 

kepercayaan dalam hidup. Dengan keyakinan dan kepercayaan yang bulat, maka gunung pun 

bisa dipindahkan. Walo memang pada kenyataan untuk memindahkan gunung tersebut ga 

semudah membalikkan telapak tangan. 
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Setelah pulang dari workshop aku semangat sekali membangun minisite yang ke 2, tapi apakah 

semua itu berjalan mulus? Jawabna tidak, banyak sekali rintangan waktu itu, mulai dari balance 

paypal kosong bingung kemana mau mengisinya, order hosting di hostgator tapi ditolak, 

koneksi internet yang putus nyambung, belum lagi ditinggal sama orang yang tercinta, terus 

dihianati temen sendiri karena proyek website yang ga jelas semua terjadi secara beruntun bak 

novel dari Rusia, perih dan tanpa ampun. Dan apesnya lagi itu terjadi saat aku lagi semangat 

semangatnya pulang dari workshop. Waktu juga tak kenal lelah, terus berjalan tanpa 

mempedulikan apa yang sedang ku alami.  

Saat itu juga aku kehilangan akal, Kebingungan dan hampir menyerah.  Tapi untung saja tidak. 

"Apapun yang tidak membunuhmu akan menjadikanmu lebih kuat". Aku baca kembali nasihat kedua 

guruku yang dituliskan di buku ku lagi. 

 

Perlahan aku seperti kembali menemukan jati diri ku, siapa aku dan apa yang aku inginkan. Ditengah 

rasa sakit kala itu aku banyak belajar tentang apa itu bisnis, apa itu hidup. Hingga akhirnya saat yang 

ditunggu tiba……. 
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Pecah Telur Juga Akhirnya 
 

Yes! Akhirnya seorang anak desa seperti saya bisa dapet dolar. Malam itu benar2 

menyenangkan. Perasaan senang, percaya diri dan optimis, tersenyum tatap masa depan. 

Saking senengnya waktu itu aku pun langsung update di status facebook ku. Dan seperti 

terlihat gambar diatas. Aku mendapat ucapan dari teman2 dan Guru ku yang luar biasa. 

 

Memang tidak terlalu besar, cuman dapet $ 8.56 tapi itu membuatku sangat semangat dan 

percaya diri. Check it out! 

 

 

Hari demi hari earning ku terus bertambah, dan sampai hari ini aku telah menghasilkan….. 
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$ 422.00 

 

(screenshot diatas bisa juga dilihat di album facebook : http://facebook.com/iphincow) 

 

Not bad. Untuk pemula seperti diriku yang masih bodoh ini. Tapi aku juga tidak puas sampai 

disini, seperti kata kata pak sukarto dan pak hian. I Can Achieve More!  

Terima kasih guruku, Kau telah membuka mataku dan hingga detik ini aku merasa seperti ribuan 

macan lapar yang siap menerjang apapun untuk meraih kesuksesan. 

Sekali lagi terima kasih. Salam untuk keluarga…. 

Dari Iphin Cow 

Muridmu 
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THE END 
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Lho kok masih buka halaman INI? 
 

Hehe, Sebelum aku bener bener menutup ebook ini, aku inget sebuah lagunya slank. 

Kata kata yang paling indah ga ada yang bilang mudah, pencapaian tersusah (Slank – 

Manusiawi) 

 

Aku kurang begitu mengerti maksud lirik tersebut yang jelas disini aku mohon maaf jika ada 

kata kata yang kurang berkenan… Maaf juga jika tulisannya ga enak dibaca, semoga Guruku 

yang baik bisa memaklumi. Terima Kasih. 

 

 

 

Sampai Jumpa… 
(Kalo ini beneran) ☺ 

 

 

This is my December 

This is my december 

This is my december 
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