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CARA DAPAT KONTAK WA 

CALON PEMBELI DARI AKUN 

FACEBOOK PERSONAL 

 

Ketika jualan di WA, kita butuh kontak calon pembeli 

dalam jumlah yang banyak, dan salah satu sumber untuk dapat 

kontak WA calon pembeli itu adalah lewat Facebook.Kenapa 

Facebook?  

 

Jawabannya karena pengguna facebook itu sangat banyak. 

Bahkan saat modul ini dibuat, pengguna Facebook di Indonesia 

tercatat sudah lebih dari 130 juta orang. Artinya apa?  

 

Artinya kalau memang calon pembeli Anda ada di Facebook, 

maka kemungkinan besar Anda akan sangat mudah sekali 

dapat kontak WA calon pembeli disana.  

 

Pertanyaannya, lantas apa yang perlu dilakukan agar dapat 

kontak WA calon pembeli lewat Facebook? 

 

Nah, di modul ini kami akan menjelaskan cara dapat kontak 

WA calon pembeli menggunakan Facebook Personal. Jadi 

akun Facebook Anda, sebenarnya bisa jadi magnet yang 

menarik calon pembeli untuk memberikan nomor WA mereka.  

 

Dan untuk bisa seperti itu, silahkan lakukan langkah-langkah 

berikut ini ya  
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Tahap Pertama, Isi Teman Facebooknya 

dengan Target Pasar  

 

Nantinya, teman-teman facebook itu yang akan di 

arahkan ke WA bisnis dan di tawarkan produk Anda. Karena 

itu, jika Anda memang ingin pakai facebooknya untuk dapat 

kontak WA calon pembeli, maka langkah pertama adalah 

mengisi teman-temannya dengan target pasar.  

 

Target pasar adalah mereka yang kemungkinan tertarik, 

kemungkinan membeli, dan mampu membeli produk-produk 

yang bisnis Anda tawarkan. 

 

Pada dasarnya setiap produk punya target pasarnya masing-

masing. Ketika produk di tawarkan ke target pasar yang tepat, 

maka proses jualan akan semakin mudah.Sebaliknya, jika 

produk di tawarkan ke bukan target pasarnya, maka bukannya 

dapat pembeli, tapi yang didapat hanyalah penolakan, 

diabaikan, dan dicueki.  

 

Jadi, langkah pertama ini sangat penting sekali.  

Kalau mau dapat kontak WA calon pembeli dari Facebook, 

maka isi teman-temannya dengan target pasar.  

 

Caranya bagaimana?  

 

1. Pikirkan kata kunci yang berhubungan dengan bisnis dan 

produk Anda.  
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Contohnya seperti ini  

 

Jenis Bisnis Weight Loss 

Target Pasar Orang yang mau kurus  

Produk yang dijual Obat kurus 

Kata Kunci Relevan 

▪ Cara kurus  
▪ Obat kurus  
▪ Tips nurunin berat badan  
▪ dan lain-lain  

 

 

2. Setelah dapat beberapa kata kuncinya, search kata kunci itu 

di fitur pencarian faceboook  
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3. Facebook akan menampilkan kata kunci yang kita cari. Nah, 

pilih page atau grup yang membahas itu.  

 

 

 

  

Pilih Page  

Pilih Group  
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4. Setelah dapat page atau grupnya, cari postingan terbaru 

yang ada komen dan sharenya. Kalau bisa postingan jangka 

waktunya gak lebih dari 8 weeks. Karena kalau terlalu lama, 

maka bisa saja akun facebook dari target pasar sudah tidak 

aktif lagi.  

 

 
 

 

Cek Komen & 
Sharenya 

Cek Komen & 
Sharenya 
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5. Invite orang-orang yang komen dan share  

 

Cara invite orang-orang yang komen  

▪ Klik komen  

▪ Ubah settingan dari Most relevan jadi All comment  

▪ Add friend orang-orang yang komen 

 

 
 

Cara invite orang-orang yang share  

▪ Klik titik 3 di kanan atas postingan - Copy link  

▪ Paste link ke browser  

▪ Buka Facebook lewat browser  

▪ Klik bagian yang share  

▪ Add Friend orang-orang yang belum jadi teman 

Ubah 
Settingnya 

disini 

 

 

Pilih ini agar 
seluruh komen 

ditampilkan 
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Ambil link 
disini, pilih 
“copy link” 

Paste link di 
browser 

Klik jumlah 
share 

Add orang-
orang yang 
belum jadi 

teman 
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6. Batas maksimal add friend dalam 1x24 jam adalah 50 orang. 

Kalau lewat maka akun Facebook Anda akan diberi teguran 

oleh Facebook. Jadi setiap hari, Anda bisa tambah teman 

facebook maksimal 50 orang, dan jangan lebih dari pada itu.  

 

7. Ulangi prosesnya setiap hari selama 1 bulan. Jika teman Fb 

tertarget Anda sudah banyak, maka mulailah mengarahkan 

target pasar ke WA bisnis Anda. Anda akan mudah dapat 

kontak WA calon pembeli, asal Anda melakukan tahap yang 

kedua ini 

 

Tahap Kedua, Sering-sering Interaksi  

 

Jadi di Facebook itu ada yang namanya algoritma.  

Sederhananya, algoritma adalah sistem yang menyaring 

postingan di Facebook agar di tampilkan ke teman-teman 

terdekat saja.  

 

Jadi walaupun teman Anda di Facebook banyak, tidak semua 

teman-teman itu bisa lihat postingan Anda.  

 

Karena itu, Anda perlu membuat teman-teman Facebook jadi 

dekat dengan Anda. 

Caranya?  

 

1. Jangan pelit interaksi dengan teman Facebook.  

▪ Like setiap status mereka  

▪ Komen status mereka  
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▪ Jadwalkan untuk melakukan 2 hal diatas. Misal : Pagi 30 

menit, Siang : 30 menit, Malam : 30 menit 

▪ Lakukan setiap hari, jangan bolong 1 hari pun.  

 

2. Rutin posting status positif. Kalau bisa sehari 2 kali 

postingan statusnya. Kalau gak bisa, paling enggak setiap 2 

hari ada posting status 1 kali.  

Contoh-contoh status yang bisa diposting  

▪ Mendoakan  

▪ Tanya kabar  

▪ Bagi tips praktis (tipsnya cari aja di google dan youtube, 

sampaikan ulang dengan bahasa sendiri) 

▪ Cerita pengalaman  

▪ Kisah inspiratif  

 

Jujur saja, 2 poin diatas perlu Anda lakukan dengan benar 

supaya Akun Facebook Anda TIDAK TENGGELAM.  

 

Ya, kalau Anda tidak rutin interaksi dan posting status, maka 

Facebook akan membuat postingan di akun Anda hanya bisa 

dilihat sedikit orang saja.  

 

Jadi, sering-seringlah interaksi dan rutin posting status positif 

ya, supaya begitu Anda sebar umpan untuk memancing target 

pasar ke WA itu hasilnya maksimal.  
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Tahap Ketiga, Sebar Umpannya  

 

Kalau teman-teman facebooknya sudah diisi dengan 

target pasar, dan Anda sudah rutin interaksi, maka seharusnya 

Anda gak akan sulit mengarahkan target pasar untuk ke WA 

Anda.  

 

Yang perlu Anda lakukan adalah membuat umpannya, lalu 

membuat banner umpan. Apa itu banner umpan?  

 

Sederhananya itu adalah gambar penawaran dari umpan.  

Dengan adanya banner, maka umpan akan lebih menarik 

karena ada kesan visual. Contoh banner seperti ini  

 

Untuk Anda yang belum 

punya pengalaman design, 

maka tidak perlu khawatir. 

Saat ini banyak sekali 

aplikasi desain yang bisa 

dioperasikan para pemula. 

Contohnya  

 

▪ Canva  

▪ PicsArt 

▪ PixelLab 

 

Aplikasi itu bisa di download gratis di Play Store  
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Setelah ada umpan dan bannernya, maka pancing target pasar 

untuk datang ke WA Anda dengan cara posting banner dan 

tulis status dengan 6 cara ini   

 

Seperti namanya, tawarkan umpan ke target pasar, secara 

terang-terangan minta mereka save nomor WA Anda. Supaya 

mereka mau ambil umpannya, jangan lupa jelaskan manfaat 

umpannya, dan jelaskan juga kenapa umpan harus diambil 

sekarang.  

 

Contoh postingan 

  Ada yang mau ini? 
Ebook 21 Resep Rumahan untuk Diet  
 
Yang ingin berat badannya turun, tapi bingung harus 
makan apa, maka bisa cobain resep-resep di ebook ini.  
Enak dan mudah masaknya.  
 
Ebook ini bisa di download gratis, caranya silahkan lakukan 
ini ya 
1. Simpan nomor WA ini 08xx-xxxx-xxxx dengan nama 
"Kak xxxxx"  
2. Chat langsung ke WA itu dengan format "Ebook 21 Resep 
- Nama Anda"  
 
Sebenarnya, ebook ini harganya Rp. 127.000. Tapi sekarang 
bisa didapat gratis hanya dengan 2 langkah barusan.  
 
Selamat baca ebooknya ya.   



 

12 

Sudah baca modul whitelisting kontak WA? 

 

Nah, dimodul itu kami sudah jelaskan bahwa salah satu 

tantangan dalam mengumpulkan nomor WA calon pembeli 

adalah mengarahkan mereka untuk save kontak WA kita. 

Karena itu, alternatif cara yang bisa kita pakai adalah dengan 

sebar link langsung menuju kontak WA kita, lalu lakukan 

whitelisting.  

 

Untuk cara kedua ini, silahkan praktikan isi modul Whitelisting 

kontak WA. (Modulnya bisa di baca di Member Area WA 

Master Closing)  

 

Dan untuk contoh postingan di Facebooknya, bisa seperti ini  

 

 

 

Cara lainnya untuk mengarahkan target pasar ke WA Anda 

adalah dengan bertanya. 

Menariknya, cara ini membuat target pasar tidak terganggu 

dan cenderung memancing respon dari mereka. Kenapa?  

 

Yang mau Ebook 21 Resep Rumahan untuk Diet secara 
gratis, silahkan download disini [LINK KE WA ANDA] 
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Karena reaksi spontan dari pertanyaan adalah menjawab. Jadi 

kalau target pasar menjawab postingan Anda, Anda bisa 

arahkan mereka ke WA. Cara mengarahkannya boleh dengan 

cara manual, atau kalau mau hasilnya maksimal, maka berikan 

link lalu lakukan whitelisting.  

 

Contoh postingan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi agak berbeda dengan cara-cara sebelumnya, yang 

langsung memberikan umpan begitu saja ke target pasar. Yang 

satu ini adalah memberikan umpan, tapi ada syaratnya.  

 

Di Facebook, syaratnya bisa komen dulu, bisa share dulu, atau 

bisa tag dulu.  

Sudah baca ebook ini kan?  
 
Ebook ini isinya 21 Resep rumahan yang praktis dan mudah 
buatnya.  
Kalau ingin jaga berat badan, ingin nurunin berat badan, 
ingin makanan sehat, maka cobain resep-resep di ebook ini. 
 
Kalau Saya paling favorite resep nomor 6 dan nomor 18.  
Orang rumah juga paling suka sama 2 menu itu, hehe.  
 
Disini ada yang belum punya ebooknya?  
Mau ebook ini gratis? 
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Keuntungannya cara ini adalah umpan jadi bisa dilihat semakin 

banyak orang, dan akhirnya kontak WA yang Anda dapatkan 

jadi semakin banyak juga.  

 

Contoh postingan  

  Tiga faktor yang terpenting saat menjalani program diet 
adalah  
1. Niat  
2. Gaya hidup 
3. Makanan    
 
Niat harus kuat, tanpa niat usaha dietnya setengah-
setengah  
 
Gaya hidup harus sehat. Aktivitasnya, kebiasaannya, 
berapa kali olahraga dalam seminggu 
 
Dan terakhir adalah makanan.  
Apa yang dimakan itu sangat mempengaruhi berat badan.  
 
Nah, dari 3 hal barusan, masalah paling teknis itu adalah 
makanan.  
Cari masakan sehat itu agak susah di zaman sekarang.  
Kalau mau langganan catering, nominalnya juga gak kecil. 
Untuk makan 2 kali saja per hari dalam seminggu harganya 
diatas 500ribu.  
Sayang uangnya.  
 
. . . . . 
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. . . . . 
 
Nah, daripada beli diluar, kita bisa lho buat masakannya 
sendiri.  
 
Salah satu caranya, bisa dilihat di ebook ini.  
 
21 Resep Masakan Rumahan untuk Diet  
 
Seperti namanya, isi ebooknya adalah 21 resep yang sangat 
variatif.  
 
Yang ingin berat badannya turun, tapi bingung harus 
makan apa maka bisa cobain resep-resep di ebook ini.  
Enak dan mudah lho masaknya.  
 
Mau ebooknya?  
 
Nah lewat postingan ini, Saya akan bagikan ebooknya 
secara gratis ya.  
Dan untuk dapat ebooknya, silahkan lakukan ini  
 
1. Share postingan ini 
2. Komen status ini dengan "Saya sudah share"  
3. Simpan nomor WA 08xx-xxxx-xxxx dengan nama 
xxxxxxx   
4. Chat WA tersebut dengan format "Ebook 21 Resep - 
Nama Panggilan Anda"  
 
Gimana mudah kan?  
Cuma share - komen - save - chat 
Dalam 4 langkah Anda bisa dapat ebook ini dan bisa hemat 
banyak daripada beli katering sehat.  
 
Semoga ebooknya bermanfaat ya. 
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Saat menyebarkan umpan di facebook, sesekali postingannya 

harus bervariasi. Jangan monoton menawarkan aja, nanti 

teman Facebook bisa bosan. 

 

Nah, salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan 

menyamarkan umpan dalam postingan. 

Jadi postingan kita menceritakan sesuatu, tapi di postingan itu 

menyinggung tentang umpan.  

 

Contoh postingannya  

 

  

Dalam 2 tahun ini, Saya banyak belajar tentang tips hidup 
sehat.  
Itu semua awalnya karena suami yang pernah di opname 
sampai 3 minggu karena pola hidup yang gak sehat.  
 
Sebagai istri, tentu kita gak tega kalau orang yang disayang 
kenapa-napa. 
Akhirnya, Saya memutuskan untuk support suami 
termasuk sampai urusan dapur.  
 
Ya, saya banyak bereksperimen dengan menu sehat.  
Teman-teman yang sudah baca ebook Saya pasti tau 
ceritanya.  
 
Jadi Saya ada nulis Ebook judulnya 21 Resep Masakan 
Rumahan untuk Diet, nah itu Saya bagikan ke teman-teman 
WA Saya.  
 
. . . . .  
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Selain tipe postingan barusan, kita bisa juga menyamarkan 

umpan dengan menyelipkan link langsung ke WA dalam 

postingan  

 

Contoh postingannya  

 

  

. . . . .  
 
Nah dari pengalaman belajar itu, Saya jadi tau bahwa 
makanan itu sangat mempengaruhi kesehatan kita.  
 
Karena itu, lewat postingan ini Saya ingin berpesan ke 
teman-teman bahwa pola makan itu harus di kendalikan.  
 
Kalau kita tidak bisa kendalikan apa yang kita makan, maka 
kita tidak bisa mengendalikan kesehatan kita. 
 
Apalagi untuk ibu-ibu yang setiap hari masak di dapur.  
Pastikan yang dimakan keluarga kita adalah yang 
menyehatkan mereka.   
 
Cukup Saya aja yang punya pengalaman tidak enak dengan 
pola makan yang salah, teman-teman jangan sampai 
mengalaminya. 

Banyak yang sudah tau kalau makanan itu mempengaruhi 
berat badan seseorang.  
 
. . . . . 
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. . . . . 
 
Untuk yang sedang menjaga berat makan, Saya akan 
jelaskan secara singkat 3 hal barusan ya.  
 
Yang pertama untuk menu makan sendiri.  
 
Saat sedang diet, makanan yang dianjurkan adalah yang 
kandungan karbohidratnya terbatas dan lebih banyak 
proteinnya.  
 
Kebetulan Saya sudah buatkan ebook khusus yang 
membahas tentang menu makanan untuk orang diet.  
Yang belum baca ebooknya bisa diambil disini [LINK KE WA 
ANDA]  
 
Kedua adalah pola makannya.  
 
Jam makan, juga mempengaruhi berat badan.  
Contohnya makan terlalu malam dan dengan dengan 
waktu tidur, membuat tubuh jadi gak sempat bakar kalori 
dan lemak karena masih sibuk mencerna makanan.  
Akhirnya lemak numpuk.  
 
Baiknya, makan di jam berikut  
Sarapan - Makan setelah bangun tidur, sebelum jam 10 pagi  
Makan siang - Jangan terlalu sore  
Makan malam - Antara jam 5 sampai jam 7 
 
Dan terakhir adalah cara makan.  
 
. . . . .  
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Nah, tips tambahan dari kami adalah saat melakukan cara ke 5 

ini, baiknya tidak perlu pakai banner umpan. Karena namanya 

juga cara menyamarkan, masa ada gambarnya. Nanti 

kebongkar dong, hehe. 

 

Ini adalah cara terakhir untuk dapat kontak WA target pasar 

dari Facebook gratisan. Yaitu dengan cara blusukan ke grup-

grup yang ada hubungannya dengan bisnis Anda.  

 

Cari grupnya di facebook, dan kalau siapa saja boleh posting di 

grup itu, maka silahkan posting umpan Anda disana.  

  

. . . . .  
 
Makan tergesa-gesa ternyata tidak baik untuk berat badan.  
Karena ternyata otak baru akan memproses sinyal kenyang 
20 detik setelah selesai mengunyah. 
 
Karena itu cobalah teknik ”mindful eating”, alias 
menikmati setiap gigitan dan menelan ketika makanan 
sudah benar-benar hancur.  
 
Itu ya 3 hal dari makanan yang mempengaruhi berat badan. 
Semoga bermanfaat 
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Dengan catatan disini, dalam 1 waktu Anda hanya posting ke 5 

grup saja ya. Karena kalau posting lebih dari 5 grup sekaligus, 

bisa-bisa akun Anda di sandra oleh Facebook karena 

melakukan hal mencurigakan, hehe.  

 

Dan tambahan lagi, karena para member grup tidak kenal 

Anda, maka postingan yang paling efektif adalah yang ada link 

langsung menuju ke WA Anda.  

 

Karena orang asing biasanya akan malas simpan nomor WA 

sembarangan secara manual. Karena itu, silahkan gunakan 

cara di modul Whitelisting Kontak WA (Modulnya bisa Anda 

baca di member Area WA Master Closing)  

 

Kesimpulan  

Itulah cara dapat kontak WA dari Facebook gratisan alias 

dengan cara Organic.  

 

Jadi dapat kontak WA calon pembeli lewat facebook bukan 

sekedar sebar umpan di akun personal begitu aja. Perlu 

langkah-langkah yang dilakukan berurutan.  

Pertama, Isi teman dengan target pasar sebanyak-banyaknya  

Kedua, rutin interaksi tanpa putus 1 hari pun  

Ketiga, sebar umpan dengan 6 cara  

 

Silahkan dipraktikan, jika ada pertanyaan tentang isi modul ini, 

silahkan bertanya langsung ke grup.   
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