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CARA MUDAH DAPAT 

KONTAK WA TARGET PASAR 

 

Salah satu tantangan dalam mengumpulkan kontak WA 

adalah harus mengarahkan target pasar menyimpan kontak 

secara manual. 

Biasanya kalimat untuk mengarahkan target pasar isinya 

seperti ini (contoh lead magnetnya ebook) 

 

Jadi dalam mengumpulkan kontak WA, kita perlu 

mengarahkan target pasar save nomor kita karena kalau 

nomor WA kita gak disave di Hp mereka, maka kita tidak bisa 

mengirim pesan broadcast ke target pasar.  

Sayangnya, karena prosesnya seperti itu, maka beberapa 

target pasar potensial bisa lepas karena sebagian dari mereka 

malas mencatat nomor WA kita. Akibatnya beberapa orang 

yang tertarik dengan umpan jadi lewat begitu aja, sehingga 

berkurang jumlah nomor WA yang kita bisa dapatkan.  
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Apalagi untuk yang belum terlalu dikenal di sosmednya. Kalau 

kondisinya seperti itu, maka akan kesusahan mengumpulkan 

kontak WA.  

Lantas harus seperti apa?  

 

Nah, selain meminta orang untuk simpan nomor WA secara 

manual, maka untuk dapat kontak WA target pasar, Anda bisa 

melakukan ini.  

Yaitu sebar link langsung menuju ke WA.  

 

Keuntungannya pakai cara ini, lebih praktis untuk target pasar 

sehingga besar kemungkinannya jika target pasar tertarik 

dengan umpannya, maka mereka akan datang ke WA kita.  

 

Caranya seperti apa?   

 

Mudah koq, Anda tinggal tawarkan umpan ke target pasar. 

Lalu arahkan mereka klik link agar mengambil umpannya. Dan 

setelah mereka menghubungi ke WA, maka Anda lakukan 

whitelisting.  

 

Supaya bisa dipraktikan, kami akan jelaskan satu persatu ya.  
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Yang pertama, buat dulu linknya yang mengarah langsung ke 

WA Anda.  

 

Rumusnya wa.me/NomorWhatsAppAnda 

 

Contohnya  

Nomor = 0812-3456-7890 

Jadinya = wa.me/6281234567890 

 

Hal yang perlu diperhatikan disini adalah nomor Hp yang 

dimasukan menggunakan angka internasional. Jadi kalau 

masukan nomor indonesia 08xx-xxxx-xxxx ditulis 628xx-xxxx-

xxxx. Dimana 62 adalah pengganti dari angka 0 yang ada 

didepan nomor. 

Bisa dimengerti?  

 

Menariknya tentang link ini, kita juga bisa menambahkan 

text. Sehingga kita bisa mengarahkan target pasar untuk 

mengambil umpan sesuai format yang kita mau. Caranya 

gunakan rumus ini 

https://api.whatsapp.com/send?phone=NOMORWHATSAPP

ANDA&text=ISIPESAN 
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Bagian yang kami tulis kapital adalah bagian yang perlu Anda 

edit. Tambahan untuk cara ini, Anda juga bisa tambahkan 

spasi atau enter 

▪ %20 jika Anda ingin menambahkan spasi dalam isi 

pesan, dan  

▪ %0A jika Anda ingin menambhkan enter dalam isi 

pesan 

 

Contohnya  

Nomor = 0809-8765-4321 dan isi pesan = 

 

Nah, contohnya seperti ini maka rumusnya jadi 

https://api.whatsapp.com/send?phone=620987654321&tex

t=Saya%20mau%20Ebooknya%0ANama%20:  

Jadi setiap spasi ditulis %20, dan enter ditulis %0A. Jangan 

lupa juga pakai nomor internasional. Kalau untuk Indonesia 0 

diganti 62. Begitu ya.  

 

Setelah linknya jadi, silahkan tes link tersebut. Apakah masuk 

ke WA Anda atau tidak.  
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Kalau linknya sudah berfungsi dengan benar, maka 

selanjutnya adalah percantik linknya. 

Link perlu dipercantik karena linknya akan jadi terlalu panjang 

kalau disebar begitu aja. Cara percantik link, Anda bisa 

gunakan shorten URL seperti bit.ly 

 

Caranya  

1. Ketik bit.ly di browser 

Anda. Jika Anda belum 

punya akun, silahkan 

masuk dengan alamat 

gmail yang Anda miliki. 

Caranya setelah ke 

website bit.ly, klik garis 

3 di kanan atas, pilih 

sign up, masuk dengan 

alamat gmail. 

 

 

 

2. Setelah masuk pilih create  
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3. Paste linknya, klik create 

 

 

4. Setelah linknya jadi, ketuk customize back-half. Lalu edit 

linknya dengan kata yang mudah Anda ingat  

 

Perlu diperhatikan disini bahwa beda huruf kapital, artinya 

linknya berbeda. Jadi pastikan saat Anda menyebar linknya, 

huruf kapitalnya harus sama. 
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5. Setelah selesai diedit, klik save  

 

 

Nah, sampai sini maka mempercantik link sudah selesai. Tapi 

kalau saat Anda save muncul kalimat "Oops, there's been an 

error". Maka itu artinya kata yang Anda pakai sudah 

digunakan oleh orang lain. Untuk itu Anda perlu edit dengan 

kata yang lain.  

 

Berikutnya, setelah linknya jadi, copy linknya dan masukan 

link tersebut ke kalimat yang Anda sebar agar target pasar 

datang ke WA Anda.  

Contohnya  
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Asiknya, dengan shorten link ini kita bisa mengukur berapa 

banyak orang yang klik umpan kita.  

 

 

 

Tahap selanjutnya adalah ketika target pasar klik link dan 

datang ke WA Anda. 

 

Jadi perlu diketahui walaupun cara ini mempermudah target 

pasar dimana mereka tidak perlu save nomor secara manual, 

tapi cara ini ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu nomor 

kita belum tersimpan di kontak mereka. Akibatnya kita tidak 

bisa mengirim pesan broadcast ke target pasar. Karena syarat 

broadcast di WA adalah masing-masing orang harus saling 

simpan nomor.  

Nah, ditahap inilah kita lakukan yang namanya whitelisting.  



 

9 

Apa itu whitelisting?  

 

Whitelisting adalah lawan dari blacklisting. 

Blacklisting artinya kita gak punya akses penuh untuk kirim 

pesan ke seseorang. Jadinya whitelisting adalah akses penuh 

untuk kirim pesan.  

 

Nah, whitelisting di WA ini cukup mudah. Yang perlu kita 

lakukan adalah minta target pasar yang sudah menghubungi 

untuk save nomor kita.  

 

Dengan bantuan link yang sudah disebar, maka proses simpan 

nomor ini jadi mudah. Karena target pasar cukup klik tombol 

"add" di chat.  
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Bagaimana detail prosesnya?  

 

Silahkan Anda ikuti tahap-tahap berikut ini ya  

1. Setelah target pasar datang ke WA dari link dan meminta 

umpan, jangan dulu langsung berikan umpannya. Minta 

mereka save nomor WA Anda. Caranya bisa dengan chat 

seperti ini.  

 

 

2. Jika target pasar membalas pesannya dengan konfirmasi 

kalau mereka sudah simpan nomor, barulah Anda berikan 

umpan yang sudah dijanjikan.  
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Yang jadi catatan disini, saat memberikan umpan. Berikan 

juga alasan ke target pasar untuk selalu  simpan nomor 

WA Anda di Hpnya, bahkan minta mereka menghubungi 

Anda jika ganti nomor.  

 

Cara ini dilakukan agar Anda bisa terus terhubung dengan 

target pasar, hehe.  

 

Anda bisa ikuti contoh pesan ini 
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Jadi seperti itulah cara whitelisting kontak WA. Anda 

bisa mengarahkan target pasar datang ke WA Anda melalui 

link. Lalu setelah mereka datang minta mereka untuk save 

nomor WA Anda agar Anda bisa mengirim broadcast ke 

mereka.  

 

Silahkan praktikan isi modul ini untuk menambah kontak WA 

Anda. 
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