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DIMULAI DARI FACEBOOK 
 

Bismillahirrahmanirrahim,  

 

Halo perkenalkan,  

Nama Saya Dewangga  

Saya adalah adalah salah satu man behind entrepreneurID.       

 

Untuk yang belum kenal dengan entrepreneurID,  

entrepreneurID sendiri adalah gerakan yang punya visi memberikan 

manfaat ke sesama pengusaha, khususnya para pengusaha pemula.  

Bagi kami, bantu bisnis 1 orang = bantu hidup 1 orang.  

 

Agar visi tercapai, kami menyelenggarakan dan menghadirkan 

program-program yang berdampak langsung ke ekonomi seseorang.  

  

Saat ebook ini dibuat, atas ijin Allah entrepreneurID sudah 

memberikan edukasi ke lebih dari 100.000 orang, menyelenggarakan 

program pelatihan esklusif ke lebih dari 50.000 orang, dan memiliki 

jaringan ribuan agen di seluruh Indonesia. 

Alhamdulillah.  

 

Nah darimana awalnya itu semua?  

 

Kalau diingat-ingat, menurut Saya pribadi itu semua berawal dari 

Facebook.  
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Jadi diawal-awal dulu, kami memang pakai Facebook untuk 

memperkenalkan entrepreneurID.  

 

 
 

Seiring berjalannya waktu, kami menemukan banyak rahasia. 

Bagaimana cara menggunakan Facebook sebagai media pemasaran 

yang sangat potensial.  

 

Ya, faktanya tiap media promosi memang punya strateginya masing-

masing. Karena Saya paham strateginya, Alhamdulillah tiap buat 

status interaksinya selalu tinggi. Like rata-rata diatas 200 bahkan 

pernah tembus 2.000. MasyaAllah.  

Koq bisa begitu?? Apa rahasianya?? 

 

Nah untuk beberapa menit kedepan, kita sama-sama belajar lewat 

Ebook ini ya. Siyap? Hehe  
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HUKUM PARETO FACEBOOK 
 

Memulai materi di Ebook ini Saya ingin memperkenalkan sebuah 

prinsip yang terkenal dalam dunia bisnis.  

Nama prinsip yang Saya maksud adalah Prinsip Pareto. 

Pernah dengar?      

 

Jadi ide dari prinsip ini dikeluarkan oleh seorang konsultan 

manajemen bernama Josep M. Juran di awal tahun 1900-an. Dia 

menamakan prinsip ini berdasarkan nama ekonom italia, Vilfredo 

Pareto. 

 

Menurut Mr. Juran, di dunia ini berlaku aturan 80/20.  

Dimana 80% hasil yang kita dapatkan, sebenarnya itu berasal dari 

20% usaha saja. 

 

Atau mudahnya begini,  

Mayoritas hasil yang kita rasakan, itu berasal dari sebagian usaha 

kita.  

 

Jadi tiap usaha pada dasarnya tidak memberikan hasil yang sama. 

Ada 20% usaha yang memberikan kontribusi 80%. 

Dimana 80% usaha sisanya itu kontribusinya hanya 20% saja.  
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"Lalu prinsip pareto ini buat apa?" 

 

Gunanya agar kita bisa MENENTUKAN PRIORITAS dalam bisnis kita.  

 

Dengan mengetahui mana hal yang memberikan pengaruh besar, lalu 

kita fokus kesana, maka hasilnya bisnis akan jadi lebih besar lagi, 

hehe.       

 

Cara ini berkali-kali dilakukan oleh banyak orang untuk membesarkan 

bisnis mereka. Mereka memprioritaskan hal yang tepat, dengan 

begitu bisnisnya jadi semakin berkembang.  

 

"Tidak Semua Aktivitas Bisnis itu Penting. Waktu 

Kita Terbatas. Jadi Fokus Saja ke Hal yang 

Memberikan Dampak Paling Besar" 

 

Nah, prinsip pareto ini juga bisa diterapkan untuk promosi di 

Facebook lho.  

 

Jadi dari semua hal yang perlu dilakukan di Facebook, ternyata ada 1 

hal yang harus jadi fokus utama kita. Di entrepreneurID, ini kami 

sering sebut dengan Kunci Jualan Laris Manis di Facebook. 

 

Kalau Anda bisa pegang hal ini, insyaAllah hasil promosi Anda di 

Facebook akan baik-baik saja.  

 

Lalu apa kunci yang kami maksud?  
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Jawabannya adalah "STATUS FACEBOOK" 

 

Ya, status-status postingan adalah PENENTU untuk yang promosi di 

Facebook. Apa alasannya?  

 

Prinsipnya seperti ini,  

Kalau postingannya menarik, maka interaksinya akan tinggi.  

Kalau interaksi tinggi, maka Engagement bagus.  

Kalau Engagement bagus, Reach juga meningkat.  

 

Engagement adalah hubungan kita dengan orang lain. 

Sedangkan Reach adalah jangkauan status kita. 

Dimana kalau reachnya tinggi, artinya yang lihat postingan jadi 

semakin banyak.  

 

Dan ketika yang baca postingannya banyak, itu akan mengundang 

teman baru, follower baru, bahkan sampai mengundang calon 

pembeli.  

 

Jadi kesimpulannya, kalau postingannya bagus, maka hasil jualannya 

juga akan mengikuti. 

 

Oleh karena itu, untuk kedepannya berhati-hatilah dalam membuat 

status Facebook.  

Karena secara tidak langsung, itu akan mempengaruhi hasil 

penjualan.      
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Sayangnya, buat status ini cukup menantang.  

Gak semua orang lancar nulis status Facebook, bahkan banyak yang 

waktunya terbuang karena bingung mau nulis postingan seperti apa.  

 

Karena itulah Saya buat ebook ini. 

 

Alasan Saya buat Ebook ini untuk membantu agar Anda semakin 

mudah buat status Facebook.  

 

Ya, buat status Facebook itu cukup mudah kalau kita tau caranya.  

 

Emang caranya gimana?? 
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RAHASIA NULIS STATUS FACEBOOK YANG 
DISUKAI DENGAN RUMUS 1-2-3 

 

 

Untuk membuat status Facebook, kita bisa pakai rumus 1-2-3. 

 

Apa itu rumus 1-2-3?? 

 

Itu adalah rumus kerangka status Facebook.  

1 = Pembuka  

2 = Isi Status  

3 = Penutup  

 

Jadi sebenarnya, buat status Facebook itu gak perlu susah-susah.  

Untuk diawal-awal, kita bisa pakai rumus 1-2-3, yang artinya dalam 

status Facebook kita, hanya ada 3 bagian. Yaitu pembuka, isi status, 

dan penutup.  

 

Nah ketika buat status, pikirkan saja  

Apa pembukanya?  

Apa isi statusnya?  

Dan apa penutupnya?  

 

Bisa dipahami kan konsep barusan?  
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Nah lewat Ebook ini, Saya akan bagikan 5 cara buka status Facebook, 

5 cara isi status Facebook, dan 5 cara tutup status Facebook.  

 

“Koq cuma 5 mas Dew??” 

 

Gak papa, namanya juga ebook, hehe 

Kalau mau lengkap mungkin akan dishare dilain waktu. 

 

Saya mulai ya.  

 

Pertama, 5 Cara Buka Status Facebook 

 

Jadi untuk membuat status Facebook, pertama-tama kita harus sadar 

bahwa status kita akan ada diantara puluhan status yang muncul di 

beranda target pasar. Nah, kalau pembukanya sembarangan, ya 

statusnya akan dilewatkan gitu aja, hehe.  

 

Karena itu, untuk membuka status Facebooknya, kita perlu tips 

khusus.  

Ya, untuk membuka status Facebook, Anda bisa gunakan cara-cara ini  

 

1. Trance Words  

 

Trance Words adalah kata-kata yang punya efek membuat pembaca 

fokus dengan tulisan kita.  

 

 

Contoh kata-katanya  
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- Bayangkan  

- Sadar  

- Tahu  

- Ingat  

- Imajinasikan  

- Pikirkan  

- Andaikan  

- Pura-pura  

- Penasaran 

 

Nah, gunakan kata-kata tersebut sebagai pembuka statusnya ya       

 

 
 

2. Disasosiasi Pembaca  

 

Alias tuliskan hal yang sedang dilakukan target pasar sebagai 

pembuka status Anda.  

Contohnya  
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Ya iyalah, kan statusnya kebaca di Facebook, hehe.  

 

Atau bisa juga seperti ini  

 
 

Atau  

 
 

Nah itu namanya disasosiasi.  

Kita bayangkan hal yang sedang dilakukan target pasar, lalu kita tulis 

itu sebagai kalimat pembuka agar teman-teman Facebook mau 

membaca status kita, hehe.  

 

 

3. Spesific Calling  

Lagi buka Facebook ya? 

 

Buat yang lagi scroll-scroll postingan . . . .  

 

Anda yang lagi baca status ini . . . . 
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Panggil target pasar kita.  

Itu bisa membuat mereka berhenti dan baca status Fb kita lho, hehe.  

 

Contohnya  

▪ Buat emak-emak (Kalau target pasarnya emak-emak)  

▪ Untuk laki-laki yang memperjuangakan nafkah keluarga (Kalau 

target pasarnya bapak-bapak)  

▪ Yang punya bisnis. . .  (Untuk ambil perhatian pengusaha)  

 

 
 

4. Prolog  

 

Jadi buka status kita dengan menceritakan sesuatu.  

Contoh kalimatnya  

 

▪ Jadi ceritanya . . .  

▪ Suatu ketika . . .  

▪ Beberapa waktu yang lalu . . .  

▪ Dulu . . .  
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Manusia berkomunikasi dengan cerita, jadi coba buka status Anda 

dengan cerita, maka itu adalah salah satu cara supaya statusnya gak 

dilewatkan gitu aja, hehe.  

 

 
 

5. Public Figure Power  

 

Buka status dengan nama orang yang punya authority ke target 

pasar.  

 

Authority adalah kesan ahli yang menempel pada seseorang.  

Seseorang yang memiliki authority maka kalimat-kalimatnya lebih 

mudah diterima oleh orang lain.  

 

Contohnya dokter, authoritynya ada di kesehatan.  

Ketika seorang dokter memberikan kalimat yang ada hubungannya 

dengan kesehatan, maka kalimat dari dokter tersebut akan lebih 

diterima.  
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Atau misal seorang ustadz. 

Ketika berbicara tentang agama, kalimat-kalimat dari Ustadz lebih 

diterima.  

 

Nah konsep ini bisa kita pakai sebagai pembuka status.  

Caranya sebutkan nama orang tersebut di pembuka status kita.  

 

Contohnya  

▪ Motivator (sebut namanya) pernah berpesan . . . 

▪ Kata guru Saya . . .  

▪  Saya ingat kalimatnya (sebut namanya) . . . 

 

 
 

Tips saat membuka status ini, pastikan nama yang kita sebutkan 

adalah nama yang dikenal oleh target pasar.  

Kalau mereka gak kenal, maka paling nggak kenalkan keahlian orang 

yang kita sebut namanya.  
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Jadi, itulah 5 tips buka status Facebook.  

Gimana? Kebayang kan?  

 

Terus apa isinya?  

 

Kedua, 5 Cara Isi Status Facebook 

 

Sama seperti pembuka, isi status Facebook sebenarnya juga ada 

tricknya. Kalau bingung mau nulis apa, maka kita bisa tuliskan ini  

 

1. Doa 

 

Cara buatnya mudah banget. Posting aja doa kita di hari itu. 

Bisa berdoa kan?  

Nah itu bisa jadi bahan status yang positif, hehe      

 

 



12 
 
EBOOK MUDAHNYA BUAT STATUS FB 

2. Pertanyaan 

 

Berikan pertanyaan ke teman-teman Facebook Anda.  

Pertanyaan yang simple, sederhana, yang memancing pembacanya 

untuk menjawab dengan spontan.       

 

 
 

3. Aktivitas 

 

Lagi ngapain?  

Nah tulis itu sebagai status.  
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Lagi mikir apa, update status.  

Lagi ngerjain apa, update status.  

Lagi ngerasain apa, update status.  

Lagi sibuk apa, update status. 

 

Ingat, yang ditulis adalah yang ada hubungannya dengan bisnis ya.  

Kalau gak ada, ya jangan ditulis.  

 

Karena gak semuanya perlu diposting jadi status.  

Masa lagi gosok gigi dijadikan status, hehe          

 

 
 

4. Tips & Trick 

 

Inti statusnya adalah memberikan pengetahuan baru ke yang baca. 

Hanya saja di status ini yang ditulis adalah tips yang bisa langsung 

dipraktikan.  
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Selain itu, Anda bisa juga tuliskan tips rahasia yang gak banyak 

diketahui orang.       

 

 
 

5. Story 

 

Gampangnya adalah bercerita.  

 

Ceritakan pengalaman diri sendiri.  

Ceritakan pengalaman konsumen. 

Ceritakan isi bisnis kita. 

Ceritakan kisah inspirasi.  

Intinya adalah cerita.  
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Orang-orang Indonesia suka di dongengin.  

Kalau begitu, kenapa kita gak cerita aja?  

Iya kan?       

 

 

 

Jadi kalau bingung buat status apa, coba aja 5 status itu.  

 

Pokoknya tulis aja, gak perlu banyak mikir, hehe  

 

Dan terakhir, cara tutup status.  

 

Ketiga, 5 Cara Tutup Status Facebook 

 

Cara kita menutup status, sebenarnya juga sepenting isi status kita.  

Karena dari penutup status, kita bisa memancing respon 

pembacanya.  
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Karena itu, silahkan coba 5 tips ini untuk nutup status Facebooknya 

ya.  

 

1. Tanya  

 

Ya, tutup status dengan pertanyaan ke teman Fb kita.  

 

 
 

2. Quote  

 

Tutup status dengan kalimat keren yang ada hubungannya dengan 

postingan, hehe 
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3. Doa  

 

Tutup status dengan mendoakan teman Fb kita  
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4. Bercanda  

 

Selain semua hal diatas, Anda juga bisa tutup status dengan candaan.  

 

 
 

5. Sampai ketemu lagi  

 

Atau yang paling mudah, katakan aja sampai ketemu distatus 

berikutnya, hehe.  
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Gimana?  

Mudah kan tips-tipsnya?  

 

Walaupun sederhana, tapi silahkan dicoba.  

 

InsyaAllah akan ada perubahan setelah Anda nulis status Facebook 

pakai rumus 1-2-3 ini.  

 

"Nulis Status Facebook Jadi Jauh Lebih Mudah Kalau 

Sudah Tau Polanya" 
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WEJANGAN NULIS STATUS FACEBOOK 
 

Sedikit tambahan selain tips barusan, saat menulis status, Anda perlu 

memperhatikan ini juga ya 

 

1. Relevan  

Jika memang Facebooknya digunakan untuk kebutuhan bisnis, maka 

buatlah postingan yang ada hubungannya dengan target pasar.  

Kunci keberhasilan jualan di Facebook ada distatus. Semakin 

statusnya ada kaitannya dengan mereka, maka semakin banyak yang 

memperhatikan akun Facebook Anda.  

 

2. Efek Domino  

Apapun yang Anda posting di Facebook, akan ada efeknya dimasa 

depan untuk bisnis Anda. Jadi jangan posting sembarangan, jangan 

posting menuruti ego. Segala hal yang gak ada hubungannya dengan 

bisnis, ada baiknya gak perlu diposting.  

 

3. Runut  

Buatlah postingan yang jalan tulisannya runut. Dengan cara ini, itu 

membuat postingan Anda enak dibaca. 

 

4. Bahasa yang mudah dipahami  

Gunakanlah pemilihan kata-kata yang dimengerti semua orang. 

Kalaupun terpaksa ada istilah asing, maka jelaskan dulu istilahnya. 

Tujuan buat status adalah agar dibaca orang lain, jadi gunakanlah 

bahasa sehari-harinya target pasar Anda.  
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5. Nulisnya tiap hari  

Dan yang terpenting, nulisnya konsisten.  

Konsisten itu artinya melakukan 1 hal yang sama tanpa putus satu 

haripun. Kalau tiap hari Anda nulis status Facebook, lama kelamaan 

status Facebook Anda akan membaik, membaik, dan membaik.  

 

Itulah 5 tips tambahan sebagai rambu-rambu ketika buat status 

Facebook.  

 

Silahkan dilatih terus-terusan ya tips dari ebook ini 
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Kata yang Pernah Belajar di entrepreneurID 
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Sampai ketemu di program belajar entrepreneurID lainnya. 

Semoga Allah selalu merahmati dan memberkahi bisnis 
Anda, aamiin 
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