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Tujuan karier 
Penulis konten freelancer 
 
Pengalaman kerja 
 
• Penulis konten paruh waktu, artikelobral.com 
November 2014 - Desember 2015 
- Menulis 12 artikel setiap hari dengan minimal 200 kata. Berbagai niche penulisan. 
 
• Penulis konten freelance, mahakatour.com 
September 2015 – Desember 2015 
- Membuat 50 konten wisata Jawa timur dan Yogyakarta 
 
• Penulis konten freelance, pencintabola.com 
Januari 2015 - Juli 2015 
- Membuat konten seputar kejuaraan sepak bola 
 
• Penulis konten freelance, tiket2.com 
September 2015 - sekarang 
- Membuat konten wisata dan maskapai penerbangan / pesawat 
 
• Freelancer, sribulancer.com 
November 2014 - sekarang 
- Penulis konten freelancer, membuat konten berbagai niche/ topik: perjalanan, hotel, penerbangan, 
pemasaran, konten yang unik, gaya hidup. 
 
Keterampilan: 
 
- Keterampilan komputer: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft OneNote 
- Keteraampilan menulis artikel/konten: konten unik, konten SEO, 2000 kata setiap hari atau lebih 
- Bahasa keterampilan: Bahasa Indonesia 
 

 
 

Kiat-kiat Menyiasati Keengganan Masyarakat Untuk Berbelanja Online 
 
Pertumbuhan pengguna dunia maya (internet) di Indonesia menunjukan angka yang memang cukup 
drastis. Pertumbuhan tersebut didorong harga akses internet yang juga semakin murah serta ragam 
kebutuhan mengenai informasi yang semakin membesar. Akan tetapi, tidak semua pengguna dunia 
maya bersedia memanfaatkannya untuk berbelanja secara online. Mereka umumnya tidak bersedia 
untuk melakukannya karena memang tidak mengerti bagaimana caranya berbelanja online maupun 
enggan untuk dapat melakukannya. Jika peyebabnya sendiri merupakan keengganan, dapat menjadi 
cukup sulit memberikan keyakinan pada pengguna internet tersebut. Untuk dapat mengajak mereka 
berbelanja secara online serta menjadi konsumen Anda, terdapat sejumlah cara yang sebenarnya 
dapat Anda terapkan. 
 
Memahami alasan orang enggan berbelanja online 
 
Maraknya berita mengenai banyaknya penipuan dengan kedok toko online dengan total biaya yang 
mencapi jutaan rupiah nyatanya memberikan dampak yang begitu besat bagi konsumen. Beritu itu 
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secara langsung berpengaruh terhadap pola pikir konsumen tersebut dan menjadikan mereka lebih 
beranggapan bahwa berbelanja online memiliki resiko yang tinggi. Sebenarnya cukup mudah untuk 
melakukan sebuah penipuan melalui dunia maya. Jika sudah berhasil menipu pun, korban tidak akan 
bisa menangkap sang pelaku dengan cepat. 
 
Konsumen tidak dapat melihat barangnya secara langsung. Dari toko online, para pengunjung hanya 
dapat melihat melalui foto  yang sudah ditampilkan melalui website. Mereka memang tidak dapat 
mengetahui ukuran barang yang sebenarnya dari produk tersebut maupun kualitas yang ditawarkan. 
Alasannya sendiri cukup mudah, mereka tidak dapat menyentuh dan melihatnya secara langsung. Di 
dunia nyata konsumen sering mencoba sejumlah pakaian sebelum memutuskan untuk membelinya. 
Hal ini sudah pasti tidak akan dapat dilakukan ketika berbelanja online. Konsumen harus menunggu 
lama hingga barang diterimanya. Setelah membayar produk yang sudah terdaftar dalam website, 
mereka tidak akan dapat memperolehnya begitu saja. produk tersebut juga harus diantarkan melalui 
jasa kurir dengan waktu pengirimannya hingga berhari-hari. Sementara jika alamat konsumen di 
kota, mungkin pengiriman akan lebih cepat. Bagi konsumen yang sabar munculnya kekurangan ini 
bukan masalah besar. Namun bagi konsumen yang serba instan biasanya cenderung sering komplain. 
 
Cara mempengaruhi masyarakat untuk berbelanja online 
 
Jelaskan manfaat melalui berbelanja online. Ada begitu banyak kelebihan dan manfaaat yang hanya 
dapat dinikmati jika konsumen melakukan belanja online. Dengan berbelanja online, masyarakat kini 
lebih bebas di dalam memilih produk yang nantinya akan dibeli tanpa perlu repot-repot untuk terus 
mengelilingi toko satu ke toko yang lainnya. Untuk dapat mencari produk apapun, Anda hanya cukup 
memasukkan keyword pada mesin pencari, hasilnya sudah dapat Anda peroleh dalam sekejap. Misal 
seperti jumpsuit, sepatu, barang elektronik dan lain sebagainya. 
 
Berbelanja online memang jauh lebih mudah dibandingkan dengan berbelanja di pusat perbelanjaan. 
Anda dapat melakukan transaksi sambil duduk manis di rumah sendiri selama tersambung dengan 
internet. Selanjutnya Anda hanya perlu menunggu barang sampai ke alamat yang Anda berikan. 
Bahkan untuk harga yang ditawarkan oleh toko online juga relatif lebih murah. Ada begitu banyak 
alasan yang digunakan oleh penjual toko online dalam mengurangi harga produk yang dijualnya. Di 
sekian banyak alasan, tidak adanya tuntutan membayar uang sewa gedung atau ruko menjadi alasan 
yang paling banyak diungkapkan para pemilik toko online. Sebagai gantinya teknologi akan bekerja 
di dalam mengelola toko online mereka dan internet menjadi ruko tempat mereka menjajakan jenis 
barang dagangan yang sangat beragam. 
 
 

 
 
 

Teknik Menemukan Bisnis Online Dengan Potensi Kesuksesan Besar 
 
Besar kecilnya pendapatan yang Anda peroleh atau cepat lambatnya tingkat kesuksesan yang ingin 
diraih sangatlah ditentukan oleh bisnis yang Anda pilih. Bahkan peraturan ini berlaku pula bagi bisnis 
online. Bisnis di dunia maya tidak begitu berbeda dengan bisnis yang dijalankan di dunia nyata tanpa 
adanya bantuan koneksi internet. Bisnis sangat membutuhkan ketekunan serta kesabaran hingga di 
dalam diri pada pebisnis tumbuh kemampuan untuk meraih kesuksesan dan juga keuntungan besar. 
Semua hal yang ada di dunia ini memang membutuhkan suatu proses. Guna mendapatkan untung 
dan sukses yang besar dari usaha online, maka Anda membutuhkan waktu ang cukup lama di dalam 
meraihnya. Akan tetapi kesuksesan Anda akan dimulai dari jenis bisnis online yang Anda pilih sendiri.  
 



Pilih bisnis yang memiliki potensi keuntungan besar 
 
Bisnis dengan potensi yang memberikan untung besar merupakan sebuah bisnis yang menjanjikan. 
Ketika memilih sebuah bisnis online, tentunya Anda harus memperhatikan potensi keuntungan yang 
diperoleh dari bisnis tersebut. Penting untuk Anda ketahui bahwa semakin besar keuntungan bisnis 
yang Anda dapatkan, semakin besar pula usaha yang seharusnya Anda lakukan untuk dapat meraih 
kesuksesan tersebut. Potensi keuntungan juga sangat erat kaitannya ddengan resiko yang nantinya 
harus Anda tanggung. Di internet sendiri ada begitu banyak internet marketer yang menawarkan 
bisnis online yang dapat diterapkan dengan langkah yang cukup mudah. Namun, bisnis tersebut juga 
tidak dapat memberikan pendapatan yang memuaskan. Guna meraih hasil yang jauh lebih besar, di 
dalam melakukan usaha Anda tentu membutuhkan teknik yang berbeda. 
 
Melakukan analisa peluang bisnis pilihan 
 
Sebelum menentukan pilihan bisnis incaran Anda terhadap usaha online tertentu, Anda memang di 
dalam mengawalinya harus mampu menganalisa potensi bisnis tersebut dinilai dari berbagai macam 
sudut pandang. Sebuah bisnis sejatinya harus bisa memberikan hasil maksimal meskipun memang 
dibutuhkan waktu yang lama. Anda dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk 
mengetahui seberapa meyakinkannya bisnis pilihan Anda tersebut. Beberapa pertanyaan yang dapat 
Anda ajukan antara lain adalah sebagai berikut ini: 
 

1. Apa yang perlu dilakukan dalam menjalankan bisnis online pilihan Anda tersebut? 
 
Anda harus mengetahui syarat-syarat yang perlu dipenuhi guna menjalankan sebuah bisnis online. 
Padda dasarnya, Anda memerlukan ada koneksi internet, pengetahuan yang memadai dalam dunia 
internet marketing dan juga rekening bank guna menerima transfer dana. 
 

2. Berapa lamanya waktu yang harus dialokasikan dalam menjalankannya? 
 
Untuk membangun sebuah bisnis hingga sukses, maka Anda membutuhkan waktu yang sudah pasti 
tidak sebentar. Berbaagai macam bisnis membutuhkan proses, dimana proses itulah yang nantinya 
membentun Anda menjadi seorang pribadi yang sukses. Anda harus mengetahui berapa waktu yang 
dibutuhkan untuk menjalankan bisnis online pilihan Anda tersebut setiap harinya. 
 

3. Berapa modal awal bisnis yang Anda butuhkan? 
 
Hal ini harus diketahui. Modal awal merupakan langkah pertama untuk dapat memulai bisnis. Semua 
bisnis yang dijalankan melalui internet membutuhkan website sekaligus biaya untuk dapat membeli 
sebuah domain dan juga hosting, ini merupakan bentuk modal yang harus ada. Dapat diperkirakan 
berapa modal awal bisnis dan biaya yang  lainnya harus Anda keluarkan untuk menjalankan bisnis itu. 
 

4. Siapa yang pernah menerapkan? 
 
Jika Anda sedang mencoba menjalankan bisnis baru yang belum pernah dijalankan orang lain, resiko 
yang ada biasanya sangat tinggi. Sehingga kumpulkan informasi mengenai orang-orang yang pernah 
menerapkan bisnis pilihan Anda dan berapa penghasilan rata-rata yang mereka dapatkan. 
 
 

 
 
 



Cara Berpikir Pebisnis Sukses Dalam Menjalankan Bisnis Online 
 
Pebisnis internet yang sukses memiliki pola piikir yang berbeda dibanding dengan pebisnis lainnya. 
Satu hal penting yang sangat menentukan kesuksesan seseorang yaitu pola pikir. Dimana mindset 
tersebut nantinya akan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari serta membentuk karakter sang 
pemiliknya. Guna membentuk pola pikir layaknya pebisnis sukses, maka Anda harus mampu berpikir 
dengan cara yang sama seperti yang mereka biasa lakukan. Sebenarnya penisnis internet hampir 
tidak berbeda dengan pebisnis yang lain. Untuk dapat mencapai kesuksesan dalam bisnis ini, Anda 
harus mengubah pola pikir dan menerapkannya ke dalam bisnis. 
 
Perubahan menjadi peluang baru 
 
Internet merupakan dunia yang dipenuhi dengan perubahan, dimana gaya hidup dari para pengguna 
internet selalu mengalami perubahan. Setiap informasi terbaru dipublikasikan melalui internet, dari 
setiap informasi tersebut mampu membawa dampak tersendiri bagi mindset para pengguna internet. 
Selain itu, untuk trend internet selalu mengalami perubahan sesaat setelah adanya inovasi baru yang 
hadir ke dunia maya. 
 
Anda dapat mencoba membandingkan trend internet masa kini dengan tahun-tahun sebelumnya. Di 
dunia maya ada banyak website terbaru yang selalu muncul setiap hari serta setiap website tersebut  
terus mendorong perubahan trend dalam dunia maya. Guna menghadapi dunia yang terus menerus 
berubah ini, Anda memang harus mampu meluangkan waktu untuk bersedia menjelajahi informasi 
melalui internet yang semakin bertambah setiap hari. Bagi para pebisnis sukses, adanya perubahan 
merupakan peluang baru yang sudah seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Sebab pada 
kenyataannya tidak ada peluang yang tercipta tanpa adanya perubahan. 
 
Internet menjadi ladang penghasilan yang tiada berbatas 
 
Internet sejatinya harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena sangat tidak layak jika internet hanya 
sebatas digunakan sebagai alat komunikasi harian biasa. Dimana internet mampu memberikan satu 
dukungan tersendiri dari bisnis sekaligus membuat Anda lebih mudah terhubung ke konsumen dan 
mitra yang lebih banyak sekaligus. Kemudahan semacam ini menjadi potensi besar yang seharusnya 
dimiliki oleh setiap pelaku dunia bisnis. Bagi para internet marketer, kehadiran internet justru dapat 
memberikan sumber penghasilan dengan potensi yang tiada berbatas. Internet sendiri memberikan 
penawaran akses informasi tanpa batas serta potensi tersebut sangatlah tepat jika dimanfaatkan di 
dalam bidang bisnis. Dengan menjalankan bisnis melalui internet, maka konsumen atau klien bisnis 
Anda dimanapun berada dapat dijangkau dengan jauh lebih mudah. 
 
Inovasi baru selalu mudah dilahirkan 
 
Bagi para internet marketer yang sukses, menjadi seorang pelopor itu jauh lebih baik dibandingkan 
hanya menjdi pengikut. Pelopor lebih memilikin peluang yang besar untuk memenangkan maraknya 
persaingan bisnis, karena para pelopor tersebut berada pada urutan pertama guna memulai bisnis 
tersebut. Inovasi selalu mampu dilahirkan kapanpun mereka inginkan. Internet memberikan sebuah 
penawaran informasi yang dapat menjadi sumber inspirasi utama guna mengembangkan inovasi itu. 
 
Investasikan lebih sebagai jaminan hasil yang lebih 
 
Pebisnis internet yang handal tidak akan merasa takut dalam mengeluarkan lebih banyak uang guna 
mewujudkan tujuan investasi. Mereka tidak merasa enggan untuk mengeluarkan uang yang banyak 
karena mereka yakin mampu mendapatkan hasil lebih melalui investasi tersebut. Mereka merasakan 



bahwa semakin besar usaha yang dilakukan, akan semakin besar juga tentunya hasil yang nantinya 
mereka dapatkan. Kesuksesan dapat diraih melalui sebuah kerja keras. Selain itu, untuk kerja keras 
memang harus dilakukan selama bertahun-tahun hingga memberikan hasil yang benar-benar sesuai 
dengan harapan. 


