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Tentang Penulis
Saya adalah infopreneur, seorang pebisnis 
informasi dengan misi ingin menjadi hidup 
Anda lebih  sederhana dan mudah melalui 
produk-produk saya.

Fokus  saya,  memberdayakan  masyarakat 
melalui  produk-produk  yang  bertemakan 
motivasi,  bisnis,  dan  pengembangan  diri 
yang dibingkai dengan nilai-nilai islami.

      Rahmat

Situs dan Karya Saya
www.motivasi-islami.com
www.usahaterbaik.com
www.percaya-diri.com 
dan masih ada yang lainnya (terlalu banyak ditulis disini), 
lihat semuanya di http://www.rahmatst.info 

Buku Karya Saya

Bisa  Anda  dapatkan  di  toko  buku  Gramedia,  toko  buku 
internet, dan tempat penjualan buku lainnya.

Facebook: http://facebook.rahmatst.info 
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Siapa Pun Bisa Menghasilkan Uang

Tiga Cara Mendapatkan Uang

Kemampuan mendapatkan uang bukanlah bakat, itu adalah 
keterampilan. Untuk mendapatkan uang itu bisa dilakukan 
dengan 3 cara:

Cara pertama ialah meminta. Ini dilakukan saat kita masih 
kecil,  saat  kita  masih  dibawahan  asuhan  dan  tanggung 
jawab  orang  tua.  Jika  Anda,  sampai  sekarang  masih 
meminta, maka Anda tidak ada bedanya dengan anak kecil.

Cara ini pun biasa dilakukan oleh orang yang tidak berdaya. 
Mungkin  Anda  sering  melihat  begitu  banyak  pengemis  di 
jalanan.  Saya tidak tahu,  apakah mereka itu  benar-benar 
tidak berdaya atau hanya pura-pura. Jika mereka berpura-
pura, maka mereka termasuk orang yang malas. Jadi cara 
meminta biasa juga dilakukan oleh orang pemalas.

Cara kedua ialah dengan merebut milik orang lain. Tentu 
saja, Anda tidak mau melakukan cara kedua ini. Meskipun 
dalam  kenyataanya  banyak  orang  yang  melakukannya 
dengan  cara  mencuri,  merampok,  menipu,  korupsi,  kolusi 
dan sebagainya.

Dan cara ketiga ialah dengan menjual sesuatu. Inilah cara 
yang benar dan terhormat. Apa saja yang bisa dijual? Pada 
dasarnya ada dua yang bisa dijual, yaitu jasa dan produk. 
Saat Anda bekerja,  Anda menjual jasa Anda kepada yang 
punya  perusahaan.  Jadi  semua  cara  mencari  uang  yang 
benar  dan  terhormat  hanyalah  dengan  cara  menjual 
sesuatu.

Semua  orang  juga  tahu!  Ok,  namun  pada  kenyataannya 
banyak  orang  yang  tertipu.  Karena  menjual  memerlukan 
usaha,  banyak  orang  yang  bermimpi  bisa  mendapatkan 

www.usahaterbaik.com 4



uang tanpa menjual. Jika Anda menemukan iklan seperti ini, 
jangan percaya. Selalu ada sesuatu yang harus Anda jual, 
bahkan Anda bisa menjual waktu Anda untuk melihat iklan 
orang lain.

Jadi kunci untuk mendapatkan uang ialah dengan menjual. 
Pertanyaanya ialah apa yang akan dijual? 

Buatlah Nilai Tambah

Untuk mendapatkan uang memang bisa dilakukan dengan 
cara menjual. Tetapi tentu saja harus ada sesuatu yang bisa 
dijual. Kalau tidak ada yang bisa dijual, apa alasan orang 
memberikan uang kepada kita?

Prinsip  terjadinya  penjualan  ialah,  seseorang  akan  mau 
mengeluarkan  uangnya  untuk  mendapatkan  manfaat 
tertentu atau nilai tambah. Jadi untuk mendapatkan uang, 
buatlah niai tambah kemudian juallah.

Apalah artinya sebuah ebook jika dilihat dari bentuk fisik? 
Sebuah file, paling hanya sebesar ratusan KB atau beberapa 
MB.  Namun  Anda  bisa  menjadikan  file  tersebut  menjadi 
berharga dengan cara memberikan nilai tambah kepada file 
tersebut. 

Menjual  ebook  bukanlah  menjual  file.  Tetapi  menjual 
manfaat atau nilai tambah yang ada pada ebook tersebut. 
Selama  suatu  ebook  memiliki  nilai  tambah  dan  manfaat, 
maka ebook tersebut bisa menghasilkan uang untuk Anda 
yang setara dengan menfaat yang Anda berikan.

Jadi  bukan  sembarang  ebook  yang  akan  menghasilkan, 
tetapi sebuah ebook yang memberikan manfaat besar bagi 
pembelinya.  Jadi,  jika  Anda ingin  mendapatkan uang dari 
ebook, buatlah ebook yang bermanfaat dengan nilai manfaat 
setidaknya sama dengan uang yang Anda inginkan. Kata 
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“setidaknya” mengandung arti,  Anda bisa membuat ebook 
dengan nilai yang melebihi uang tunai yang Anda dapatkan. 
Jadi sambil Anda menjual ebook, Anda juga beramal dengan 
memberikan nilai tambah melebihi uang yang Anda terima.

Sebaliknya jika ebook Anda tidak memiliki nilai tambah yang 
setidaknya  sama  dengan  uang  yang  Anda  terima,  maka 
Anda sudah masuk ke cara mencari uang yang kedua. Yaitu 
merampas hak orang lain dengan cara menjual ebook yang 
tidak bernilai. 

Inilah  prinsip-prinsip  yang  selalu  saya  tekankan  kepada 
siapa pun yang mau bisnis online seperti yang saya bahas 
panjang lebar melalui buku saya, Meraih Berkah dan Pahala 
Melalui Internet (Elexmedia).

Miliki Kemampuan Menjual

“Saya tidak bisa menjual!”

Ssst,  tidak  perlu  marah.  Saya  tidak  menulis  harus  dijual 
sendiri.  Intinya  Anda  mampu  menjual,  baik  oleh  Anda 
sendiri  maupun  oleh  orang  lain,  seperti  karyawan  Anda 
maupun mitra kerja sama. 

Karena kita semua sudah sepakat bahwa cara mencari uang 
yang benar dan terhormat ialah menjual, maka kemampuan 
menjual  menjadi  sangat  penting.  Terlepas  apakah  Anda 
menjual sendiri atau tidak, yang penting adalah mampu.

Kemudian  menjual  juga  merupakan  sebuah  keterampilan. 
Jadi  Anda  bisa  belajar  menjual.  Jika  Anda  serius  ingin 
mendapatkan  uang,  maka  kemampuan  menjual  menjadi 
sangat  penting.  Saya  menyarankan  Anda  untuk  tetap 
mengembangkan  kemampuan  Anda  dalam  menjual,  baik 
menjual sendiri maupun melalui orang lain.
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eBook hebat Anda akan percuma jika Anda tidak memiliki 
kemampuan menjual. Kabar baiknya, dalam bisnis internet 
Anda bisa menjual melalui tulisan. Bagi Anda yang tidak bisa 
menjual  dengan  bicara,  maka  Anda  bisa  menjual  dengan 
tulisan (seperti saya). Saya tidak ahli menjual secara lisan, 
tetapi menjual dengan tulisan boleh diadu.

Terlepas,  apakah  Anda  mau  menjual  secara  lisan  atau 
tulisan,  yang  penting  Anda  memiliki  kemampuan  untuk 
menjual.  Termasuk  untuk  membayar  orang  menjualkan 
produk Anda. Tidak masalah.
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Siapa Pun Bisa Menghasilkan eBook

Rober  G.  Allen  menyebutkan  bahwa  setidaknya  ada  satu 
buku  pada  diri  seseorang.  Jadi  siapa  pun  Anda,  apapun 
pekerjaan Anda, Anda bisa menghasilkan sebuah ebook.

Bahkan Jika Tidak Bisa Menulis

“Tapi saya tidak bisa menulis!”

Jika Anda tidak bisa  menulis,  ada dua langkah yang bisa 
Anda lakukan:

1. Belajar menulis. Ya iyalah,  kalau tidak bisa dan mau 
bisa, Anda harus belajar menulis. Ada caranya, dibahas 
dalam ebook Usaha Terbaik.

2. Bayar  orang  untuk  menulis. Jika  tidak  bisa  menulis 
dan  tidak  mau  belajar  menulis,  Anda  bisa  membayar 
orang untuk menuliskan sebuah ebook untuk Anda. Tentu 
saja bisa ilmu Anda, bisa pengalaman Anda, dan ide Anda 
tetapi yang menulisnya orang lain. Siapkan saja anggaran 
1-3 juta rupiah untuk membyar orang yang biasa disebut 
Gost Writer. Mahal? Tidak! Sebab uang sebesar itu bisa 
balik dalam 1-3 bulan bisnis ebook Anda.

Memang akan lebih mantap jika hasil tulisan Anda sendiri. 
Oleh  karena  itu,  belajar  menulis  sendiri,  meskipun  lama, 
lebih saya anjurkan jika Anda ingin menjadi seorang penulis 
ebook  (bukan  hanya  pebisnis  ebook).  Anda  bisa  alihkan 
anggaran  Anda  untuk  pekerjaan  lain,  misalnya  membuat 
website penjualan beserta sistemnya. Bisa juga untuk biaya 
pemasaran.
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Masih  ada  cara  lain  yang  bisa  Anda  lakukan  untuk 
mempercepat menghasilkan ebook. Cara-cara ini saya bahas 
dalam salah satu ebook Usaha Terbaik.

Terlepas  mau cara apa yang Anda lakukan,  yang penting 
hasilkan  ebook  dan  kemudian  jual.  Maka,  Anda  akan 
mendapatkan uang.

Bahan-bahannya Sudah Ada

Anda tentu bisa melakukan riset, pengkajian pustaka, dan 
sebagainya untuk mendapatkan bahan tulisan Anda. Namun 
sebenarnya  Anda  sudah  memiliki  bahan  yang  cukup 
setidaknya untuk satu ebook. Apa saja bahan-bahan untuk 
menulis ebook?

1. Ilmu Anda. Anda pernah belajar, pernah sekolah, pernah 
membaca,  dan  sebagainya.  Artinya  Anda  sudah  punya 
ilmu dan  bisa  Anda tulis  dengan  cara  dan  gaya  Anda. 
Jadilah  sebuah  ebook  baru.  Tentu  saja  dengan  syarat, 
ilmu Anda akan bermanfaat bagi orang lain.

2. Pengalaman Anda. Anda pasti punya pengalaman, dan 
pengalaman  Anda  bisa  bermanfaat  bagi  orang  lain. 
Artinya  pengalaman  Anda  bisa  menghasilan  uang  jika 
Anda tulis ke dalam sebuah ebook. Tidak peduli, apakah 
pengalaman  manis  atau  pahit,  keduanya  bisa 
menghasilkan uang.

3. Kegagalan Anda. Bukankah bermanfaat bagi orang lain 
agar tidak terjerumus pada kegagalan yang sama? Jika 
demikian,  maka  kegagalan  Anda  bisa  Anda  angkat  ke 
sebuah ebook beserta hikmah yang bisa didapatkan dari 
kegagalan Anda. 

Tentu  saja,  Anda  bisa  melengkapinya  dengan  kajian 
pustaka,  dikombinasi  dengan pengalaman orang lain,  dan 
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dengan  hasil  riset  atau  penelitian.  Informasi  begitu 
melimpah.

Tidak Perlu Benar-benar Baru

Salah satu mitos dalam menulis ebook ialah harus benar-
benar  baru  agar  laku.  Sebenarnya  tidak.  Anda  bisa 
memanfaatkan  keberlimpahan  informasi  untuk  dijadikan 
produk baru yang lebih baik. 

Sebagai  contoh,  banyak  orang  yang  merasa  sudah 
kewalahan  dengan  informasi  yang  saking  banyaknya. 
Masalahnya dia perlu informasi tersebut. Banyak yang sudah 
kewalahan  dengan  informasi  cara  mencari  uang,  masalah 
dia  perlu  uang.  Artinya  Anda  memiliki  peluang  untuk 
menyajikan informasi mencari uang dengan cara yang lebih 
baik dan mudah dimengerti.

Jadi Anda bisa menyulap informasi yang sudah ada menjadi 
produk informasi baru yang bernilai, dengan cara:

• Organized, tersusun rapi, mudah ditelusuri.

• Simplified,  lebih  sederhana,  sehingga  tidak 
membingungkan.

• Beautified,  lebih  cantik  tampilannya  sehingga  tidak 
membosankan.

• Systematized, lebih tersistematis agar mudah dimengerti 
dan difahami.

• Personalized,  sekarang  jamannya  individualistis.  Jika 
Anda  bisa  membuat  produk  yang  dikhususkan  untuk 
seseorang, artinya ada peluang yang bisa Anda tangkap.
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• Interactive,  sekarang  banyak  software  yang  bisa  Anda 
gunakan untuk membuat program interaktif.

• Multi-media,  Anda  bisa  membuat  ebook  Anda  secara 
multi-media. Anda bisa membuat informasi berupa audio 
dan video agar lebih mudah dipahami, lebih praktis, dan 
sebagainya.

• Delivered to your house, Anda bisa menghemat biaya dan 
waktu klien Anda dengan cara mengantarkan informasi ke 
rumahnya.

• Ready  to  use,  mungkin  saja  data  yang  melimpah  itu 
masih  mentah,  maka  Anda  bisa  menjadikan  informasi 
tersebut siap digunakan. Pratis.

• on demand, Anda juga bisa menjadikan produk informasi 
berdasarkan permintaan. Kenapa tidak,  teknologi  sudah 
begitu berkembang untuk menjadikannya mungkin.

• Instantly. Orang lebih suka yang serba instan. Jika Anda 
bisa  menyajikan informasi  secara  instan,  baik  kemasan 
dan hasil, artinya peluang ini ada di genggaman Anda.
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Cara Kaya Melalui eBook

Membangun Kerajaan Bisnis eBook

Tidak perlu  takut  dulu,  Anda bisa  melakukannya.  Dengan 
bermodalkan  ilmu  yang  Anda  dapatkan  dari  paket  ebook 
usaha  terbaik,  Anda  bisa  membangun  sebuah  kerajaan 
bisnis  ebook.  Caranya  ialah  dengan  menerapkan  konsep 
bola salju (seperti yang dibahas pada video hadiah).

1. Langkah  pertama,  buatlah  ebook  dan  sistem 
penjualannya.

2. Buatlah  sistem pemasarannya,  perbaiki  terus  menerus, 
sampai memberikan hasil yang relatif stabil. Anggap saja, 
dari sebuah ebook bisa menghasilkan Rp 3.000.000 per 
bulan.

3. Gunakan sistem yang sama untuk produk yang lainnya. 
Artinya  Anda  bisa  membuat  produk  baru,  kemudian 
terapkan sistem yang sama agar bisa menghasilkan Rp 
3.000.000 lagi.

Coba hitung,  jika Anda punya 10 ebook dengan rata-rata 
penghasilan  sebesar  Rp  3.000.000  per  ebook  per  bulan, 
berapa total penghasilan Anda per bulan? Rp 30.000.000!

Memang tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi bisa Anda 
lakukan secara bertahap. Setelah Anda mampu membuat 2 
atau  3  ebook  dengan  penghasilan  stabil,  maka  langkah 
selanjutnya  akan  lebih  mudah.  Dengan  penghasilan  Rp 
9.000.000 per bulan, Anda sudah sanggup membayar orang 
untuk melakukan pekerjaan Anda sehingga bisa lebih cepat.

Bagaimana jika 20 ebook? Rp 60.000.000 per bulan?
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Ini bukan mimpi di awang-awang, sebab sangat realistis. 

Untuk mencapai itu semua diperlukan beberapa persyaratan

1. Lakukan  secara  bertahap.  Jika  sekaligus,  akan  sulit 
untuk fokus.

2. Matangkan sistem Anda terlebih dahulu, sehingga bisa 
berguna untuk produk yang lain.

3. Bangun mailing list, sebab Anda bisa menjual produk 
baru dengan mudah ke member mailing list Anda.

4. Sabar, karena memang perlu waktu.

5. Komitmen,  kerajaan  hanya  akan  terbentuk  dengan 
sebuah komitment yang kuat.

Mengembangkan Produk Informasi

Cara pertama, menuntut Anda kreatif  untuk menghasilkan 
tema-tema  baru.  Sedangkan  cara  ini,  Anda  perlu  kreatif 
untuk  jenis-jenis  produk  baru.  Mungkin  tema  bisa  sama, 
tetapi jenis produk bisa berbeda.

Sebagai  contoh,  TDW  dengan  produknya  Revolution 
Marketing,  dijual  setidaknya dengan 3 jenis  produk.  Yang 
pertama  buku,  yang  kedua  seminar,  dan  yang  ketiga 
konsultasi. 

Anda pun sama, Anda bisa menjual ide Anda dengan ebook 
dan jenis-jenis produk informasi lainnya. Setidaknya ada 22 
jenis produk informasi. Anda cukup memilih beberapa jenis 
saja dan bisa menjadikan Anda kaya raya.
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1. Author: Anda menjadi penulis buku cetak yang 
diterbitkan oleh orang lain. 

2. Desktop publisher: Atau Anda bisa menjadi 
penerbit buku sendiri atau buku orang lain. 

3. Seminar promoter: Menjual informasi melalui 
seminar.

4. Public speaker: Menjual informasi melalui podium.
5. Telecommunicator: Menjual informasi secara jarak 

jauh dengan telpon
6. Newsletter editor: Menjual informasi secara 

berkala. 
7. Computer programmer: Menjual informasi yang 

disajikan dengan program komputer.
8. TV producer: Anda bisa kaya dengan menjual 

informasi melalui TV. 
9. Personal consulting: Bisa juga menjual informasi 

secara konsultasi (bayarannya guede).
10.Professor/teacher/trainer: Dosen, guru, trainer, 

dan sebagainya termasuk menjual informasi. 
11.Freelance writer: Anda bisa menghasilkan uang 

dengan menjual tulisan Anda secara freelance. 
12.Syndicated columnist: Menjual informasi ke 

majalah atau koran sebagai kolomnis. 
13.Media expert: Menjadi seorang ahli atat pengamat.
14.Talk Show/Info host- melalui radio atau TV.
15.Magazine publisher: menjual informasi melalui 

majalah.
16.Game designer: Menjual informasi yang dikemas 

dalam bentuk permainan.
17.Calendar creator: Menjual informasi melalui 

kalender.
18.Product designer: Bahkan Anda bisa menjual 

melalui produk, seperti kaos, jaket, mug, dan 
sebagainya. 

19.Licenser: Nggak mau repot? Jual saja lisensinya.
20.On line expert: Menjual informasi melalui saluran 

online. 

www.usahaterbaik.com 14



21.Audio Marketer: Anda bisa membuat audio 
program juga.

22.Internet expert: Menjual informasi melalui 
internet.

Pilihlah  beberapa  jenis  produk  informasi  tersebut, 
kembangkan.

Saya  menulis  ebook  ini  hanya  3  jam  (berikut  edit).  Ada 
orang yang mendapatkan  penghasilan  ribuan  dolar  hanya 
dengan menulis ebook dengan jumlah halaman yang sama 
dengan ebook yang ada di hadapan Anda ini. Jadi ebook ini 
sangat berharga. Tetaplah menulis.

Saya  sudah  menulis  ratusan  halaman  plus  audio  untuk 
membantu  Anda  memulai  bisnis  ebook.  Dapatkan  di 
www.usahaterbaik.com 
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