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Majalah online ini 100% free, tanpa perlu ada lisensi 
untuk mendownload ataupun untuk mendistribusi-
kan. Edisi ke-2 seri lanjutan dari Ruzdee Magz #1 
yang saya keluarkan pada bulan Desember 2012.

Kali ini saya membahas tentang mindest online dan of-
fline yang sudah berubah dari awal saya masuk dunia 
bisnis internet hingga saat ini. Dan juga saya memba-
has tentang pengalaman saya bermain Dropshipping 
hingga mendapat omzet sampai 50jt dalam 1 bulan.

Tak lupa saya juga membahas tentang mo-
bile business yang saya rasa akan menjadi ba-
gian seru untuk digeluti di tahun 2014.

Semoga majalah ini dapat mengisi wak-
tu anda yang selo karena telah meluang-
kan waktu untuk membaca, dan semoga anda 
dapat ide menarik setelah membacanya.

SALAM SUPER!

Writer & Editor:
ruzdee

Advertising:
ruzdee@gmail.com

Contact:
https://www.facebook.com/ruzdee

skype: Ruzdee Jisp

twitter: @RuzdeeDotCom
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Pernah saya menulis status di 
Facebook tentang sebuah mindset 
seorang publisher atau Internet 
Marketing (IM), yakni: “2006-2008: 
kerja offline buat cari modal 
untuk bisnis online. 2012-2013: 
kerja online buat cari modal 
untuk bisnis offline”.

Bukan tanpa alasan saya menulis 
status tersebut, saya masih ingat 
waktu pertama kali saya belajar 
tentang bisnis online, banyak 
teman-teman yang sebelum-
nya berprofesi sebagai pegawai 
kantor baik sebagai PNS ataupun 
pegawai dari sebuah perusahaan.

Dan mungkin kami dipertemukan 
didunai yang sama, yaitu internet 
marketing, dan dimana potensi 
earning saat itu lebih menggoda 

dibandikan gaji bulanan yang 
mereka terima.

Kenapa mereka? Saya tidak? 
2006 saya masih berstatus pelajar 
jadi saya sendiri belum merasakan 
bagaimana menjadi seorang 
pegawai atau PNS (disini saya 
sebut pekerja Offline).

Banyak dari mereka yang cerita 
ingin sekali menjadi fulltime blogger 
(saat itu belum marak sebutan IM 
seperti saat ini), dan meninggal-
kan dunia offline. Namun keban-
yakan masih tetap bekerja untuk 
sekian waktu dengan alasan ingin 
mengumpulkan modal yang cukup 
untuk memulai kehidupan menjadi 
fulltime blogger.

Karena untuk menjadi fulltime 

2 0 0 6 - 2 0 0 8 : 
kerja offline buat cari 
modal untuk bisnis 
online. 2012-2013: kerja 
online buat cari modal 
untuk bisnis offline

Mindset
Online dan Offline
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blogger mereka harus siap dengan 
konsekuensi bahwa jaminan gaji 
bulanan tidak akan mereka terima 
lagi, sehingga perlu perhitungan 
untuk kapan yang tepat menjadi 
fulltime blogger.

Mungkin hingga tahun 2009 saya 
masih mendengar cerita dari 
teman bahwa dia memutuskan 
untuk berhenti bekerja di perusa-
haannya untuk menjadi fulltime IM.

Dan keadaan IM pada tahun 2008-
2010 bisa saya sebut sebagai masa 
emas saat itu, kenapa? karena 
pemain IM saat itu belum seban-
yak saat ini, apa pengaruhnya?

masih sedikitnya pemain IM saat 
itu, masih mudah untuk menggu-
nakan metode-metode yang di 
share di forum2, bisa saya bilang 
lebih mudah untuk mencari earning 
saat itu.

Tidak, inilah pergeseran mindset 
yang terjadi, walau sama-sama 
balik kedalam istilah offline namun 
pada aplikasinya sangat berbeda.

Dari yang dulu offline adalah 
menjadi pekerja kantoran atau 
menjadi PNS, namun kin offline 
lebih mengarah ke business owner, 
tidak lagi sebagai pekerja namun 
memperkerjakan orang lain .

Muncullah beberapa teman yang 
mencoba untuk membuat kantor 
kecil2an, atau bahkan beberapa 
teman saling bekerja sama untuk 
membuat kantor bersama dengan 
misi yang sama.

Misal saja, yang dulu bekerja 
sendiri untuk dirinya sendiri, 
mulalilah mengumpulan beber-
apa pekerja untuk mengerjakan 
pekerjaannya, seperti menulis 
artikel di blog yang jumlah yang 
tidak sedikit.

Banyak juga yang dari hasil online 
kini membuka usaha yang murni 
offline, misal cafe, warung makan 
atau jual produk nyata, bahkan ada 
yang sukses membuka SPBU.

Kini banyak temen-temen IM yang 
senang untuk memulai kembali 
usaha offline dari hasil online 
mereka, yang dapat menjadi peng-
hasilan perbulan yang lebih stabil.

Kenapa stabil? karena tidak 
perlu pusing memikirkan tentang 
deindex, banned, AME (Ads 
Manager Error), MC (Margin 
Call) atau masalah perubahan2 
algoritma google yang membuat 
trafik turun.

Sudahkah anda merancang untuk 
berbisnis offline sekarang?

Namun mulai tahun 2011 bahkan 
tahun 2012 mulailah negara api 
menyerang eh maksudnya mulai-
lah masa2 sulit sebagai IM. 

Tidak semuanya merasa sulit 
bermain IM, hanya beberapa saja, 
dan termasuk saya, mulai dari 
banned massal google adsense, 
hingga update berbagai algoritma 
google search yang makin meny-
usahkan IM.

Mindset berubah
Mulai tahun 2011-2012 mindset 
beberapa teman IM telah berubah, 
yang dari fulltime blogger atau full-
time IM kini ingin mengembangkan 
sayap pada bisnis offline.

Apakah bisnis offline itu sama 
dengan bekerja kembali di peru-
sahaan yang dulu?

Atau memperkejakan beberapa 
orang untuk membuat autoblog, 
atau sekedar untuk mengotimasi 
SEO blog2 yang sudah ada, tidak 
dikerjakan sendiri.

Ada juga yang mengumpulkan 
beberapa orang dengan keahlian 
yang mumpuni untuk membuat 
sebuah project yang diharap-
kan dapat menjadi lumbung 
pundi-pundi.

Walau tidak 100% kerja offline dan 
masih saja berhubungan dengan 
online, namun dengan adanya 
kantor fisik mengharuskan ses-
eorang untuk datang kekantornya 
meski itu hanya berada di ruang 
garasi, dan tidak lagi hanya duduk 
diam di dalam kamar didepan kom-
puter atau laptop.

Mulai tahun 
2012-2013 mindset beber-
apa teman IM telah 
berubah, yang dari full-
time blogger atau fulltime 
IM kini ingin mengem-
bangkan sayap pada 
bisnis offline
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Salah satu 
pesanan 
sarung 
1000pcs 

oleh seseorang dalam 
sekali order, dengan nilai 
transaksi Rp 18.000.000,-

Bisnis Omzet 50jt
dari Dropshipping
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Tahun 2013 menjadi tahun yang 
menyenangkan karena ditahun ini 
tren bisnis dropshipping tumbuh 
pesat seperti jamur disiram pupuk.

Betapa tidak, ditahun ini banyak 
pembuat themes berlomba-lomba 
untuk membuat themes khusus 
untuk mereka yang berjualan 
produk fisik secara online, walau 
tampilan dari themes hampir sama 
seperti themes yang sudah-sudah  
digunakan untuk promo produk 
dari amazon.

Hal ini tak lepas dari semakin 
positifnya respon masyarakat 
menggunakan pembelian dari 
internet dibandingkan datang lang-
sung ke tokonya.

Terlepas dari pro-kontra baik 
buruknya pembelian menggu-
nakan jasa internet, namun pada 
kenyataannya, banyak orang 
sekarang lebih memilih meng-
gunakan Google untuk mencari 
barang dibandingkan berkeliling 
kota hanya untuk mencari 1 atau 
2 barang saja.

Peluang ini yang dimanfaatkan 
sebagian orang untuk membuka 
bisnis dropshipping, baik yang 
hanya sebagai perantara apabila 
ada pemesan, pengiriman lang-
sung oleh pemilik produk ataupun 
dengan pengiriman sendiri oleh 
pembuat website dropshipping.

Tidak Sengaja
Saya memulai bisnis dropshipping 
sarung (www.grosirsarungsolo.
com) secara tidak sengaja saat 
saya berbelanja sarung untuk 
kebutuhan pengajian dirumah 
saya.

Setelah keliling salah satu pasar 
di kota saya, saya menemukan 
penjual yang saya rasa harganya 

paling murah, karena sebelum 
membeli pastilah saya survey 
harga terlebih dahulu, dan ternyata 
terdapat selisih harga yang 
lumayan dengan penjual yang lain.

Bahkan ketika saya bandingkan 
dengan toko/mall, perbandingnya 
hampir 2 kali lipat dari harga yang 
saya temukan, inilah peluangnya 
menurut saya.

Saat saya beli pertama saya masih 
belum kepikiran untuk menjadi 
menjualnya, namun setelah saya 
membeli untuk yang kedua kalinya 
saya baru sadar, kenapa saya tida 
menjual sarung secara online saja.

Seketika itu saya ngomong sama 
penjualnya bahwa saya ingin 
menjual barangnya ke internet dan 
sama akan ambil barang ditenpat 
dia.

Modal Awal
Setiap bisnis pasti ada modal, 
bohon sekali kalau ada yang 
bilang sama sekali tanpa modal, 
yang paling dasar adalah modal 
niat (hehehee...)

Karena saya dari dulu terbiasa 
menggunakan wordpress untuk 
membuat website, sehingga saya 
memilih wordpress untuk menjual 
sarung, cukup simple: beli domain, 
hosting, instal wordpress, install 
themes yang cocok kemudian 
tinggal posting barang dagangan.

Themes sendiri, saat ini sudah 
banyak pembuat themes yang 
membuat khusus untuk dropship-
ping, saya rekomendasikan www.
ruzdee.com/go/themes.

Selain dari sisi webiste, pasti-
lah membutuhkan produk yang 
akan ditawarkan diwebsite, bisa 
saja saya meminjam dari penjual 

untuk saya photo-photo kemudian 
saya kembalikan, namun saya 
memilih untuk membeli sample 
satu persatu jeni sarung yang ada.

Kenapa? Bukankah nantinya tidak 
terpakai? Ya, benar sampai saat ini 
sarung-sarung tersebut menum-
puk di salah satu ruangan di rumah 
saya.

Tapi, ketika ada calon pembeli 
menanyakan apakah produk A 
lebih bagus dibanding dengan 
produk B, disini saya bisa lang-
sung menjawab, apakah kualitas 
produk A lebih halus dibanding 
produk B saat itu juga tanpa harus 
bertanya terlebih dahulu kepada 
penjual.

Karena pengetahuan tentang 
produk yang kita jual menjadi 
penting agar calon pembeli 
percaya bahwa kita benar-benar 
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yang menjual barang tersebut, 
bukan sebagai agen saja.

Menentukan Harga
Untuk menentukan harga sebet-
ulnya itu murni kebijakan anda, 
apakah anda ingin menjual dengan 
harga mahal untuk mendapat-
kan keuntungan yang besar atau 
anda hanya mengambil keuntun-
gan sedikit.

Orang Indonesia sangat-sangat 
terdoktrin untuk menggunakan 
kata “Nego / Tawar” berapapun 
harga yang sudah dicantumkan, 
tetap saja menawar, entah minta 
diskonan atau menawar dengan 
sadis bin tega.

Makanya saya lebih senang untuk 
menaikkan harga jauh lebih tinggi 
namun tetap dibawah harga pasar, 
kenapa? karena nantinya saat 
calon pembeli meminta diskon, 
saya bisa berikan dan membuat 
calon pembeli lebih senang karena 
mendapatkan harga yang lebih 
murah dibandingkan yang tercan-
tum di website.

Cart Vs SMS

Hampir semua penyedia themes 
untuk berjualan sudah disediakan 
fungsi cart atau keranjang belanja, 
yang dimaksudkan untuk memu-
dahkan pelanggan untuk membeli, 
tinggal pilih barang, bayar dapat 
barangnya.

Namun kenyataannya jauh dari 
itu, masih sedikit sekali orang 
Indonesia menggunakan fasili-
tas cart ini, mau dibuat secang-
gih apapun, mereka lebih senang 
untuk SMS, BBM atau telpon untuk 
memesan sekaligus meminta 
diskon #LOL

Karena menggunakan cart mereka 
tidak bisa dapat diskon yang dapat 
menyenangkan hati mereka.

Tips & Trik
Selain fokus kepada calon 
pembeli, saya juga fokus memban-
gun hubungan yang baik dengan 
penjual, karena dengan memi-
liki hubungan yang baik dengan 
penjual, saya lebih mudah untuk 
menjual barang dengan skala yang 
besar.

Pertama kali saya mendapat order 
dari palembang ternyata untuk 
pilkada, membutuhkan 25.000pcs 
sarung, Ya, 25rb pcs dengan merk 
tertentu, namun saya hanya dapat 
memberikan 800pcs saja dengan 
total transaksi saat itu 22jt.

Puncaknya adalah saat bulan 
puasa 2013, hampir setiap hari 
saya harus shipping, bahkan 
dalam sehari bisa sampai 3-4 
paket untuk dikirim, dengan total 
omzet lebih dari 50jt.

Ada pembeli yang pertama 
membeli 500pcs sarung, dan 
ternyata besoknya pesan lagi 
dengan jumlah 550 pcs, dan 
secara bersaman ada pembeli 
yang ingin membeli dengan jumlah 
1000pcs.

Akhirnya saya kehabisan stok 
untuk jenis produk tersebut, 
bahkan penjual saya juga ternyata 
sudah tidak memiliki stok lagi. 

Dan karena hubungan baik yang 
saya jalin dengan penjual, saya 
dipercaya untuk membawa barang 
terlebih dahulu, tidak perlu mem-
bayar didepan, karena dia tahu 
bahwa saya menjualnya lagi.

Coba bayangkan dengan nilai tran-
saksi 18jt sampai 22jt sekali order, 
barang saya ambil dulu tanpa 
jaminan apapun, bahkan sampai 
saat ini pun, sang penjual tidak 
tahu alamat saya.

Bila saya nakal, saya cukup melar-
ikan duit tersebut, namun apakah 
hubungan baik ini akan saya rusak 
, tentu tidak, saya senang menjaga 
hubungan baik ini. 

Dengan rasa percaya ini saya bisa 
membawa barang dengan nilai 
hingga puluhan juta tanpa perlu 
jaminan terlebih dahulu.
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Untuk SEO atau optimasi website 
sendiri, sampai saat ini saya tidak 
mengoptimasi web saya, natural 
semua dari google, tanpa saya 
mencari backlink, atapun promo 
menggunakan adwords atapun 
facebook ads.

Grosir atau Eceran
Ini terkadang menjadi pertanyaan 
umum, harus menjual secara 
grosir (partai besar) atau eceran 
(satuan), semua tergantung dari 
produk yang anda jual. 

Bila nilai keuntungan anda kecil, 
coba buat secara grosir atau 
dengan minimal order, jadi meski 
keuntungan hanya 5rb, untuk 
pemesanan 10 biji, keuntungan 
anda menjadi 50rb.

Namun apabila terhambat oleh 
harga yang sudah mahal dari 
barang anda sehingga susah 
untuk menjadikan dagangan 
grosir, anda bisa mencoba menjual 
dengan sistem eceran, dengan 
tetap menghitung apakah keun-
tungan anda mencukupi terma-
suk biaya transportasi untuk men-
gantarkan ke jasa shipping (pos, 
JNE, tiki, dll).

Kendala & Tren 

Semua bisnis pasti ada kendala, 
dan yang saya rasakan pertama 
adalah volume dari barang dagan-
gan saya, karena sarung termasuk 
barang yang cukup berat.

10 sarung saja beratnya paling 
minim 3kg, dan yang standart 
adalah 5kg, jadi perhitungan untuk 
biaya shipping menjadi besar, 
misal ke jakarta untuk 5kg bila 
menggunakan JNE bisa menca-
pai ratusan ribu.

Pintar memilih jasa pengiriman, 
karena volume yang besar, saya 
menggunakan jasa PT POS dan 
Pahala Express, karena selain 
murah, sampai hari ini belum ada 
masalah barangnya rusak atau 
hilang.

Dan paling sering saya ditanya: 
“Apakah ini penipuan? saya takut 
membeli barang secara online”, 
”kenapa ditempat anda lebih 
murah, pasti anda mau nipu”.

Ya kata-kata diatas sering saya 
dengar, namun dengan memasang 
bukti pengiriman di website saya 
(bukan hanya bukti resi, tapi bukti 
barang yang akan dikirim) menjadi 
suatu bahan pertimbangan yang 
penting untuk calon pembeli yakin 
untuk bertransaksi.

Apakah bisnis dropshipping men-
genal musim? ada 2 jenis menurut 
saya, yang mengikuti trend dan 
cocok untuk segala musim.

Misal saja sarung ini, musim puncak 
saat bulan puasa menjelang 
lebaran atau saat pemilu/pilkada, 
karena banyak orang yang mem-
butuhkan untuk dibagi-bagikan.

Atau jualan batik, menurut saya itu 
produk semua musim, anda bisa 
jual kapanpun tanpa mengenal 
musim lebaran atau musim haji.

Saya beberapa kali mendapat 
calon buyer dari luar negeri, seperti 
Malaysia, Inggris dan Perancis, 
namun balik lagi kekendala awal, 
sarung termasuk barang dengan 
volume besar, yang artinya antara 
harga jual dengan harga shipping/
ongkos kirim jauh lebih mahal 
ongkirnya.

Misal ke Perancis, untuk 10pcs 
sarung hanya 400rb, ongkos kir-
imnya mencapai 800rb, 2 kali lipat 
dari harga jual. 

Walau kadang ada beberapa 
pedagang yang target luar negeri 
menjual barang dengan harga 
tinggi untuk menurunkan biaya 
ongkir.

Dan produk terbaik adalah, 
produk yang ada disekitar anda, 
kenapa? karena anda lebih mudah 
untuk memulai menjualnya tanpa 
perlu repot pergi jauh untuk 
mendapatkannya.

Apakah tahun depan masih potensi 
untuk membuka bisnis dari drop-
shipping, menurut pribadi saya 
masih, karena kecenderungan 
orang untuk berbelanja dengan 
praktis hanya membuka google 
dan menemukan barang yang 
mereka cari tanpa perlu repot-
repot pergi ke toko.

Ingin belajar tentang dropship 
hingga mendapat profit 500rb/
hari? cek disini: http://ruzdee.
com/go/dropshipping

Selamat mencoba.
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Perubahan jaman sudah terasa 
saat ini, bagaimana tidak, diband-
ingkan tahun 2004-2009 untuk 
browsing saja paling tidak harus 
menggunakan PC, baik di rumah 
ataupun harus pergi ke warnet ter-
lebih dahulu.

Dirumahpun belum ada fasilitas 
telkom speedy atau modem yang 
membuat mudah semua orang 
untuk bisa browsing, dahulu, 
hanya ada telkomnet instant yang 
biayanya sebulan cukuplah untuk 
membayar setengah tahun speedy 
sekarang.

Modem GSM pun, dulu tidak 
sebanyak sekarang, saya masih 
punya modem GSM yang harus 
ditanam di PC dan harganya 
saat itu 800rb, itupun belum ada 
paketan dari GSM untuk internet, 

sehingga biaya internet berda-
sakan itungan Kb yang dipakai.

Untuk mobile sendiri, masih awam 
untuk menggunakan phone untuk 
browsing, adapun yang brows-
ing menggunakan OS Symbian, 
mentok menggunakan browser 
bawaan atau menginstal Opera 
Mini, dengan tetap menghitung 
biaya per Kb untuk browsing.

Terlihat dari grafik diatas, ditahun 
2009 OS Symbian masih mengua-
sai pasara smartphone, pengguna 
smartphone android dan iphone 
sendiri masih terbatas pada kalan-
gan tertentu.

Namun di tahun 2012 pasar 
smartphome telah berubah, 
mulai  berkembangnya developer 
android untuk menjangkau pasar 

lowend user, hingga memban-
jirnya program-program dari pro-
vider menawarkan paket internet 
yang murah.

Mulai 50rb saja sudah bisa ber-
internetan sepuasnay selama 
sebulan, berbeda jauh dengan tel-
komnet instan, mungkin dengan 
50rb hanya bisa browsing untuk 
beberapa hari saja.

Kecenderungan meninggalkan OS 
Symbian dan berpindah ke smart-
phone android atau iphone mulai 
meningkat, bahkan pasar android 
dari tahun 2009 hanya 3.9% 
di tahun 2012 langsung melejit 
diangka 66.6%. Ditahun yang 
sama Symbian kehilangan hampir 
90% pasarnya, tinggal menyisakan 
4.4% saja.

Dari banyaknya pengguna smart-
phone ini, membuka peluang untuk 
berpindah dari basic desktop user 
ke phone user sebagai visitor 
website.

Sudah banyak developer themes 
atau website, telah menyesuaikan 
keadaan ini, mereka telah menye-
diakan themes yang responsive, 
sehingga lebih mudah untuk dilihat 
oleh mobile view, sehingga lebih 
ringan apabila diakses dari phone.

Mobile
Move On
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Dengan 
fenom-
ena ini 

apa kita hanya seb-
agai penonton atau 
pengguna saja? ke-
napa tidak bermain 
didalamnya sekalian?

Tapi, dengan fenomena ini apa 
kita hanya sebagai penonton atau 
pengguna saja? kenapa tidak 
bermain didalamnya sekalian?

Pernah saya menulis tentang saya 
mencoba bermain-main di Google 
Play Sore di blog saya (www.
ruzdee.com), dan kini memang 
saya menyukai untuk bermain di 
mobile.

Selain pangsa pasar yang masih 
sedikit pemainnya, belum penuh 
istilahnya, dan juga peluang untuk 
bermain di mobile masih besar.

Walau ada kelemahan juga 
bermain di mobile, misal di android, 
harus merogoh kocek sebesar $25 
untuk biaya pendaftaran agar bisa 
mengupload apps ke Google Play 
Store.

Sedangkan di IOS Apple Developer 
sendiri mematok harga $99/tahun 
untuk bisa menjadi developer apps 
dan mengupload ke apps store 
mereka.

Namun kelebihan IOS sendiri, kita 
warga indonesia dapat “menjual” 
apps kita, Ya, menjual dalam 
artian bila ingin mendownload 
atau menggunakan apps kita 
harus membayar, tidak seperti di 
android, khusus developer indone-
sia hanya dapat “menjual” appsnya 
secara free.

Walaupun di andorid tidak dapat 
menjual apps berbayar, namun 
merubah mindset dari hanya 
mengejar desktop user kita 
berubah menjadi mobile user.

Ketika saya memiliki website untuk 
berjualan, apakah itu hanya drop-
shipping atau rpoduk saya sendiri, 
saya akan membuat apps untuk 
website saya.

Kenapa? calon buyer dari phone 
user tidak kalah banyak juga, 
karena saat ini, orang-orang 
hanya tinggal membuka browser 
di smartphone mereka, kemudian 
mencari barang yang mereka cari, 
lalu bertransaksi, akhirnya mereka 
mendapatkan barang apa yang 
mereka cari tanpa perlu repot-
repot keluar rumah.

Untuk saya saat ini ada 4 peluang 
untuk bermain di mobile business, 
pertama adalah developer mobile 
apps, anda bisa membuat apps 
sendiri untuk website anda atau 
untuk keperluan anda sendiri, misal 
membuat web launcher paling 
mudahnya, atau membuat games 
yang dapat di publish di play store 

atau apps store kemudian meny-
isipkan ads untuk sumber earning.

Atau anda dapat membuka jasa 
membuat apps untuk orang lain. 
Kedua adalah anda sebagai 
pemilik website, baik site ecom-
merce ataupun site lain yang dapat 
di monetize menggunakan mobile 
apps.

Ketiga adalah anda tidak memi-
liki  site ecommerce ataupun skill 
dalam games, tapi anda memiliki 
ide untuk membuat sesuatu, maka 
carilah developer untuk memban-
gun ide anda menjadi sebuah apps 
dan segera launc ke play strore 
atau apps store.

Dan keempat adalah anda sebagai 
affiliate atau penghubung dari 
pemilik site, atau mereka yang 
memiliki ide untuk membuat apps, 
tugas anda menghubungkan 
mereka dengan developer, anda 
tinggal mencari celah fee untuk 
pembuatannya.

Jadi, apakah anda ingin menjadi 
penonton saja atau mengam-
bil bagian menjadi pemain dalam 
mobile business ini?


