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ILMU NULIS IKLAN YANG 
MENDATANGKAN TRANSFERAN  

 

Bismillahirrahmanirrahim,  

 

Halo,  

Selamat ya karena sudah mendapatkan ebook ini.       

 

Seperti judulnya, isi ebook ini akan membahas tentang tips praktis 

nulis iklan yang menghipnotis pembacanya. Nah untuk dapat 

ilmunya, silahkan baca ebooknya sampai selesai ya.  

 

Ngomong-ngomong tentang ebook, ebook ini sendiri adalah salah 

satu persembahan dari tim entrepreneurID.  

Anda sudah kenal entrepreneurID kan? 

 

Sederhananya kami adalah gerakan yang punya visi memberikan 

manfaat ke sesama pengusaha, khususnya pengusaha pemula. 

 

 

 

Kami hadir untuk membantu teman-teman pengusaha pemula agar 

gak perlu lama-lama trial error alias coba-coba dalam dunia bisnis. 

Tujuannya, supaya bisnisnya bisa segera menghasilkan tanpa perlu 

banyak buang-buang waktu, uang, emosi dan tenaga.  
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Sampai saat ebook ini ditulis, Alhamdulillah entrepreneurID sudah 

memberikan edukasi ke lebih dari 100.000 orang, menyelenggarakan 

program pelatihan esklusif ke lebih dari 50.000 orang, dan memiliki 

jaringan Agen lebih dari 5.000 orang di seluruh Indonesia. 

 

Kami terus berharap bisa menghadirkan program-program yang 

menjadi solusi ekonomi untuk semua kalangan. Aamiin.  

 

Nah untuk mewujudkan niat tersebut, kami sadar bahwa ada satu 

ilmu yang penting untuk dipelajari oleh kita para pebisnis.  

Ya, ilmunya penting penting penting banget, hehe.  

 

Ilmu penting yang Saya maksud adalah ILMU NULIS IKLAN. 

Kenapa ilmu ini penting untuk dipelajari?  

 

Karena siapa saja yang mengusai ilmu tersebut, maka mereka bisa 

mengkomunikasikan manfaat produk/jasa dengan sejelas-jelasnya 

dan akhirnya membuat orang lain tertarik dengan apa yang mereka 

tawarkan.  

 

Ujungnya, yang menguasai ilmu nulis iklan akan jadi lebih mudah 

dapat pembeli dan hasil dari itu akan ngefek banget ke 

pertumbuhan bisnisnya.  

 

Sebaliknya, jika kita tidak bisa menjelaskan manfaat produk atau jasa 

dengan jelas, maka kita akan kesulitan dapat pembeli dan tentu saja 

itu adalah hal yang buruk untuk bisnis.  
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Faktanya, sudah tidak terhitung berapa banyak bisnis yang TETAP 

HIDUP dan SELAMAT, karena pengusahanya bisa nulis iklan. 

 

"Ilmu Nulis Iklan Penting untuk Kelangsungan Hidup 

Bisnis Kita" 

 

Dan karena paham betapa pentingnya ilmu tersebut, akhirnya kami 

tim entrepreneurID sering membuat program tentang ilmu itu.  

 

Kalau dihitung-hitung, kami bahkan sudah membagikan ilmu tentang 

nulis iklan ke lebih dari 10.000 orang.  

 

Setelah belajar ilmunya, beberapa dari mereka mengatakan hal ini  
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Alhamdulillah, tentu saja hasil yang dirasakan pesertanya karena ijin 

Allah Ta'ala.  

 

Nah saat kami membagikan ilmu nulis iklan, salah satu materi yang 

banyak direquest oleh orang-orang adalah cara menulis iklan yang 

menghipnotis pembacanya.  

 

Menghipnotis yang dimaksud bukan menghipnotis yang haram-

haram gitu ya, hehe. Menghipnotis disini ada hubungannya dengan 

ilmu psikologi. Atau kalau dalam nulis iklan, nama ilmunya adalah 

Hypnotic Copywriting. 

 

Apa itu Hypnotic Copywriting? 

Secara sederhana Hypnotic Copywriting adalah strategi agar iklan 

kita diterima oleh pembaca dan membuat pembacanya dengan sadar 

mau mengikuti arahan dalam iklan tersebut. 
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Ya, ada 3 kata kuncinya  

1. Diterima  

2. Pembacanya sadar 

3. Mengikuti arahan  

 

Ilmu ini sebenarnya perlu dipelajari, karena kalau iklan kita biasa 

maka yang terjadi adalah isi iklan kita ditolak oleh pembaca, dan 

pembacanya hanya baca doang. Alias gak melakukan apa-apa setelah 

baca iklannya, hehe.         

 

"Hypnotic Copywriting adalah Cabang Ilmu Nulis 

Iklan yang Membuat Isi Iklan Diterima oleh Target 

Pasar dan Membuat Pembacanya dengan Sadar 

Mau Mengikuti Arahan dalam Iklan Tersebut" 

 

Hypnotic Copywriting sendiri ada banyak sekali tekniknya. Nah, 

spesial lewat lewat ebook ini, Saya akan sharing 5 tips cara nulis 

Hypnotic Copywriting ya ke Anda.  

 

Ya, Saya sharing tips yang praktis-praktis aja. Karena aslinya, belajar 

Hypnotic Copywriting itu penuh dengan istilah asing. 

Jadi daripada isi ebooknya gak dipahami, lebih baik Saya sharing aja 

dengan bahasa yang sederhana, hehe. Boleh kan?  
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Kalau begitu, silahkan pelajari baik-baik dan pakai tips-tips Hypnotic 

Copywriting ini dalam iklan yang Anda buat nanti. 

 

Tips Praktis 1  
Agar Calon Pembeli Menganggap Produk Anda 
Berkualitas Tinggi 
 

Salah satu yang membuat orang lain mau membeli sebuah produk 

adalah karena kualitasnya.  

Kalau produknya berkualitas, maka orang-orang semakin tertarik. 

Kalau produknya tidak berkualitas, maka orang-orang kurang 

tertarik.  

 

Karena itu, untuk membuat target pasar tertarik dengan apa yang 

Anda tawarkan, maka yang perlu Anda lakukan adalah membuat 

mereka mengerti kualitas dari produk Anda.  

 

Caranya :  

Dalam iklan gunakan imbuhan kata “Ter-“ atau “Paling-“ 

 

Contohnya :  

▪ Tools ini adalah cara tercepat mengirim pesan WhatsApp ke 

ribuan orang sekaligus. 

▪ Kami selalu memastikan kalau bahan makanan yang digunakan di 

restoran kami adalah bahan-bahan terbaik.  



10 
 
EBOOK HYPNOTIC COPYWRITING 

▪ Cara termudah tambah penghasilan adalah dengan menjadi Agen 

entrepreneurID karena produknya sudah disiapkan dan cara 

jualannya juga diajarkan.  

▪ Ini adalah Krim Malam dengan kanduan paling lengkap karena ada 

antioksidan untuk menangkal radikal bebas, retinol untuk 

menghilangkan noda gelap dan memperbaiki kulit yang kasar, 

serta Alpha Hydroxy Acid untuk memperbaiki kolagen yang 

mencegah penuaan kulit.  

 

Ketika mendapatkan sebuah penawaran, otak manusia cenderung 

membanding-bandingkan dan mencari pilihan terbaik. 

Nah dengan teknik hypnotic copywriting barusan, maka kita bisa 

membuat orang lain menganggap bahwa produk kita adalah produk 

yang kualitasnya tinggi dan mempebesar kemungkinan untuk 

memilih produk kita, hehe.  

 

"Kalau Produknya Dianggap Berkualitas, Maka 

semakin Mudah Membuat Calon Pembeli Tertarik" 

 
Tips Praktis 2 
Agar Calon Pembeli Setuju dengan yang Anda 
Sampaikan 
 

Saat kita menulis iklan, salah satu hal yang harus kita hindari adalah 

kalimat yang membuat pembacanya ragu dengan penawaran kita.  

Karena ketika pembaca ragu, maka mereka otomatis menolak 

penawarannya dan akhirnya produknya tidak dibeli.  
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Agar tidak terjadi hal tersebut, gunakan tips yang satu ini ya.  

 

Caranya :  

Dalam iklan, gunakan kata “semua, siapapun, setiap” 

 

Contohnya :  

▪ Setiap pebisnis online wajib belajar ilmu nulis iklan agar semakin 

mudah dapat pembeli.  

▪  Semua konsumen kami sudah merasakan manfaat dari suplemen 

ini.  

▪ Siapapun yang jualan di Facebook, maka perlu baca buku ini.  

 

Dengan cara barusan maka itu akan membuat pembaca iklan 

langsung setuju dengan yang Anda sampaikan tanpa 

mempertanyakan, hehe.  

Ujungnya, produk Anda jadi lebih dipercaya dan akan memancing 

banyak orang untuk tertarik.  

 

Tips Praktis 3 
Agar Calon Pembeli Merasa Membutuhkan Produk 
Anda 
 

Cara agar membuat target pasar tertarik untuk membeli produk Anda 

adalah dengan membuat mereka membutuhkan produknya. 

Sampaikan bahwa produk Anda memang dibuat untuk mereka.  
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Nah, bagaimana cara agar bisa seperti itu?  

 

Caranya :  

Gunakan pola  

✓ A itu artinya B  

✓ A berarti B  

✓ A itu sama dengan B  

 

A adalah arahan untuk target pasar 

B adalah keinginan target pasar  

 

Contohnya :  

▪ Jika menggunakan electric saver ini, itu artinya Anda bisa hemat 

pengeluaran bulanan sampai 30%. Jika biasanya bayar listrik 1 

juta/bulan, maka dengan alat ini Anda hemat 300ribu. Dan itu 

setiap bulan lho.  

▪ Orang tua yang memberikan Hafiz Doll kepada anaknya berarti 

mereka ingin anaknya tumbuh dengan mengenal islam.  

▪ Ikut Mentoring Instant Copywriting itu sama dengan jalan pintas 

menulis iklan yang menarik dan mendapatkan lebih banyak 

pembeli. Karena didalam kursus online tersebut ada 

bimbingannya, ada bank copywritingnya, ada privat mentornya, 

dan ada tool untuk buat iklannya.  
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Tips Praktis 4  
Agar Calon Pembeli Mau Melakukan Sesuatu yang 
Anda Inginkan 
 

Ciri-ciri iklan yang bagus adalah iklan yang membuat pembacanya 

melakukan seperti yang diinginkan penulisnya.  

Nah untuk membuat itu terjadi, ketika mengarahkan pembaca iklan, 

silahkan gunakan tips ini  

 

Caranya :  

Dalam iklan gunakan kata “boleh, bisa, mungkin” 

 

Contohnya :  

▪ Karena pendaftarannya sudah dibuka, sekarang Anda boleh klik 

link ini (link) 

▪ Kalau itu adalah masalahnya, mungkin Vitamin Booster adalah 

jawaban yang Anda cari selama ini 

▪  Agar kebagian promonya, bisa langsung hubungi WA ini ya 08XX-

XXXX-XXXX 

 

Pada dasarnya gak ada orang yang suka disuruh-suruh, benar kan?  

Nah dengan teknik barusan, kalimat arahan kita jadi lebih halus. 

Karena teknik ini mengubah kalimat perintah jadi kalimat permisif.  

Dengan kata-kata itu, maka pembaca iklan kita tidak merasa 

diperintah dan jadi lebih patuh. 

#Eh, Hehe  



14 
 
EBOOK HYPNOTIC COPYWRITING 

Tips Praktis 5  
Agar Calon Pembeli Mengikuti Arahan Anda  
 

Selain dari tips sebelumnya, ada lagi 1 tips yang bisa membuat 

pembaca iklan ikut maunya Anda.  Yaitu dengan pola sebab-akibat.  

 

Caranya :  

Pakai rumus Jika A, maka B  

A adalah kondisi yang dialami target pasar  

B adalah arahan dari Anda  

 

Contohnya :  

▪ Jika punya masalah jerawat yang gak selesai-selesai, maka acne 

cream ini adalah solusinya  

▪ Jika ada yang mencari rahasia untuk membesarkan bisnis online, 

maka tools ini adalah jawabannya 

▪ Kalau suka warna merah muda, maka gamis ini cocok untuk ukhti  

 

Dengan pola kalimat ini, maka pesan akan jadi mudah diterima 

pembaca iklan dan itu akan menggiring mereka mengikuti arahan 

kita.  

 

Nah gimana? Tips-tipsnya praktis kan? Hehe 

Silahkan gunakan teknik-teknik barusan ke dalam iklan Anda ya. 

InsyaAllah dengan cara didalam ebook ini iklan Anda akan jadi lebih 

mempengaruhi daripada sebelumnya.       
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Dan begitulah isi dari Ebook ini. 

Saya berdoa semoga isinya bermanfaat dan Anda segera dapat hasil 

yang positif ketika mempraktikan ilmunya.  Aamiin.  

 

Nah menutup Ebook ini, Saya ingin memberikan Anda hadiah. Boleh?  

 

Jadi jujur saja saat tim entrepreneurID sharing ilmu nulis iklan, kami 

sering dapat request contoh-contoh iklan untuk produk-produk yang 

berbeda-beda.  

 

Karena saking seringnya dapat permintaan seperti itu, akhirnya kami 

buatkan deh contohnya, hehe.  

 

Sekarang contoh-contoh iklan tersebut boleh Anda miliki. Kami sudah 

buatkan 32 contoh iklan seprofesional mungkin yang bisa Anda 

jadikan referensi untuk jualan di pesan langsung atau di sosmed.  

Ya, bisa Anda contek sesuka hati, halal, hehe.  
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Menariknya, contoh iklan kami ini sudah diakses lebih dari 10.000 

orang dalam waktu singkat lho. 

 

 

Bahkan, sudah banyak yang dapat pembeli dari iklan-iklan buatan 

kami. Alhamdulillah.  

 

Nah, contekan iklan ini dapat Anda miliki juga. Gratis koq. Cara 

dapatnya klik link ini ya 

             

bit.ly/eID-Contekan-Iklan-Promosi 

 

Silahkan langsung klik link diatas dan sampai ketemu di materi 

entrepreneurID lainnya.        

10.214 orang sudah dapat 

contekan iklan ini  

https://bit.ly/eID-Contekan-Iklan-Promosi
https://bit.ly/eID-Contekan-Iklan-Promosi
https://bit.ly/eID-Contekan-Iklan-Promosi
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Penulis Ebook Ini 
 

 

 

Dewangga Nuzulumay, pria kelahiran 9 Mei 1992 ini adalah sarjana 

Teknik Perminyakan dengan predikat Cumlaude. Tapi walaupun 

begitu, rupanya ia lebih senang optimasi bisnis daripada optimasi 

sumur minyak. 

Pegalaman pribadinya di industri minyak dan gas selama 6 bulan, 

membuatnya mantap menjadi pengusaha karena menurutnya hidup 

terlalu singkat untuk diatur jam kerja. Saat ini kesehariannya banyak 

dihabiskan memimpin beberapa bisnis miliknya dan terus menerus 

memperbaiki diri. 

Karena hobinya sharing, dia juga aktif berkontribusi dalam mengisi 

konten yang ada di entrepreneurID. Untuk mendapatkan materi 

lainnya dari Dewangga, silahkan ikut belajar di kursus-kursus online 

entrepreneurID, salah satunya bisa klik tombol dibawah ini. 

 

 
 

Ikut Belajar di Kursus Online 

https://mentoringinstantcopywriting.com
https://mentoringinstantcopywriting.com
https://mentoringinstantcopywriting.com
https://mentoringinstantcopywriting.com

