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aya yakin, setiap Mahluk yang menyebar di muka bumi ini, Allah 
sudah menjamin Rejekinya. 
Semut kecil yang bahkan rentan terinjak oleh Anda pun sudah 

memiliki porsi rejeki. 
 
Bahkan Cicak yang menempel di Dinding Rumah Anda punya jatah rejeki 
masing-masing, dan luar biasanya, Jatah rejeki cicak adalah Nyamuk yang 
terbang dan memiliki sayap. 
 
Nah, lalu mengapa Anda harus gusar dengan Rejeki Allah ?  
Jatah Rejeki Anda tidak akan habis kecuali Ajal Anda menjemput, jadi 
sebelum Umur Anda selesai, InsyaAllah Rejeki Anda akan tetap Allah 
jamin... 
 
Rejeki adalah Sunatullah, Anda hanya diam dirumah pun tetap diberikan 
Rejeki oleh ALLAH SWT. Gak Percaya ? 
 
Anda bisa bernafas saja, apakah itu bukan Rejeki dari Allah SWT ? 

S 



 
Oke, pada tulisan ini saya ingin membahas Rejeki Materi... Benar, Rejeki 
dalam Bentuk UANG yang akan Anda gunakan untuk Bersedekah dan 
Membantu Orang lain. 
 

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum 
datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak 

ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang 
zalim." (Al-Baqarah:254) 

 
 
Allah memang telah menjamin Rejeki kita, namun Allah pun berhak 
melapangkan atau menyempitkan Rejeki untuk siapa saja yang DIA 
kehendaki, benar kan? 
 
Nah, agar rejeki kita lapang, tentu saja salah satu syaratnya adalah dengan 
ber-ikhtiar, mencari Rejeki itu, menambah keran rejeki itu sehingga jatah 
rejeki kita bisa bertambah.. 
 
Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah Menambah Keran Rejeki 
itu melalui FACEBOOK. 
 
Facebook adalah Social Network, hampir seluruh dunia pasti memiliki 
Account Facebook, bahkan jika ditempat Anda, Akses Facebook di blokir, 
Anda pasti terus mencari celah agar bisa menggunakan Facebook. 
 
Di Indonesia, ada 79 Juta pengguna Facebook, dan 31% dari Mereka 
menggunakan Facebook untuk Mencari Produk, dan 27% menggunakan 
Facebook untuk berbelanja atau menggunakan jasa. 
 
Artinya, di Indonesia ada 24 Juta orang pengguna Facebook yang bakal 
mencari produk Anda, dan 21 Juta pengguna yang SIAP membeli Produk 
yang Anda tawarkan. 
Nah, Sampai disini, akan ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam 
pikiran Anda. 

" 



 
Saya ambil secara umum seperti ini : 
 

1. Kalo Saya Belum Pernah Berbisnis, Gimana Caranya ? 
2. Saya Semangat Kalo Jualan, Tapi Gak Punya Modal Gimana? 
3. Saya Mau Banget Kalo Jualan, Tapi Kalo Saya Gak Punya Produk 

Gimana? 
4. Saking Banyaknya Produk, Saya Bingung Mau Jualan Apa. 

 
Kira-Kira yang sering muncul dalam pikiran Anda seperti itu... Iya Kan?? 
Ke-empat poin ini akan saya bahas dalam Ebook sederhana ini, semoga bisa 
memberikan insight bagi Anda yang bingung ketika ingin mulai 
menghasilkan dari Facebook/ 
 
 

Belajar Bersama, Sukses Bersama 
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KALO SAYA BELUM PERNAH BERBISNIS, GIMANA CARANYA ? 
 

ika Anda sudah punya bisnis dari Facebook dan Ilmunya sudah 
mumpuni, saya sarankan STOP membaca ebook ini sampai disini...  
Sebab, ebook ini saya buat hanya bagi Anda yang ingin terus belajar 

dan praktek, dan tentu saja konsisten... 
 

 
 
Oke saya lanjutkan yaa... 
Nyaris semua orang ketika ditanya apakah ingin berbisnis atau tidak, semua 
sepakat menjawab PENGEN BERBISNIS... iya kan? 
 
Tapi yang menjadi masalah adalah... 
"Saya belum pernah berbisnis..." 
"Saya bingung caranya berbisnis gimana..." 
"Saya gak tau ilmunya... " 
"Saya takut rugi..." 
dll.... 

J 



 
Nah, sebenarnya tipsnya sangat sederhana, Anda harus MAU dulu.... 
lalu kemudian MEMULAI.... buang jauh-jauh ENTAR nya yaa... 
 
Intinya begini, berbisnis itu niatkan untuk membantu orang lain, sehingga 
Produk Apapun yang akan Anda tawarkan nanti, itu dapat memberikan 
Manfaat bagi pembelinya... 
 
Saya ingin Anda sepakat dengan Saya, bahwa BISNIS = JUALAN... iya kan... 
Mau bisnis apapun itu, tetap JUALAN... Silahkan Anda cari Bisnis dimuka 
bumi ini yang tidak ada aktivitas JUALANnya, dan kasih tau ke saya...  
 
Oke, cara memulainya gimana? Anda bisa mencoba mulai memposting 
produk yang ingin Anda jual di Facebook.. 
 
Stop dulu mikirin cara promosinya, pokoknya, POSTING PRODUK JUALAN 
ANDA di FACEBOOK... itu saja dulu... hal lain bisa dipikirkan sambil 
jalan....  
Nah, setelah Anda memposting jualan Anda di Facebook, pasti bakal Ada 
yang mulai bertanya tentang produk Anda tadi, entah nanya harga, ataupun 
nanya detail tentang produk yang Anda pasarkan... 
 
Pada tahap ini Anda bakal menemukan titik terang gimana Asiknya Jualan, 
dan biasanya, rada deg-degan sumringah ketika mulai ada yang tertarik 
dengan produk kita..  
 
Nah, ada saatnya Jualan itu menjadi CANDU,... gak percaya.. ? 
Gini, saat Anda berhasil menjual Produk Pertama Anda di Facebook, Anda 
bakal ketagihan ingin menjual lagi dan lagi.. Ingin posting produk Anda 
sekali, dua kali bahkan berkali-kali... 
 
Percaya deh, disini letak asiknya jualan... Anda harus ngerasain sendiri... 
 
Lalu gimana caranya saya jualan, saya gak punya MODAL untuk beli atau 
bikin produk yang mau di jual.... 
 



Sebelum saya lanjut pada point ke-2 dari ebook ini, sebaiknya Anda baca 
terlebih dahulu sepenggal materi singkat tentang FUNDAMENTAL JUALAN 
 

 
FUNDAMENTAL JUALAN 
 
Pernahkah Anda merasakan jenuh saat menjalani aktivitas jualan? Ketika 
sudah mempresentasikan panjang lebar tentang keunggulan product kita, 
alih-alih si calon customer closing, yang ada malah di PHP-in. Pernah kan?  
^_^ 
 

 
 
Kadang hal ini membuat kita merasa jenuh, bahkan menjadikan semangat 
kita down, kemudian baper... huhuhuh 
Agar hal ini tidak terjadi, Anda mungkin harus memahami tentang 
Fundamental dalam berjualan. Agar semangat dan konsistensi kita terus 
terjaga. 
 
 
Dalam dunia JUALAN, setidaknya ada 3 hal yang menjadi FUNDAMENTAL 
dalam melaksanakan aktifitas JUALAN. Yuk kita sharing satu persatu. 
 



1. JUALAN ITU IBADAH. 
 

Benar kan? berpikirlah bagaimana agar JUALAN kita bernilai IBADAH, 
sehingga rejeki yang kita dapatkan dari jualan ini insya Allah bernilai 
berkah di mata ALLAH SWT. 
 

“Penghasilan seseorang dari jerih payah tangannya sendiri dan 
setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Ahmad di dalam Al-Musnad 
no.16628) 

 
 
 
2. JUALAN ITU MENOLONG ORANG 

 
Iyes, niatkan ketika Anda jualan itu adalah MENOLONG ORANG. 
Memberikan SOLUSI atas masalah-masalah yang dihadapi oleh para calon 
customer kita. 
 
Ketika produk yang kita tawarkan bisa memberikan SOLUSI atas masalah 
orang lain, maka jangan heran, tingkat penjualan produk ini bisa berkali-
kali lipat dari produk-produk lainnya. 
 
INGAT, Jualan itu niatkan untuk MENOLONG orang lain, jangan hanya 
untuk mencari uang saja. 
 
Sebab BISNIS bukan hanya tentang untung dan rugi, tapi juga tentang 
pahala dan keberkahan. Setuju ? hehe 
 

kata kang Dewa Eka Prayoga, 
“JUALAN itu aktivitas MENOLONG orang yang DIBAYAR.” 
(ini Anda harus setuju, ^^) 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. JUALAN ITU MEMBERI MANFAAT 
 

Pernah dengar kalimat ini ? 
 
"Bisnis Yang Sukses Adalah Bisnis Yang Ber-MANFAAT Untuk Orang Lain" 

 
Jadi, ketika produk yang anda tawarkan bisa bermanfaat untuk orang 
lain, maka Anda sedang menikmati kesuksesan bisnis yang sebenarnya. 
 
Jualan itu jangan hanya berpikir tentang manfaat untuk Anda, 
Jangan berpikir hanya tentang berapa keuntungan yang bisa saya dapat 
dari jualan. 
 
Tapi berpikirlah tentang apa manfaat yang bisa saya berikan ke orang 
lain melalui produk saya, 
 
Berpikirlah tentang apa keuntungan yang bisa saya berikan kepada orang 
lain melalui produk saya. 
 
Nah, jika 3 hal ini bisa terbentuk dalam aktivitas jualan Anda, percaya 
deh, tidak bakal ada yang namanya BAPER ketika ditolak oleh calon 
customer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAYA SEMANGAT KALO JUALAN, KALO GAK PUNYA MODAL GIMANA ? 
 

 

idak sedikit orang yang BELUM BERBISNIS karena punya alasan Klasik, 
TIDAK PUNYA MODAL... Sehingga sampai hari ini mereka tidak 
memiliki bisnis sendiri dan tetap konsisten iri dengan teman-

temannya yang sudah berani memulai. 

Semoga Anda bukan yang termasuk didalamnya yaa... 

 

Kadang mendengar pernyataan GAK PUNYA MODAL ini saya suka geleng-
geleng kepala... 

Hellooow, jaman sudah berubah, di Internet Anda bisa kok Jualan tanpa 
modal... 

Mungkin dulu saat belum ada internet, Anda bisa saja punya alasan GAK 
PUNYA MODAL, tapi jaman sekarang yang serba mudah, kayaknya alasan ini 
sudah gak bisa di terima.. 

Diluar sana, sudah banyak loh orang yang memulai bisnis tanpa 
menggunakan modal uang. mereka hanya menggunakan social media... 

 

T 



Jadi gini manteman, Jualan itu gak harus melulu tentang MODAL UANG, 
simpelnya kita bisa memulai Bisnis kita di Internet khususnya Facebook 
dengan menjadi seorang Reseller (Ada yang mau jadi Tim Reseller saya ̂ _^) 

Anda bisa mencari produk yang bisa menjadi solusi atas permasalahan 
orang, lalu minta ijin ke pemilik produk untuk menjualnya kembali.. 

Kalo Anda sudah join di Group WhatsApp saya, pasti sudah tau arah tulisan 
ini kemana, karena kemarin saya sudah share materi ini di Group WA... 

 

“Mas Iswan, kalo jadi Reseller terus, kapan kita punya Bisnis milik kita 
sendiri.. ?” 

 

Yaa tentu saja, Anda harus menabung dari hasil menjadi reseller tadi untuk 
MODAL ANDA membangun bisnis sendiri... Iya kan? Alasan awalnya kan gak 
punya modal, jadi ngumpulin modal dengan menjadi Reseller, lalu bangun 
deh bisnis sendiri dengan modal tadi... Kebayang? 

Intinya, jangan ada alasan untuk tidak berbisnis, Anda bisa memulai dengan 
menjadi Reseller, misalkan menjadi Reseller dari DagangBuku.com ^_^ 

Modal memang dibutuhkan, ketika Anda ingin membangun bisnis dengan 
skala besar, seperti Supermarket, Butik, Restoran dll. 

Tapi kan, seorang pebisnis pemula kayak kita, bisa jualan online dulu, entah 
dari Facebook, Instagram atau yang lainnya... 
 
Upss.. sebentar, agar nantinya Anda punya fundamental jualan yang kuat, 
sebaiknya simak tulisan singkat saya berikut ini… 
 
AGAR JUALAN ANDA BERNILAI IBADAH 

Pernahkah Anda merasakan ada saat ketika omset penjualan Anda naik, 
profit dan cash yang dicetak begitu fantastis, TAPI terasa hampa dan 
habisnya entah kemana ? 



Jika pernah merasakan hal ini, silahkan lanjutkan membaca postingan ini. 

Siapa yang tidak ingin setiap pekerjaan yang dilakukannya bisa bernilai 
ibadah. Anda pasti ingin demikian kan? 

Pertama, pastinya harus dengan Niat karena Allah, itu WAJIB hukumnya. 

Agar apa yang Anda lakukan bisa mendapatkan Berkah dari Allah, Insya 
Allah... 

 

Kemudian yang ini hal yang paling penting ketika Anda memutuskan untuk 
JUALAN. 

Niatkan MEMBANTU ORANG Lain, agar ketika Anda di tolak oleh Calon 
Customer, Anda tidak akan terkena penyakit baper yang sering dirasakan 
oleh kebanyakan penjual.  

 

Ketika Anda berjualan hijab, niatkan Jualan Anda membantu para 
Muslimah agar bisa menutup Auratnya. 

Ketika Anda berjualan tiket pesawat, niatkan Jualan Anda membantu 
orang agar mudah mendapatkan Tiket Pesawat, tanpa harus bingung pergi 
ke Travel mana. 

Ketika Anda berjualan Buku Bisnis, niatkan Jualan Anda untuk membantu 
orang agar bisnis mereka bisa bertumbuh dan berkembang. 

 

Jika dalam JUALAN Anda hanya berorientasi pada UANG, percayalah, 
BISNIS tidak hanya sekedar UANG, tapi tentang IBADAH dan MEMBANTU 
ORANG LAIN 

 
 
 
 
 



SAYA MAU BANGET JUALAN, KALO SAYA GAK PUNYA PRODUK GIMANA? 

 

aya memahami perasaan Anda saat ini, setelah membaca 3 poin 
sebelumnya, tentu saat ini Anda sedang semangatnya untuk mulai 
berjualan. 

Sebab, Apa yang saya tulis pada tiga postingan sebelumnya, sudah 
memberikan gambaran kepada Anda, bahwa KERAN REJEKI dari 
FACEBOOK itu Sangat Mungkin. 

 

Sekarang Andapun sudah tau, bahwa di Facebook, bahkan tanpa modal uang 
pun Anda tetap bisa menghasilkan, dengan menjadi Reseller atau 
Dropshipper. 

Nah, yang menjadi masalah selanjutnya adalah, Anda jadi BINGUNG mau 
jualan PRODUK apaan... 

Sementara di Facebook, sangat banyak produk yang bisa Anda jual dengan 
cara Reseller ataupun Dropshipper. 

 

Oke, Saya ingin bagi beberapa tips dalam mencari Produk yang bisa Anda 
Jual di Facebook.. 

S 



• Pastikan Anda memilih Produk yang bisa memberikan SOLUSI terhadap 
banyak permasalahan calon customer. 

Saya teringat dengan salah satu Materi gurunda Rendy Saputra di 
Sekolah Bisnis http://klikdigital.id/sbdkk, bahwa makin banyak 
masalah, Anda makin bisa mendapatkan penghasilan. 

Maksud saya bukan berarti Anda harus membuat Masalah dulu lalu 
kemudian menghasilkan, tapi Produk yang Anda tawarkan, bisa 
menyelesaikan masalah mereka yang membutuhkan. 

Masih ingat kan, JUALAN itu MENOLONG ORANG yang DIBAYAR, quote 
ini saya kutip dari salah satu halaman Bukunya Gurunda Dewa Eka 
Prayoga berjudul KOMIK JAGO JUALAN. 

• Setelah Niat Anda mantap, baru buka Facebook, dan ketik di kolom 
search keyword "supplier" atau "reseller", atau "dropship", Anda tinggal 
memilih Produk yang bisa Anda jual kembali.  

Tapi tetap memperhatikan unsur kehati-hatian. Cek terlebih dulu 
kredibilitas dan kualitas dari Supplier yang Produknya ingin kita jual. 

• Atau Anda bisa mendaftar di website supplier.id sehingga Anda bisa 
menjual seluruh Produk yang mereka sediakan disana, tentu dengan 
sistem Dropship. 
 

• Anda pun bisa coba membuka website cakning.com, atau jika Anda ingin 
jualan Buku Bisnis, bisa menjadi Reseller dari BillionaireStore atau 
Ednovate, atau buku-buku lainnya... (Bisa juga kok jadi Tim Reseller dari 
DagangBuku.com ^_^) 

 

Oke saya rasa, dengan beberapa referensi dari Saya, Anda sudah bisa 
memilih Produk mana yang nantinya akan Anda pasarkan. Tentu dengan 
Niat Jualan = Menolong. 

Nah, Sudah kebayang kan? Gimana caranya menambah Keran Rejeki dari 
Facebook. 

 



Ending dari Ebook ini, saya pengen mengutip quote keren dari Mas Hermas 
Puspito dalam buku "10 Juta Per Bulan Dari Facebook" 

"Orang yang akhirnya bisa memiliki bisnis sendiri adalah mereka yang 
segera memulai ide bisnisnya TANPA TAPI TANPA NANTI" 

 

 
 
SALAM PENUTUP 
 
Di akhir halaman ebook ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 
Anda, karena sudah men-download Ebook 5 Jurus Membuka Keran 
Rejeki Dari Facebook ini. 
 
Ebook ini saya bagikan GRATIS untuk siapa saja, jadi jika Anda 
mendapatkan ebook ini dengan cara MEMBAYAR, silahkan Anda 
menghubungi orang yang menjualnya, sebab ebook ini TIDAK PERNAH 
SAYA JUAL 
 
Disamping materi-materi pada ebook ini, Anda juga bisa membaca 
postingan-postingan saya di Group Facebook “Sharing Bisnis Bareng 
Iswan Febriyanto” [Join Disini ] atau di Group WhatsApp “Sharing 
Bareng Iswan” [ Join Disini ] 
 
 

Belajar Bersama, Sukses Bersama 
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