
COPYWRITING
"Apa Yang Membuat Orang Membeli"



MINDSET 
COPYWRITING

Ingat, jika anda 

mencoba untuk menjual 

sesuatu : 
▪ Ini semua tentang kustomer anda, bukan tentang anda.

▪ Penting untuk mengetahui bagaimana anda mengerti 

tentang kustomer anda. 

▪ Apa yang mereka beli dan apa yang mereka dapatkan.



NOTE

▪ Subjek favorit setiap orang adalah dirinya sendiri,

▪ Ceritakan tentang apa untungnya bagi mereka.

▪ Jangan langsung membicarakan diri anda sendiri,

kecuali jika mereka sudah mengenal Anda.

▪ Fokus pada apa yang akan MEREKA dapatkan. 

▪ Fokus pada apa yang MEREKA rasakan setelah 

membeli.

▪ Fokus pada benefit apa yang MEREKA dapatkan setelah 

membeli produk Anda.



“SEMUA ORANG 
MEMIKIRKAN 

DIRINYA SENDIRI”

Tidak ada yang peduli 

dengan Anda, Mereka 

hanya peduli pada diri 

mereka sendiri.

▪ Masukan kata-kata tersebut ke otak anda dan bahkan 

kalau perlu teriakan dengan keras, sebelum anda 

menulis sebuah copywriting.



mengubah 
kata-kata 

dapat membuat 
suatu bisnis 
berkembang

▪ "Kita adalah sebuah perusahaan agency yang di mulai 

pada tahun 2007, berkomitmen untuk memuaskan 

kebutuhan pelanggan kami. Kita spesialis di bidang 

disain grafis dan mempunyai pengalaman selama 15 

tahun.”

▪ "Jika anda membutuhkan desain untuk kebutuhan 

promosi anda, kita akan membatu membuatnya dan dapat 

selesai hanya dengan 1 hari. Gabung bersama kita 

sekarang."



7 ELEMEN 
PENTING 

COPYWRITING

▪HEADLINE

▪PENAWARAN

▪ALASAN

▪TESTIMONI

▪GARANSI

▪CALL TO ACTION



HEADLINE
“Iklannya Iklan”

GUNANYA HEADLINE
▪ Memberitahu pelanggan dalam hitungan detik apa 

yang produk anda bisa lakukan untuk mereka, bukan 

tentang produknya itu sendiri. 

▪ Memaksa anda untuk memikirkan tentang pelanggan, 

bukan tentang produk anda.



RUMUS 
HEADLINE

Result + Time Frame + Objections

(Hasil + Jangka Waktu + Keberatan)



CONTOH 

HEADLINE

Result + Time Frame + Objections

(Hasil + Jangka Waktu + Keberatan)

---------------------------------------------

▪Merekrut 2 top reseller tiap minggu

tanpa penolakan.

▪Pizza baru dan masih panas akan 

dikirim kerumah anda dalam 30 

menit atau ini gratis.

▪Rumah anda akan terjual dalam 90 

hari atau saya beli sendiri



MINDSET
HEADLINE

▪ Tujuan Headline, Agar Customer bisa membaca kalimat 

berikutnya.

▪ Kejelasan mengalahkan persuasi.

▪ Headline yang bagus membuat orang berhenti, 

menarik perhatian, rasa ingin tahu, dan kejutan tak 

terduga di dalamnya.

▪ Tulis headline untuk satu individu seperti anda 

berbicara dengan satu orang. Jangan menulis untuk 

banyak orang, misalnya menggunakan kata kalian.

▪ Ini bukan tentang produk anda, ini tentang kustomer 

anda





NOTE
HEADLINE

Result + Time Frame + Objections

(Hasil + Jangka Waktu + Keberatan)

Anda tidak harus menggunakan 3 rumus di atas 

sekaligus.

▪ Hanya menggunakan item pertama (Result) tidak apa-

apa.

▪ Menggunakan item pertama dan kedua (Result + Time 

Frame) itu juga bagus.

▪ Menggunakan ketiga item (Result + Time Frame + 

Objections) ini lebih bagus.



RESULT

HASIL
JADI PENGUSAHA

TIME

WAKTU
DALAM 3 BULAN

OBJECTIONS

KEBERATAN
BELUM PUNYA USAHA

R+T+O
Jadi pengusaha dalam 3 

bulan meskipun belum 

punya usaha

T+R
Dalam 3 bulan anda bisa 

jadi pengusaha

O+R+T

Belum punya usaha ? 

Anda bisa jadi 

pengusaha hanya dalam 

3 bulan

Buat beberapa variasi di setiap headline nya menggunakan contoh di atas, misal headline 1, Variasi A dan Variasi B. 

Lakukan test ke Customer anda, pilih variasi mana yang mempunyai respon paling bagus.



LATIHAN
Buat 5 Headline



Struktur Copywriting 
dengan formula “AIDA”
Attention - Interest - Desire - Action



AIDA
▪ Attention : Dapatkan perhatian mereka

▪ Interest : Buat mereka tertarik

▪ Desire : Buat mereka benar-benar INGIN membeli

▪ Action : Mintalah mereka untuk mengambil tindakan



HEADLINE

▪ Attention: Saya akan mengajari anda bagaimana cara 

mendapatkan penghasilan tambahan 10 juta yang akan 

membuat hidup anda berubah... dalam 20 hari!

▪ Interest: Ini adalah sebuah panduan yang dipelajari 

top marketer dunia yang dimana mereka dapat 

menghipnostis kustomer mereka untuk membeli 

produknya. Ketika mereka mencoba menjual sesuatu, 

ini tidak hanya membuat kustomer membeli satu 

produk tapi membeli banyak produk dalam 1 waktu.

▪ Desire: Jadi jika anda merasa bosan kerja di kantor, 

dan ingin mempunyai kebebasan finansial cobalah 

panduan ini sekarang.

▪ Action: Beli sekarang untuk mendapatkan panduan ini.

Dapatkan penghasilan 

tambahan 10 juta dalam 

20 hari hanya bekerja 

dari rumah.



NYATAKAN
MASALAHNYA

KEGUNAANNYA:

▪ Membuat customer mengangguk setuju, sehingga 

membuat mereka membaca kalimat berikutnya.

▪ Memungkinkan customer mengetahui bahwa Anda 

memahaminya karena keinginan manusia yang paling 

dalam adalah ingin dipahami (pengaruhilah). Ini bisa 

menciptakan empati (Alat penjualan paling hebat). 

▪ Penting: Siapkan solusi anda untuk dipresentasikan ke 

celah yang baru Anda buat dengan menentukan 

masalahnya.

MINDSET:

▪ Jika anda bisa menjelaskan masalah Customer anda lebih 

baik daripada dirinya sendiri, mereka secara tidak sadar 

akan menganggap Anda memiliki solusinya.

▪ Jika Anda tidak memecahkan sebuah masalah yang ada, 

akan sulit untuk membuat orang membeli.



MEMBUAT 
CALL TO ACTION 

(CTA)

▪ Jadi "Action" ini adalah bagian dari formula 

AIDA, ini bagian terakhir yang dimana kita 

menyuruh orang untuk melakukan ACTION.

ANDA DAPAT MENUTUP KATA-KATA 

JUALANAN ANDA DENGAN:

▪ Mintalah mereka untuk mengambil tindakan

▪ Beritahu mereka apa yang terjadi ketika 

mereka sudah membayar

▪ Beritahu mereka untuk bertindak sekarang 

juga.



CONTOH 

CTA

1. Order sekarang

2. Daftar sekarang

3. Beli sekarang

4. Pesan sekarang

5. Klik di sini

6. Booking sekarang

7. Telpon Sekarang

8. Cek di sini

9. Download di sini

10. Daftar gratis

11. Gabung sekarang

12. Mulai sekarang

13. Klik sekarang

14. Dan lain-lain


