


Materi Presentasi ini dilindungi Hak Cipta dan 
Undang – Undang.

Dilarang Meniru dan Melakukan Dokumentasi 
dalam bentuk Audio maupun Visual tanpa 

seizin Management Biogreen.



First of all, we all are very sorry atas 
kejadian yang menimpa bukan 

hanya indonesia tapi juga dunia.



Saya mewakili Biogreen Science juga 
ingin mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya untuk semua dokter, 
suster dan para tenaga medis lainnya 
yang berjuang di garis depan dalam 

menghadapi wabah COVID-19.



Kita doakan dan berharap semoga 
mereka yang meninggal pergi dalam 
ketenangan dan mendapat tempat 
terbaik di sisi-Nya, serta keluarga 

yang ditinggalkan diberikan 
ketabahan.



There Are Few Things Winner Do 
During #Dirumahaja:

• Read book
• Watch someone's 

success story on 
Youtube

• Make money on 
social media

• Pembinaan team

• Business Opportunity From 
Home (BOFH) / Health 
Seminar From Home 
(HSFH)

• Exercise (Chrisheria / 
Tabata)

• Meditate, or
• Take online courses



What important is FOCUS ON 
PRODUCTIVE THINGS!



Kenapa?

• Besar kemungkinan kita akan #StayAtHome 
selama beberapa bulan ke depan.

• Terjadinya resesi karena sektor ekonomi 
terhajar keras oleh wabah COVID-19.

• Depresi! Karena banyaknya orang yang 
kehilangan mata pencarian akibat wabah 
COVID-19.



Kenapa Kita Harus Optimis:

Ada peluang di setiap masalah yang terjadi!

Resesi bisa membuat bisnis jaringan "meledak"
Orang-orang akan mencari kesempatan untuk 

tetap bisa mendapat penghasilan.



Tidak percaya? Silahkan tanya 
bagaimana pendapatan para 

produsen dan penjual Alat 
Perlindungan Diri (APD) seperti 

masker dan hazmat suit.



Yang harus Anda ingat, tekankan 
pada sisi bisnis.

Kenapa? Karena yang punya 
daya beli pada masa seperti ini 

adalah kelas menengah ke atas!.



Penekanan pada produk tidak 
cukup karena pada masa seperti 
ini orang-orang akan desperate 

mencari kesempatan untuk 
menghasilkan uang.



Pada masa pandemi seperti ini, 
kelas menengah ke atas lah yang 
mampu untuk melakukan investasi 

kesehatan.



Mereka yang berada dalam kelas tersebut 
adalah orang-orang yang mampu untuk 
melengkapi diri mereka dengan hal-hal 

yang mampu melindungi diri mereka dari 
ancaman COVID-19.



Mereka yang masuk dalam kategori 
kelas menengah ke atas mampu untuk 

membeli vitamin dan berbagai 
suplemen lainnya yang sangat 

diperlukan pada masa pandemi.



Dr. Richard akan membahas berbagai 
topik kesehatan yang berhubungan 
dengan wabah COVID-19 seminggu 

sekali melalui program Health Seminar 
From Home (HSFH).



Saya sangat menyarankan agar 
kalian semua rutin mengikuti acara 

ini undang sebanyak-banyaknya 
orang untuk ikut juga.



This is a blessing in disguise!
Masa pandemi seperti saat ini 

adalah kesempatan langka yang 
hanya terjadi 100 tahun sekali!.



Anda harus bisa jeli melihat 
peluang untuk bisa menjual produk 
dan meningkatkan penghasilan di 

masa pandemi seperti ini.



Bisnis Biogreen Science
Punya 3 Prinsip Dasar:

• Menjual.

• Merekrut.

• Membina.



Menjual

Pada masa pandemi seperti ini, 
jadikan kelas menengah ke atas 
sebagai target utama penjualan 

produk.



Merekrut

Gunakan sebaik-baiknya sistem digital 
marketing, karena anjuran #DiRumahAja 

membuat orang-orang menghabiskan lebih 
banyak waktu mereka di social media.

(Teknisnya akan saya bahas sebentar lagi).



Membina
• Lakukan secara konsisten untuk 

menjaga semangat tim Anda.
• Lakukan meeting kecil-kecilan dengan 

Leader terdekat Anda minimal dua 
sampai tiga kali seminggu.

• Meeting kecil ini berguna untuk check & 
balance, sharing dan konsultasi.



Become An Active & Productive 
Digital Marketer



Jangan Menjadi Penjual Yang Pasif!

Digital Marketing tidak hanya 
sebatas posting sebuah konten.



Tim Creative memang membuat konten 
untuk membantu Anda mempromosikan 

produk yang Anda jual, tapi itu bukan 
berarti Anda cukup mem-broadcast atau 

meng-upload konten tersebut di Whatsapp 
status atau Instagram story lalu menunggu 
dan berharap mendapat sales atau closing.



Sebagai contoh, di dunia konvensional 
apakah perilaku pasif seperti itu akan 

menghasilkan?.



Jelas tidak. Kita perlu berlaku aktif dan 
produktif untuk bisa meraih hasil yang 

memuaskan, contohnya membuat daftar nama, 
mengundang prospek, melakukan presentasi, 

menghadapi penolakan atau berbagai 
pertanyaan mengenai sistem bisnis dan produk, 

melakukan follow up hingga closing.



Aturan yang sama juga 
berlaku di dunia online / 

digital marketing. Agar bisa 
sukses, Anda harus proaktif, 

kreatif, dan produktif.



• Sebelumnya saya sudah mengatakan 
bahwa masa pandemi adalah masa di 
mana orang-orang sedang aktif-aktifnya 
berselancar di media sosial.

• Selain itu, anjuran untuk #DiRumahAja 
juga membuat banyak orang memiliki 
lebih banyak waktu luang.

• Manfaatkan situasi ini untuk berlaku aktif, 
kreatif, dan produktif.



Anjuran bagi seluruh Member Biogreen 
Science selama masa pandemi,
Manfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya 
untuk menjalin hubungan melalui video call:

• Whatsapp video call.

• Facetime.

• Zoom.



Bangun hubungan baik dengan bertanya 
bagaimana keadaan mereka.

Pada masa seperti ini, pertanyaan seperti itu 
sangat besar kemungkinannya akan 
disambut dengan cerita mengenai

keluh-kesah mengenai kehidupan mereka 
yang terdampak oleh wabah COVID-19.



Setelah bercerita tentang kondisi 
mereka, mereka akan bertanya balik 

mengenai kondisi Anda. Saat itu terjadi, 
Anda harus memanfaatkannya untuk 

menyisipkan produk atau sistem 
Biogreen Science sebagai solusi.



Anda tidak harus melakukan 
penawaran pada sesi pertama 

video call. Utamakan terjalinnya 
hubungan baik terlebih dulu. 



Anda bisa berteman lebih dulu di media 
sosial atau manfaatkan waktu Anda selama 
berkomunikasi dengan calon prospek untuk 

bercerita betapa bersyukurnya Anda di 
tengah pandemi seperti ini penghasilan 

Anda tidak terpengaruh karena bisnis Anda 
bisa dijalankan dari rumah.



INTINYA, BUAT MEREKA 
PENASARAN DI SESI TELEPON 

/ VIDEO CALL PERTAMA!



Anda harus ingat! Masa pandemi seperti ini 
memukul kondisi finansial banyak orang!

Apa yang perlu Anda lakukan? Simpel saja, 
yaitu tawarkan solusi atas ketakutan yang 
sedang mereka rasakan, baik itu dari sisi 

kesehatan (produk Biogreen) atau sisi 
keuangan (bisnis Biogreen).



JANGAN BATASI KREATIVITAS ANDA!

Konten yang Anda sebar di media 
sosial (Whatsapp, Facebook, Instagram) 

tidak harus selalu konten yang 
disediakan oleh Manajemen Biogreen.



Sebagai pengusaha, Anda jelas mengerti 
mengenai produk atau hasil yang Anda 

jual. Berangkat dari pemahaman tersebut, 
coba googling hal-hal yang berhubungan 

dengan produk atau bisnis Biogreen 
Science seperti:



• Manfaat apel Swiss, ashwagandha, 
atau bahan aktif lainnya.

• Informasi mengenai dampak negatif 
wabah COVID-19 terhadap sektor 
ekonomi (PHK, potong gaji, nilai tukar 
Rupiah).



Dengan menggunakan konten dari tim 
kreatif Biogreen sebagai referensi, olah 

informasi yang Anda dapat dari hasil 
googling untuk menjadi konten yang 
bisa membantu Anda dalam promosi.



Konten tidak terbatas pada manfaat 
produk. Anda juga bisa mengggunakan 
kesuksesan yang sudah diraih oleh 
member-member Biogreen Science 
seperti:

• Testimoni
• Penghasilan yang didapat dari Biogreen



Contoh:

Ceritakan bagaimana menjalankan bisnis 
Biogreen Science membuat Anda bisa 
punya tabungan untuk bertahan hidup 

meskipun tidak ada penghasilan hingga
6 - 12 bulan ke depan.



Panduan Memposting Konten



Konsisten! Lakukan minimal 10 post 
sehari untuk Facebook dan 5 - 10 

stories sehari untuk Whatsapp status 
atau Instagram story.



Boleh posting konten yang sama 
asal tidak terlalu sering (Ini kenapa 
Anda harus mulai membuat konten 
Anda sendiri agar tidak kehabisan 

bahan posting).



Postingan tidak selalu harus tentang 
Biogreen Science.

Anda bisa membuat konten mengenai motivasi, 
cara mengelola keuangan, tips & trik menjaga 

kesehatan dan kecantikan (tanpa sisipan 
produk karena sudah ada konten lainnya 
mengenai produk yang Anda posting), dll.



Jika kehabisan ide, Anda bisa memposting 
ulang konten orang lain (contoh: akun 

Instagram @bisnisbarengbram). Jangan lupa 
untuk memberikan kredit terhadap orang/akun 

pemilik postingan yang ada repost untuk 
menghindari masalah copyright.



Selingi postingan mengenai produk dan 
bisnis Biogreen Science dengan 

konten-konten semacam ini.



Gunakan hashtag/tanda pagar (#) pada 
setiap postingan dan maksimal ada
4 - 5 hashtag pada setiap postingan.

(contoh: #bisnisonlinebgs 
#biogreenscience #kerjadarirumah).



Konten Adalah Kunci!



• Kenapa RCTI dan SCTV membuat 
sinetron/FTV?

• Kenapa Metro TV dan Kompas TV 
mencari berita?

• Kenapa Indosiar menggelar 
kompetisi musik dangdut?



Karena hal-hal tersebut merupakan 
konten mereka dan konten-konten 

tersebut "mengundang" orang untuk 
beriklan! Ini artinya, konten ibarat umpan 
yang Anda gunakan untuk memancing 

uang.



Ingat! Hal utama yang harus Anda 
pertimbangkan dalam membuat 

konten adalah manfaat dari konten 
tersebut.



Sinetron, FTV, serta kompetisi musik 
bermanfaat sebagai hiburan, 

sementara berita bermanfaat untuk 
memenuhi kebutuhan informasi. 

Artinya, buatlah konten yang sesuai 
dengan kebutuhan orang.



Orang akan mencari apa yang mereka 
butuhkan. Apabila Anda bisa menyajikan 

kebutuhan atau informasi mengenai 
kebutuhan tersebut (informatif), kredibilitas 

Anda akan terbangun dan akan banyak 
orang yang akan mengikuti Anda.



Anggap media sosial Anda 
merupakan sebuah perusahaan 

media yang harus terus 
memproduksi konten agar bisa 

menarik penonton.



Ada berbagai jenis konten:
• Talkshow/wawancara/tanya jawab (selipkan 

info biogreen di sela-sela perbincangan)
• Success story
• Vlog perjalanan/wisata (secara tersirat 

memperlihatkan kesuksesan Anda)
• Tips & Trik



Kata-Kata Yang Bisa 
Digunakan Dalam Konten



• Reseller atau Dropshipper (contoh: dicari 
reseller/dropshipper).

• Franchise (contoh: franchise produk 
kesehatan/kecantikan).

• Modal 60rb (contoh: usaha modal 60 ribu).
• Hasil instan dan nyata (pandemi membuat 

banyak orang butuh penghasilan instan).



Anda juga bisa membuat konten yang 
menunjukkan penghasilan yang Anda dapat 
dari Biogreen Science. Apabila Anda ragu 

dengan penghasilan Anda, Anda bisa 
menggunakan penghasilan yang dimiliki 

Upline, Downline, atau Crossline.



Jangan terlalu fokus pada Whatsapp 
status dan Instagram story.

Buat postingan di status/story dan 
feed seimbang.



Status dan story hanya bisa dilihat oleh 
follower Anda, jadi maksimalkan postingan 
pada feed Facebook dan Instagram karena 

postingan pada feed bisa dilihat semua orang 
dan memperbesar kesuksesan Anda untuk 

mendapatkan follower baru.



The more relevant the content, the better 
Apabila Anda tidak ingin konten di akun 
pribadi Anda bagaikan gado-gado, buat 

akun baru yang khusus untuk konten 
informasi produk dan bisnis.



Instagram kini tak lagi menjadikan kualitas foto 
atau berapa banyak likes sebagai acuan, tapi 

dari berapa lama waktu yang dihabiskan 
seseorang dalam mengonsumsi konten Anda.

Informasi Penting Terkait Konten Instagram 
dan Youtube:



Jadi, buat konten berbentuk slide (lebih 
dari 1 foto) yang berisi informasi menarik 
agar orang menghabiskan banyak waktu 
untuk membaca/menonton konten yang 

Anda buat.



Youtube juga menerapkan algoritma 
yang sama. View tak lagi terlalu 

berpengaruh karena sekarang penilaian 
untuk video dilihat dari berapa lama 
waktu yang dihabisan orang di video 

dan channel milik Anda.



Buatlah konten berdurasi lumayan 
panjang (tentunya harus dikemas 

dalam bentuk yang tidak 
membosankan) seperti talkshow 

mengenai finasial.



Konten Sudah Bagus dan 
Informatif, Lalu Apa Lagi?



• Meninggalkan komentar di postingan orang lain.
• Memberikan komentar atas komentar orang lain 

pada sebuah postingan.
• Memberikan like di postingan orang.
• Memberikan like pada komentar orang lain.
• Sapa orang yang membalas komentar Anda atau 

memberikan like pada postingan Anda.

Setelah anda punya konten yang bagus dan 
terstruktur di feeds anda, Anda bisa mulai aktif:



Ingat! Ketahui batas wajar dalam 
memberikan komentar agar Anda 

tidak disangka melakukan spamming.



Cari hashtag kata kunci yang anda 
targetkan untuk melakukan promosi saat 

pandemi. Contoh hashtag yang bisa
Anda cari:

#gym #viruscorona #karantinawilayah #reseller 
#dropshipper #labuanbajo #bali #jualkue 

#dekorasi #weddingorganizerjakarta/bali/surabaya 
#eventorganizer #buruh



Intinya adalah mencari hashtag yang 
berhubungan dengan industri-
industri yang terkena dampak 

wabah COVID-19



Anda juga bisa cari prospek lewat 
fitur location di Instagram.

Cari di sekitar daerah rumah Anda.
It's actually raining gold now. What 

you need to do is go outside and get 
the gold.



Always Active & Productive!



Menggunakan digital marketing bukan 
berarti Anda akan mendapatkan kesuksesan 
secara instan. Berbisnis secara online sama 

dengan membangun bisnis offline, perlu 
usaha mempromosikan bisnis, akan ada yang 

menyerah di tengah jalan, tapi banyak juga 
yang terus maju dan meraih sukses.



Bagaimana Dengan Anda?



Apakah Anda termasuk orang-
orang yang hanya akan berdiam 

diri saja setelah Digital Meeting ini 
selesai?.



Apakah Anda termasuk orang-
orang yang cuma bisa berharap 

ada hujan emas dan Anda tinggal 
melangkah keluar rumah untuk 

memungut emas yang berjatuhan?.



Atau Anda mulai mempelajari digital 
marketing lebih jauh dan 

menggunakan pengetahuan yang 
Anda dapat dari Digital Meeting ini 

untuk bisa lebih memanfaatkan dunia 
digital agar meraih kesuksesan?.



Ingat! Digital Marketing
membutuhkan waktu untuk bisa bekerja 

secara optimal, kecuali Anda mau 
menggunakan jasa beriklan

(Ini akan saya bahas di lain kesempatan).



Hal-Hal Yang Wajib Anda Ingat 
Terkait Digital Marketing:

• Target market Anda se-Indonesia.
• Baca ulang PPT ini, kerjakan step by step, 

ulang terus-menerus hingga Anda paham 
secara menyeluruh, dan turunkan. 
pengetahuan kalian ke bawah (Downline). 

• Konsisten melakukan 5 - 10 postingan per hari.



1 saja orang yang tak dikenal, yang 
didapat dari media sosial, bisa Anda 
closing, maka itu artinya Anda bisa 
mendapatkan orang dari seluruh 
Indonesia, bahkan seluruh dunia.



Saran



• Pertemuan Grup Mingguan Harus Tetap 
Jalan Selama Pandemic.

• Saya melihat beberapa leader yang 
belum melakukan hal ini.

• Pertemuan bisa dilakukan secara online.



• Gelar training dan meeting masing-masing 
grup seperti Digital Meeting ini untuk saling 
menyemangati satu sama lain, terutama untuk 
kalian yang menjalankan bisnis Biogreen 
secara full time. Anda harus siap agar cicilan 
dan urusan finansial keluarga tidak terganggu.



• Persiapkan diri Anda untuk situasi 
terburuk. Penanganan wabah 
COVID-19 bisa membuat kita harus 
berada di rumah hingga berbulan-
bulan dan terancam resesi bahkan 
depresi.



BAGD & ACE 2020



Bio Rawgenic Batch
Terbaru Mei 2020



 Product yang akan launching
pada bulan Juli-Agustus

& Oktober-November 2020



Digital Meeting Selanjutnya
Bagaimana Cara Beriklan di Google, 

Facebook & Instagram



Pesan Untuk Peserta Digital Meeting:

• Tetap di rumah saja apabila tak ada keperluan 
yang mendesak.

• Patuhi anjuran pemerintah dan tenaga medis.
• Selalu gunakan masker saat keluar rumah 

(saat jogging dan berjemur juga).
• Jaga jarak aman dengan orang lain.



Kalau kita semua mematuhi segala anjuran 
terkait penanganan wabah COVID-19, 

semoga situasi ini bisa segera berakhir 
dalam waktu 1 - 2 bulan ke depan.



Ray Dalio, seorang Manajer Pengelola 
Investasi terkaya di Amerika Serikat 

pernah berkata
"Kreativitas dan Produktivitas adalah dua 

buah hal yang membuat suatu negara 
bisa tetap berada di puncak."



Maka itu, Anda harus tetap produktif!

Uang tidak bertahan lama. Kekayaan 
biasanya hanya bertahan selama 5 

tahun akibat faktor depresiasi.

Produktivitas adalah kunci untuk 
menjaga kekayaan yang Anda miliki.



Gunakan waktu luang yang Anda miliki 
untuk mengevaluasi ektivitas Anda 

dalam beberapa minggu ke belakang. 
Apabila ada kesalahan yang Anda buat, 

jadikan itu pelajaran dalam 
pengambilan keputusan di masa 

mendatang.



Meditasi / tenangkan diri Anda. 
Ingat-ingat kembali apa saja tujuan 
dan impian Anda agar Anda tidak 

pernah kehilangan semangat untuk 
meraih sukses.



Thank you


