
 

Panduan Agen Buku  
Memilih Sekolah 

 
Bantu Orangtua Memilih Sekolah untuk Anak 

Kita menyaksikan banyak orangtua bingung memilih sekolah. Jangan biarkan 
mereka bingung. Bantu dengan menawarkan dan menjelaskan buku  

Panduan Memilih Sekolah untuk Anak Zaman Now 
 

Apa saja isi buku ini? 
1. Memahami anak zaman now 
2. Memahami cara belajar anak zaman now  
3. Memahami sekolah untuk anak zaman now  
4. Memilih sekolah untuk anak zaman now  
5. Strategi alternatif memilih sekolah  

 
Siapa Sasaran Pembaca Buku ini? 

1. Orangtua dengan anak usia 4 - 6 tahun yang ingin mendapat sekolah 
terbaik buat anaknya 

2. Guru dan kepala PAUD dan TK yang peduli lulusannya melanjutkan ke 
sekolah terbaik buat muridnya 

3. Siapa saja yang peduli pada anak dan ingin memberi kado pada teman 
dan saudara  

Deskripsi Mayoritas Pembaca  
● Mayoritas perempuan  
● Usia 25 - 40 tahun  
● Kelas sosial ekonomi B ke atas 
● Berpendidikan menengah atau tinggi  
● Mempunyai anak usia 3 - 6 tahun  

 
 

Apa Manfaat bagi Pembaca? 
1. Pembaca bisa mengetahui keterampilan yang dibutuhkan anak zaman 

now untuk sukses cemerlang di masa depan  
2. Pembaca mengetahui dan menilai calon sekolah secara akurat 

menggunakan panduan observasi dan wawancara memilih sekolah yang 
sangat mudah dan praktis 

3. Pembaca tidak ragu mengajukan pertanyaan ke pihak sekolah karena 
sudah disediakan daftar pertanyaan penting untuk memilih sekolah. 
Bahkan Anda bisa menilai jawaban pihak sekolah karena ada panduan 
menilai jawaban!  

4. Pembaca dijamin tidak keliru memilih sekolah yang hanya akan membuat 
anak Anda menderita dan benci belajar. Sekali keliru, dampak negatifnya 
akan jangka panjang bagi anak Anda 

5. Pembaca terhindar dari mengeluarkan uang banyak untuk sekolah yang 
tidak layak buat anak Anda. Kami yakin setoap orangtua bersedia 
melakukan yang terbaik demi anak, tapi pastikan apa yang Anda keluarkan 
untuk sekolah yang layak 
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Apa kata pembaca tentang  
Panduan Memilih Sekolah untuk Anak Zaman Now? 

Buku ini pernah diterbitkan dalam bentuk ebook yang sudah diunduh puluhan 
ribu dan telah membantu para orangtua untuk memilih sekolah buat anaknya. 
 
Buku ini bagus dalam memberikan panduan, minimal pemahaman dan checklist 
untuk mencari sekolah dan memilih sekolah terbaik bagi anak. Astuti Tri 
Padmaningsih  
 
Buku ini adalah salah satu buku yang mengubah cara pandang saya tentang 
pendidikan. Saya akhirnya yakin dan mempercayai bahwa pendidikan yang 
menumbuhkan tidak hanya sekedar membuat anak bahagia tetapi juga 
memunculkan kemampuan dan kegemaran anak akan belajar yang 
sesungguhnya. Karunianingtyas Rejeki 
 
 

Berapa Harga Buku 
Panduan Memilih Sekolah untuk Anak Zaman Now? 

Buku senilai Rp. 250.000,- ini bisa didapatkan hanya dengan harga Rp. 125.000 
saja!  

 
 

Apa saja Manfaat Menjadi Agen Buku? 
1. Kepuasan batin karena bisa membantu orangtua memilih sekolah terbaik 

buat anaknya 
2. Kebahagiaan menyaksikan lebih banyak anak-anak yang gemar belajar di 

sekolah yang menumbuhkan 
 

Apa hanya itu manfaatnya?  
Masih ada lagi manfaat buat Anda:  

Mendapat komisi 25% untuk setiap penjualan buku 
Panduan Memilih Sekolah untuk Anak Zaman Now 

 
Sudah? 

Bonus penjualan menanti Anda. Setiap kelipatan penjualan, Anda akan 
mendapatkan bonus dengan total nilai Rp.72.000.000 

Ya Anda tidak keliru! TOTAL 72 juta rupiah menanti Anda!  
Ayo bergabung bersama puluhan Agen Buku dan dapatkan manfaatnya  

 
 

Bagaimana cara mendapatkan bonus penjualan? 
(khusus penjualan buku Memilih Sekolah) 

 
Bonus diberikan untuk Agen Buku yang mencapai target penjualan dalam 3 

bulan 
1. Bonus Silver. Bonus: Rp. 800.000. Target: 100 buku  
2. Bonus Gold. Bonus: Rp. 4.000.000. Target: 200 buku 

3. Bonus Platinum. Bonus: Rp. 12.000.000. Target: 400 buku 
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Satu poin lagi 
Buku Panduan Memilih Sekolah untuk Anak Zaman Now tidak tersedia di toko 

buku mana pun. Jadi Anda mempunyai peluang besar untuk memasarkan buku 
yang sangat bermanfaat ini. 

 
*Syarat dan Ketentuan: 

1. Penilaian dan penentuan Agen Buku yang berhak menerima bonus akan 
dilakukan setiap tiga bulan sejak penjualan buku dibuka.  

2. Kuota bonus:  
a. Bonus Platinum untuk 2 agen yang lebih dulu mencapai target 
b. Bonus Gold untuk 10 agen yang lebih dulu mencapai target 
c. Bonus Silver untuk 100 agen yang lebih dulu mencapai target 

 
Ayo Membantu Orangtua, Mengubah Pendidikan 

Ini bukan bisnis biasa. Semakin banyak orangtua menggunakan buku Panduan 
Memilih Sekolah buat Anak Zaman Now, maka semakin besar tuntutan kepada 

pihak sekolah untuk menjadi lebih menghargai keunikan dan kebahagiaan Anak! 
Mari bergabung dalam gerakan perubahan pendidikan melalui orangtua. 

Membantu orangtua, mengubah pendidikan Indonesia 
 
 

Bagaimana Cara Menjadi Agen Buku? 
1. Isi formulir pendaftaran di MemilihSekolah.com/AgenBuku 
2. Pilih jalur yang sesuai dengan kemampuan Anda: Penjualan Langsung atau 

Penjualan Afiliasi  
3. Bila memilih Penjualan Langsung, email Anda akan didaftarkan sehingga 

otomatis mendapatkan diskon 25% ketika membeli di MemilihSekolah.com 
4. Bila memilih Penjualan Afiliasi, Anda akan mendapat email berisi link afiliasi  
5. Kami akan memasukkan Anda di Grup WA Agen Buku untuk memudahkan 

konsultasi dengan kami   
 
 

Apa dan Bagaimana Agen Buku Penjualan Langsung? 
1. Agen Buku yang menawarkan langsung kepada calon pembeli dan 

mendapat komisi dari buku yang terjual  
2. Jalur Penjualan Langsung ditujukan bagi Anda yang punya banyak teman 

dan jaringan/komunitas  
3. Jalur Penjualan Langsung cocok bagi Anda yang suka ngobrol, bergaul 

atau menjelaskan kepada orang lain  
4. Anda bisa melakukan pembelian buku dengan cara 

a. Pembelian di TemanTakita.com minimal 10 buku yang dikirimkan ke 
alamat Anda (disebut model borongan) 

b. Pembelian di TemanTakita.com 1 buku yang dikirimkan langsung ke 
alamat pembeli (disebut model dropship). Dengan catatan, Anda 
menjual minimal 10 buku dalam 1 bulan. Bila pembelian kurang dari 
10 buku/bulan, maka akun Anda akan dibekukan oleh sistem. 
Silahkan hubungi kami untuk mengaktifkannya  
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Apa dan Bagaimana Agen Buku Penjualan Afiliasi? 

1. Agen Buku yang menyebarkan tautan (link) khusus untuk memancing 
pembeli dan mendapat komisi ketika ada orang membeli melalui tautan 
(link) tersebut. 

2. Jalur Penjualan Afiliasi ditujukan bagi Anda yang punya banyak web, blog 
atau grup WA/Telegram  

3. Jalur Penjualan Langsung cocok bagi Anda yang suka melakukan 
marketing internet  

4. Kami akan mengirimkan tautan (link) khusus melalui email untuk Anda 
sebarkan  

5. Gunakan grup WA untuk berkonsultasi dalam menyebarkan tautan (link) 
 
 

Tips Menjadi Agen Buku Penjualan Langsung  
1. Beli dan pelajari buku terlebih dahulu. Aktif mengikuti diskusi di grup WA 

Agen Buku. Semakin paham isi buku, semakin mudah Anda meyakinkan 
orang untuk membelinya 

2. Bila modal Anda sedikit, carilah calon pembeli terlebih dahulu. Jelaskan 
manfaatnya. Bila mereka tertarik, mintalah mereka membayar terlebih 

dahulu ke Anda.  
3. Bila banyak calon pembeli di sekitar tempat tinggal, pilih pembelian 
dengan model borongan (membeli minimal 10 buku) agar hemat ongkos 

kirim 
4. Bila calon pembeli berada di daerah lain, pilih pembelian dengan model 

dropship. Kami akan mengirimkan buku ke pembeli Anda 
5. Kenali gaya Anda, apakah suka menjelaskan ke orang per orang atau 

menjelaskan ke sekelompok orang. Jauh lebih efektif bila Anda 
menjelaskan manfaat buku di pertemuan semacam arisan atau pertemuan 

orangtua. Sekali menjelaskan, langsung banyak yang pesan 
6. Pastikan Anda mengikuti dan mengajak orang untuk mengikuti program 

promosi buku yang dilakukan oleh manajemen buku.  
7. Bila diperlukan, penulis bersedia meluangkan waktu melakukan diskusi 

online (melalui WA, Telegram dll) di komunitas Anda. Gratis!  
 
 

Tips Menjadi Agen Buku Penjualan Afiliasi  
1. Beli dan pelajari buku terlebih dahulu. Aktif mengikuti diskusi di grup WA 

Agen Buku. Semakin paham isi buku, semakin mudah Anda membuat 
konten yang mendorong orang untuk melakukan pembelian 

2. Kami akan membuat konten umum (broadcast WA, posting blog, poster, 
infografi) untuk dipasang atau disebarkan ke jaringan Anda. Meski 

demikian, Anda bisa juga membuat konten khusus yang lebih sesuai 
dengan mesin pencari atau kebutuhan jaringan Anda 

3. Bikin rencana marketing yang matang dan laksanakan secara konsisten.  
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