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Materi #9: Tips Membangun 

Rapport & Otoritas di Dunia Maya 

Kita masih membahas tentang membangun hubungan. Ini adalah materi 

terakhir tentang membangun hubungan. Di materi ini saya akan membahas 7 

Tips Membangun Rapport dan Otoritas di Dunia Maya.  

1. Pastikan Anda “hadir” di dunia maya. Maksudnya apa? Maksudnya 

milikilah akun nmedia sosial yang aktif blog atau website yang Anda 

update secara rutin setidaknya minimal 2-3 kali perminggu lah syuku-

syukur kalau Anda bisa mengupdatenya setiap hari. Ini ang pertama, 

pastikan Anda hadir di dunia maya. 

2. Jadilah orang yang bernilai. Fokuslah menjadi orang yang bermanfaat 

bagi orang lain. Jangan coba-coba memanipulasi “memanfaatkan” 

jejaring Anda. tuluslah membantu mereka untuk mendapatkan apa 

yang mereka inginkan, dengan demikian Anda menjadi orang yang 

bernilai, orang yang bermanfaat di mata mereka. 

3. Bagikanlah konten-konten yang bermanfaat secara teratur. Orang 

menyukai konten yang bermanfaat yang bernilai. Jangan membuat atau 

menyebarkan konten sampah, sudah terlalu banyak konten sampah di 

dunia maya. 

4. Posisikan diri Anda sebagai seorang ahli. Orang suka berhubungan 

dengan orang yang ahli, orang suka merekomendasikan orang yang 

ahli. Ingat tujuan kita di tahap membangun hubungan, tujuannya adalah 

membuat kita dikenal, disuka dan dipercaya. Dengan memposisikan diri 

sebagai ahli Anda akan dikenal orang lain, disukai oleh orang lain dan 

dipercaya oleh orang lain. 

5. Lakukan percakapan secara reguler dengan jejaring (friends/follower) 

Anda. Sapa mereka, jawab pertanyaan mereka. Tidak usah setiap hari, 

minimal Anda punya jadwal untuk melakukan percakapan dengan 

mereka. 

6. Tunjukkan apresiasi. Tunjukkan penghargaan hargai orang yang telah 

membagikan konten Anda. minimal dengan sekedar ucapan 

terimakasih, like, share atau apapunlah. Hargai orang yang telah 

membagikan konten Anda atau yang memberikan riview positif tentang 

diri Anda, tunjukkan apresiasi Anda. 

7. Ajak mereka masuk ke sales funnel Anda. apa itu sales funnel? Sales 

funnel adalah saluran penjualan yang Anda miliki. Bentuknya bisa 
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berupa grup Facebook, email, grup Whatsapp atau saluran yang lainnya. 

Ini adalah saluran yang membuat Anda bisa berinteraksi lebih dalam 

dengan mereka. Berikan nilai lebih bagi orang-orang yang bersedia 

masuk ke sales funnel Anda. sehingga apa? Mereka akan suka dengan 

Anda, percaya dengan Anda, dan bersedia membeli dari Anda.  

Ini 7 tips bagaimana kita membangun rapport dan membangun otoritas di 

dunia maya. Selamat mencoba 
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