
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paket 3 

 

Mailing List Unlimited v.01 
Trik Kirim Email ke Ribuan Milis Secara Otomatis Non-Stop 

Setiap Jam, Setiap Hari, Selamanya Tanpa Script tanpa 

Software Dan GRATIS!!! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SOLUSI BERPROMOSI 

PRAKTIS  DAN CERDAS 

www.DynasisPLUS.com

www.dynasisplus.com

http://www.dynasisplus.com


Mailing List Unlimited v.01 
Trik Kirim Email ke Ribuan Milis Secara Otomatis Non-Stop 

Setiap Jam, Setiap Hari, Selamanya Tanpa Script tanpa Software 

Dan GRATIS!!! 
 

 

Pendahuluan 

 

 Trik ini adalah merupakan hasil pengalaman pribadi saya dan bukan 

terjemahan dari buku luar atau menulis ulang pengalaman orang lain. Saya 

temuan trik ini secara tidak sengaja karena saya termasuk orang yang aktif di 

dalam kegiatan milis. Trik ini sebenarnya lumayan banyak yang tahu tapi lebih 

banyak lagi yang tidak tahu. Mungkin Anda termasuk dalam kategori orang 

yang tidak tahu trik ini :-). 

 

 Salah satu sarana yang paling sering dan paling akrab digunakan oleh 

para pengiklan adalah Mailing List atau Milis. Di dunia Internet Indonesia, 

Milis meraih posisi yang lumayan digemari dalam kegiatan promosi online, 

megingat kemampuan fungsinya mempermudah promosi serta pemasaran 

produk dan website seseorang.  Walaupun milis termasuk sarana promo yang 

ampuh dan unggulan, akan tetapi diperlukan ketekunan yang tinggi agar iklan 

kita bisa terus online dan meraih posisi teratas di milis yang kita ikuti. Minimal 

kita harus posting iklan 1 kali dalam satu hari. Hal ini sangatlah 

membosankan dan membuang tenaga, uang dan kesabaran. Walaupun 

menggunakan software pengirim email milis massal, tetap saja harus 

dilakukan setiap hari 

 

 Sebenarnya ada beberapa cara agar iklan kita di milis terposting secara 

otomatis tanpa kita harus repot-repot online. Cukup satu kali setting dan iklan 

kita tersebar terus menerus di milis yang kita ikuti tanpa campur tangan kita 

lagi. Beberapa orang yang mengerti script menggunakan script pengirim 

email otomatis untuk mengirim email promonya ke milis, seperti script Yahoo 

Poster. Ada juga yang menggunakan Autoresponder. Kedua trik tersebut 

mengharuskan kita memiliki / sewa hosting untuk menjalankan script tersebut, 

Cara ini akanlah sulit untuk diterapkan oleh orang-orang  yang tidak mengerti 

script. 

 

 Sebenarnya ada cara yang mudah dan sudah tersedia secara secara 

gratis untuk kita gunakan dan manfaatkan untuk mengirim email iklan kita ke 

ratusan bahkan ribuan milis secara otomatis tanpa campur tangan kita lagi 

setelah settingannya selesai. Email iklan kita akan selamanya terkirim, setiap 

jam, setiap hari setiap minggu, setiap bulan setiap tahun….selamanya 

dengan syarat yahoogroups tersebut masih berjalan. Dan yang luar biasanya 

adalah ini bisa kita lakukan hanya dengan Rp.0,- alias tanpa biaya sama 

sekali kecuali biaya untuk online. Bahkan benar-benar bisa gratis-tis-tis tanpa 

biaya online, bila Anda menggunakan sarana internet KANTOR :-).  
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 Satu-satunya kelemahan trik ini adalah kita harus cape di awalnya saja, 

yaitu kita harus daftar terlebih dahulu ke milis-milis yang akan kita kirim email 

promo kita (Setahu saya memang seharusnya kita daftar). Jika kita akan 

mengirim ke 100 milis, berarti kita harus melakukan 100 kegiatan mendaftar 

ke milis, bila dalam satu milis kita ingin email kita terkirin 5 kali dalam sehari 

selamanya, maka berarti kita harus melakukan 100 x 5 = 500 kegiatan (setiap 

satu kegiatannya tersebut hanya akan kita lakukan sekali saja seumur hidup). 

Kelihatannya repot ya?. TIDAK!!! Sama sekali tidak merepotkan. Kegiatan ini 

akan merepotkan dan melelahkan jika Anda melakukan ini dalam satu waktu. 

Saran saya  “Lakukanlah dengan santai, jangan Ngoyo”. Cobalah untuk 

melakukan kegiatan untuk 5 s/d 10 milis dalam satu hari, maka dalam tempo 

10 s/d 20 hari, iklan Anda akan terkirim secara otomatis 5 kali dalam sehari 

selamanya ke seratus milis (bahkan bisa lebih dari 5 kali jika Anda mau). 

Setelah tercapai seratus milis, Anda boleh mengulang kegiatan tersebut untuk 

milis ke 101, ke 102 …..dst, terserah Anda. Sekali lagi saya tekankan, 

“Lakukanlah dengan santai, jangan Ngoyo”  

 

Oke,… Cukup pembukaannya. Sekarang seperti apa sih triknya. Silahkan 

baca terus pembahasan tentang Mailing List Unlimited ini 

 

 

Pendaftaran 
 
 Langkah awal trik ini adalah mendaftar ke mailing list yahoogroups. 

Silahkan ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk lebih memudahkan proses 

pendaftaran. 

 

 Di dalam folder Yahoogroups Unlimited saya sertakan beberapa file 

berisi ribuan alamat yahoogroups yang bisa Anda kirimi email iklan Anda di 

dalam folder bernama MILIS. Beberapa file tinggal Anda klik saja, maka 

langsung masuk ke Join area milis bersangkutan. Syaratnya Anda harus 

tersambung dengan Internet dan sudah mempunyai account email di 

yahoomail. 

 

1. Sambungkan komputer Anda dengan Internet 

2. Buka folder Yahoogroups Unlimited, Lalu buka Folder MILIS 

3. Double Klik file Join_Url.htm atau milis kirim join.doc 

4. Maka akan tampil window seperti di bawah ini 
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5. Klik link paling atas (http://groups.yahoo.com/group/Aha_uang/join/). 

Jika komputer Anda terhubung dengan Internet (memang harus) maka 

Anda akan langsung masuk ke ruang login email yahoo (Ini akan 

terjadi jika Anda belum login ke email Anda). 

 

  
 

6. Silahkan isi Yahoo ID dengan alamat email yang ingin Anda daftarkan 

ke yahoogroups. Masukan password lalu klik Sign In. Setelah itu Anda 
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akan langsung di bawa ke halaman Join Aha_uang group 

 

 
 

7. Hanya ada tiga poin yang akan Anda kerjakan di halaman ini, yaitu klik 

option Web Only (Lingkar merah nomor 1) Tujuannya adalah agar 

email yang dikirim oleh ribuan anggota milis ini tidak masuk ke dalam 

inbox Anda. Anda pasti tidak akan mau inbox email Anda di bom 

dengan email yang bisa mencapai ribuan email satu harinya. Lalu 

mketik ulang tulisan yang ada di kotak hitam sebelah kiri di kotak kecil 

di sebelah kanannya (Lingkar merah nomor 2), Terakhir klik Tombol 

Join (Lingkar merah nomor 3). Selesai tugas Anda untuk mendaftar ke 

satu yahoogroups. 

8. Anda akan mendapatkan ucapan selamat dari Aha_Uang di tampilan 

halaman berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. 
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9. Perhatikan lingkaran merah nomor 1. Pastikan di situ tertulis Web 

Only. Jika masih tertulis Individual emails, maka Anda harus edit lagi 

membership Anda dengan mengklik tulisan “here” di bawah tulisan 

Individual email. Maka Anda akan dibawa kehalaman edit membership 

yang tiada lain adalah halaman join tadi. Silahkan klik option web only 

seperti yang dijelaskan di atas. Lalu klik tombol edit membership/join. 

Kembali ke gambar di atas, perhatikan lingkar merah nomor 2, di sana 

tertulis calendar. Klik tulisan Calendar tersebut, maka Anda akan di 

bawa ke halaman di bawah ini. 

 

      
 

10. Scroll down (turunkan tampilan ke bawah) sampai terlihat gambar di 

bawah ini. 
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11. Klik lah “7.00” (lingkar merah) untuk memasang iklan yang akan di 

tampilkan pada pukul 7.00 pagi. Nantinya iklan ini akan terposting 

secara otomatis setiap pukul 6.45 pagi (Nanti akan di jelaskan kenapa 

terposting 6.45 pagi). Setelah Anda klik “7.00” tadi, maka Anda akan 

dibawa ke halaman di bawah ini. 

 

    
 

12. Isikan Iklan Anda di halaman ini. Isikan isian sesuai kebutuhan iklan 

Anda. Silahkan isi pada tempat-tempat yang saya contohkan saja 

seperti di bawah ini, adapun isi iklan terserah Anda. 
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13. Inilah kunci kesuksesan otomatisasi iklan Anda selamanya. Perhatikan 

baik-baik. Ikuti semua step-step berikut, jangan sampai salah. Jika 

sampai salah, bisa menyebabkan kurang optimalnya atau bahkan tidak 

terkirimnya iklan Anda. 

a. Title : Isikan dengan judul Iklan Anda 

b. Event Type : Biarkan saja seperti adanya 

c. Date : Biarkan saja seperti adanya 

d. Time : Klik option Starts at, jangan pernah klik “This is an all day 

even” banyak yang menyangka jika meng-klik “This is an all day 

even” email mereka akan terkirim setiap jam, padahal email 

mereka hanya akan terkirim satu kali saja. Jadi yang harus 

Anda lakukan adalah mengklik option “Starts at : (pada contoh 

di atas 7:00). Maka iklan Anda akan terkirim pada sekitar jam 

tersebut (6:45) 

e. Duration : Biarkan saja apa adanya (1 hr : 0 mins) 

f. Location : Kosongkan saja 

g. Note : Isikan dengan isi pesan iklan Anda 

www.dynasisplus.com

http://www.dynasisplus.com


h. Repeating : Inilah kunci keberhasilan otomatisasi iklan Anda. 

Anda wajib mengklik option Repeat : Every Day 

i. End Date : Anda harus klik  Option “No End Date” inilah kunci 

terpostingnya iklan Anda selamanya. 

j. Remainders: Anda harus klik Option Send a remainder 15 

minutes. Ini adalah kunci keberhasilan terpostingnya iklan Anda 

ke milis. Jika Anda tidak klik remainders, maka iklan Anda tidak 

akan pernah terkirim ke milis. Iklan Anda akan terkirim 15 menit 

sebelum jam pilihan Anda. Jika Anda klik Starts at 7:00 maka 

iklan ini akan otomatis terposting 15 menit sebelum pukul 7:00 

pagi atau pukul 6:45 pagi. 

k. Before and: biar saja kosong 

l. Selebihnya ke bawah, biarkan saja kosong 

m. Silahkan klik Save, Maka selesai sudah satu tugas untuk 

mengotomatiskan pengiriman iklan Anda di milis yang Anda 

ikuti.  Ingat sekali lagi: Remainders adalah kunci terkirimnya 

email iklan Anda, Repeat Every Day: adalah kunci otomatisasi 

terkirimnya iklan Anda setiap hari tanpa campur tangan Anda 

lagi, dan No End Date: Adalah kunci terpostingnya iklan Anda 

selamanya. 

n. Setelah itu Anda akan dibawa ke halaman calendar awal, 

dimana sekarang Iklan Anda sudah terdaftar di kalendar (lihat 

lingkar merah) dan siap untuk dikirim setiap hari setiap jam 6:45 

pagi, selamanya 

      

 
 

 

 

 

www.dynasisplus.com

http://www.dynasisplus.com


o. Adapun tampilan Iklan Anda nantinya akan seperti gambar di 

bawah ini 

 

 
 

Saya yakin salah satu dari kita pernah menerima email dengan format seperti 

gambar di atas. Yaa, itulah email yang menggunakan trik yahoogroups 

Unlimited. 

 

 Selamat!! Satu buah email iklan Anda akan terkirim secara otomatis 

selamanya di milis tersebut. Untuk mengirim pada jam-jam berikutnya, 

silahkan ulangi langkah 11 s/d m. Saran saya adalah gunakan trik ini dengan 

bijak, jangan melakukan SPAM. Pasanglah iklan Anda pada Jam-jam ramai, 

jangan pasang iklan Anda setiap Jam ini bisa menyebabkan email Anda di 

Banned oleh Sang Moderator. 

 

 Untuk  Mengotomatiskan iklan Anda pada Milis yang lain, silahkan ulangi 

langkah 4 sampai dengan selesai. 

 

 Sekali lagi saya ucapkan selamat, karena Anda telah melakukan sebuah 

trik promo yang luar biasa, memudahkan tugas promosi Anda, bahkan Gratis, 

tanpa harus megerti script dan tanpa software. 

 

 Bila Anda ingin beriklan di ribuan milis maka Anda harus rajin 

mengulang proses ini sampai ribuan kali, lakukan sambil jalan, santai saja, 

jangan ngoyo. Anda bisa mencari alamat milis yang bisa Anda kirimi email 

promo Anda di folder MILIS, bila sudah habis, Anda bisa search di 

Yahoogroups dengan kategori iklan atau bisnis. 

 

 Oh iya, satu hal lagi yang perlu Anda ketahui. Tidak semua milis 

menyediakan fasilitas Calendar. Jika Anda menemukan milis tanpa fasilitas 

Calendar, lebih baik Anda keluar saja dari keanggotaan milis tersebut. 
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Penutup 
 

 Demikianlah trik Yahoogroups Unlimited, sebuah trik sederhana yang 

sebenarnya sudah disediakan oleh yahoogroups, walaupun tujuan yahoo 

membuat fasilitas Calendar ini untuk tujuan lain, tapi sah-sah saja kita pakai 

untuk fasilitas promosi kita selama kita gunakan dengan Bijak. 

 

 Trik ini walaupun banyak yang tahu, tapi buku tentang trik yang saya 

tulis ini adalah murni dari hasil pengalaman pribadi saya sendiri yang tidak 

sengaja menemukan fasilitas Calendar pada Yahoogroups 

 

 Semoga buku ini bermanfaat bagi Anda 

 

 

 

 

Salam Sukses 

www.dynasisplus.com

http://www.dynasisplus.com

