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Anne Ahira dan Asian Brain
Penulis : Yusuf KS

K. Prologue :
Anne Ahira, suatu nama fenomenal sejak sekitar tahun 2004/2005, bahkan hingga saat ini (2007)
namanya masih cukup melambung. Tulisan ini adalah tulisan tentang Anne Ahira dan Asian Brain.
Untuk mengetahui seluk beluk Anne Ahira dan Asian Brain, penulis membaca sumber media cetak
dan online tentang Anne Ahira, dan juga mencari informasi tentang Asian Brain dan apa saja yang
dipelajari di sana.
Format penulisan yang penulis lakukan adalah langsung menjelaskan tentang sisi positif, negatif, dan
tambahan/omake (beberapa tambahan hal penting atau hal trivia yang bisa didiskusikan lebih lanjut)
tentang Anne Ahira, diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan suatu kesimpulan. Tulisan ini
bukanlah suatu promosi tentang Anne Ahira dan Asian Brain, dan juga bukanlah suatu cacian (anti)
terhadap Anne Ahira. Tulisan ini hanyalah sisi pandang penulis tentang Anne Ahira dan Asian Brain
berdasarkan sumber-sumber penulis. Jika ada kesalahan tentang tulisan ini penulis minta maaf atas
kesalahan tersebut (penulis berharap diberitahu kesalahan itu supaya bisa diperbaiki). Semoga tulisan
ini bermanfaat.

L. Positive :
1. Anne Ahira mempunyai pengetahuan tentang internet marketing.
Menurut pendapat penulis (yang bukanlah seorang ahli internet marketing), Anne Ahira
memang berilmu dalah hal marketing / internet marketing. Ketekunan dan latar belakang pendidikan
bahasa asingnya mempermudah ia dalam mempelajari bahan-bahan internet marketing yang
kebanyakan menggunakan bahasa Inggris, hingga akhirnya ia menjadi seorang yang berilmu dalam
internet marketing (dan membentuk Asian Brain).
2. Cara mengajar Anne Ahira itu bagus dan cukup mudah dimengerti oleh orang awam.
Berdasarkan pengamatan penulis dari modul-modul Asian Brain, penulis berkesimpulan bahwa
Anne Ahira mempunyai cara penyampaian/pengajaran yang bagus kepada orang lain, bahkan orang
awam pun dapat mengerti apa yang ia sampaikan. Penulis memperhatikan langsung beberapa orang
(yang masih awam tentang internet marketing) yang bergabung dengan Asian Brain, dan kemudian
mereka mengatakan bahwa cara penyampaian Anne Ahira itu memang mudah dimengerti. Mungkin
hal ini disebabkan Anne Ahira yang juga mempunyai pengalaman mengajar, sehingga ia sudah
mengetahui cara penyampaian yang mudah dimengerti untuk orang lain.
3. Artikel dan modul yang ada pada Asian Brain cukup lengkap dan berlimpah.
Artikel dan modul yang terdapat pada Asian Brain memang cukup lengkap dan berlimbah, dari
mulai artikel pendek, artikel wawancara, modul belajar (file pdf, doc, dsb berisikan suatu materi)
dengan banyak kategori pelajaran, audio (file mp3 berisikan suatu materi), hingga video (file wmv
berisikan suatu materi). Lalu masih ditambah dengan adanya bagian support dan forum untuk
membantu member Asian Brain.

M. Negative :
1. Anne Ahira bukan seorang ahli IT!! Ia juga bukan seorang ahli internet!!
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Dalam tulisannya ia seringkali memberikan saran tentang IT atau internet, jika dilihat dari sisi
IT sarannya itu tidaklah bagus sama sekali. Walaupun Asian Brain memiliki bagian IT, tetapi sering
terlihat beberapa keliruan fatal tentang IT yang mereka nyatakan/beritahukan itu. Contoh hal ini bisa
disebutkan cukup banyak, tetapi penulis belum mau menyebutkannya untuk saat ini (penulis
mempunyai suatu pertimbangan).
2. Anne Ahira seorang penulis yang kurang baik.
Anne Ahira banyak menulis suatu artikel bahkan buku digital (e-book) tentang materi yang
diajarkannya. Pertanyaannya adalah apakah Anne Ahira sendiri yang menulis tulisan tersebut?
Jikapun memang benar ia sendiri yang menulis semua tulisannya, maka ia bukanlah seorang penulis
yang baik dalam hal ia tidak mencantumkan referensi yang jelas pada tulisannya. Sebagai contoh, ia
mempunyai tulisan tentang affiliate marketing pemula yang berjumlah 71 halaman (9 Bab), tetapi di
tulisannya tidak disebutkan referensi yang ia gunakan ketika menulis tulisan tersebut. Apakah semua
tulisannya itu murni hasil pikirannya sendiri sehingga tidak ada referensi sama sekali? Wah hebat
sekali kalau memang benar begitu.
Contoh lain ia menulis bahwa ia mendapat suatu informasi dari web blog yang ia percayai,
tetapi ia tidak menyebutkan alamat web blognya (URL lengkap artikel) bahkan nama web blog-nya
pun tidak disebut.
Ada juga seseorang di forum Adsense-Id yang mengatakan bahwa semua materi Anne Ahira
adalah jiplakan, salah satu contohnya adalah materi Anne Ahira yang berformat wawancara yang
sebenarnya
merupakan
jiplakan
dari
marketingtips.com
(http://www.adsenseid.com/forums/showthread.php?t=8688&page=7). Wah, wah, wah...dengan informasi tersebut akan
muncul pertanyaan baru, “apakah Anne Ahira itu merupakan penulis yang baik dan juga jujur?”.
3. Jual Figur
Banyak produk yang ia tawarkan dengan memanfaatkan nama Anne Ahira. AsianBrain.com,
AsianBrainDomain.com, AsianBrainHosting.com, AsianBrainFollowUp.com, dan sebagainya,
semuanya itu memanfaatkan seorang figur yaitu Anne Ahira.
Sebenarnya tidak menjadi masalah kalau menjual suatu produk dengan memakai seorang
figur, yang jadi masalah adalah memanfaatkan seorang figur untuk menjual suatu produk yang belum
tentu bagus untuk konsumen. AsianBrain.com tempat untuk belajar internet marketing dengan
memakai seorang figur Anne Ahira yang merupakan seorang internet marketer, masih bisa dianggap
wajar. Tetapi untuk AsianBrainDomain.com, AsianBrainHosting.com, AsianBrainFollowUp.com yang
juga memanfaatkan Anne Ahira? Nay!!

N. Omake :
1. AsianBrain.com ide awalnya mungkin memang untuk pembelajaran secara online (elearning), tetapi ia memiliki udang di balik batu.
Udang di balik batu tersebut adalah ia memiliki tujuan lain supaya Asian Brainers memakai
produk yang ia tawarkan. Setiap ada pelajaran tentang suatu materi, cukup sering Anne Ahira
memberikan rekomendasi untuk memakai produk yang ia tawarkan. Sebagai contoh, ketika ia
menjelaskan tentang domain, ia juga akan menawarkan jasanya di AsianBrainDomain.com, ketika
menjelaskan tentang hosting, tidak lupa menawarkan jasanya di AsianBrainHosting.Com, dan masih
ada contoh lainnya.
2. Asian Brain IMC = Jualan E-book, video, audio, artikel, email tentang Internet marketing
yang dibuat oleh Anne Ahira.
Apa sih yang ada di AsianBrain.com? Apa yang Anda dapatkan jika sudah menjadi member
(Asian Brainers)? Apakah Anda akan cepat kaya dengan modal Rp. 199,000/bulan setelah menjadi
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Asian Brainers? Jawabannya, Anda akan mendapatkan materi tentang Internet marketing yang dibuat
oleh Anne Ahira (beberapa materi dibuat oleh tim Anne Ahira, mayoritas materi tetap dibuat oleh Anne
Ahira) dalam bentuk e-book, video, audio, artikel yang bisa di-download dan dibaca oleh Asian
Brainers. Tetapi untuk menjadi cepat kaya dengan menjadi Asian Brainers, maka jawabannya tidak
mungkin. Menjadi Asian Brainers atau tidak, jika Anda tidak berusaha dengan sungguh-sungguh yang
memerlukan pengorbanan (waktu untuk belajar dan berusaha dengan sungguh, uang, dan
sebagainya) yang tidak sedikit, maka jangan harap bahkan jangan bermimpi jika Anda ingin cepat
kaya dengan cara cepat.
3. Pada sebuah artikel tentang Anne Ahira (blog Priyadi.net) terdapat seseorang yang
berkomentar bahwa Anne Ahira itu sebenarnya adalah anak orang kaya dan kekayaan
orang tuanya lebih besar daripada milik Anne Ahira.
Tentu saja hal tersebut masih perlu diselidiki kebenarannya. Komentar tersebut sangat
bertentangan dengan profil Anne Ahira yang penulis baca melalui media cetak (majalah Wirausaha
dan Keuangan) dan media online (tokohindonesia.com). Pada profil Anne Ahira yang penulis baca,
disebutkan bahwa latar belakang keluarga Anne Ahira adalah keluarga sederhana.
4. Anne Ahira is a Japanese?
Banyak orang yang mengira bahwa Anne Ahira itu adalah orang Jepang, hal itu wajar karena
Anne Ahira memiliki nama yang mirip nama Jepang dan wajah yang mirip wajah Jepang. Awalnya pun
penulis berpikir seperti itu, awal rasa ingin tahu penulis tentang Anne Ahira adalah penulis mengira ia
merupakan orang Jepang (jadi ingat Robert T Kiyosuke, eh Kiyosaki ^^), tetapi setelah melihat
wajahnya melalui media cetak (Wira Usaha dan Keuangan) penulis terkejut, penulis berpikir rasanya
Anne Ahira itu orang Indonesia asli. Setelah melihat lebih banyak foto-foto yang tertera pada media
tersebut, dan juga membaca profil Anne Ahira, ternyata faktanya memang Anne Ahira adalah orang
Bandung asli Indonesia yang berumur 28 tahun.
Bukti lain yang menandakan ia orang Indonesia adalah ia menyatakan pada sebuah seminar
(lihat VCD Anne Ahira dari majalah Wirausaha dan Keuangan) bahwa kartun favoritnya adalah Dora
dan Avatar. What..the...!!?? Dora? Avatar? Horohorohoro...setidaknya jika ia orang Jepang ia akan
menyebut salah satu judul anime, One Piece, ES21, Naruto, Bleach, Doraemon ^^, atau apa saja
yang bagus :D.
Sebagian orang yang kebanyakan laki-laki (setelah mengetahui fakta bahwa Anne Ahira
adalah orang Bandung asli Indonesia) ada yang tetap berpendapat bahwa Anne Ahira tetap mirip
dengan cewek Jepang. Bahkan ada yang memujinya dengan pujian khas cowok, “kulitnya putih
banget”, “kulitnya halus banget” (itupun belum tentu mereka pernah menyentuhnya :D), “cakep banget
kayak orang Jepang”, bahkan ada yang sangat ingin jadi suaminya (apalagi dengan status kaya yang
ada pada Anne Ahira saat ini). Bagaimana pendapat penulis? Hmm..kalau Anne Ahira mirip dengan
Nami Tamaki mungkin penulis juga akan seperti mereka dan akan menjadi Asian Brainers+Fans
terbaik :) Go!Go! Nami Tamaki! Kawai!! Kirei..!!Sugee...!! Loh kok jadi ngomongin Nami Tamaki? Suitei
Shoujou tetap yang terbaik!! (What the....^^).
5. Anne Ahira pada tahun 2004-2005 jauh berbeda dengan Anne Ahira saat ini.
Pada tahun 2004-2005, bisnisnya bukanlah suatu internet marketing center seperti yang ada
saat ini, melainkan bisnis MLM/money game/dsj. Tentu saja banyak yang kontra dengan bisnis
seperti itu (penulis juga termasuk yang sangat anti dengan MLM/money game/pyramid dsj) .
Akibatnya, banyak orang (terutama melalui web blog) yang sangat mengkritik Anne Ahira, tetapi Anne
Ahira dan Elite Team International tetap bertahan terhadapan kritikan yang ada pada saat itu. Pada
akhirnya (2005) bisnis MLM Anne Ahira tersebut dibubarkan, kemudian Anne Ahira fokus untuk
membuat internet marketing center (AsianBrain.com). AsianBrain.com kemudian terus bertahan
hingga saat ini.
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Saat ini AsianBrain.com tidak mengandung unsur MLM, AsianBrain.com memang fokus di
internet marketing center (walau ada udang di balik batu :D). Entahlah dengan bisnis Anne Ahira yang
lain (yang tidak dimulai dengan nama awalan AsianBrain sebagai nama bisnisnya).
6. Bisnis Anne Ahira
Berdasarkan sumber e-book, mp3, dan video yang ada pada AsianBrain.com (Asian Brainers
member), dijelaskan bahwa AsianBrain.com bukanlah bisnis utama Anne Ahira, Anne Ahira kadang
menyebutkan contoh tentang bisnis yang ia pernah kerjakan. Sayang sekali ia tidak menjelaskan
apakah bisnis yang lain itu masih dijalankan saat ini atau tidak. Sebagai contoh, ia menyebutkan
bahwa biaya seminar (online) untuk orang asing mencapai ribuan dollars, tetapi ia tidak menyebutkan
waktunya, ia tidak menjelaskan apakah hal tersebut adalah hanya masa lalu atau memang masih
dikerjakan untuk saat ini? Lalu apakah memang benar AsianBrain.com bukan bisnis utama Anne
Ahira? Jika memang AsianBrain.com bukan bisnis utama Anne Ahira, lalu sumber utama penghasilan
Anne Ahira apa (masa lalu, saat ini, dan masa depan)? Apakah dari Adsense, atau dari produk lain
Asian Brain atau apa? Atau jangan-jangan bisnis utama Anne Ahira adalah Asian Brain itu sendiri?
7. Kekayaan Anne Ahira
Sering disebutkan bahwa Anne Ahira mendapatkan penghasilan dalam ribuan dollars (bahkan
mungkin lebih, puluhan ribu, ratusan ribu?). Bahkan ada seorang yang mengaku pengamat Internet
marketer
mengatakan
bahwa Anne Ahira
bisa
dikategorikan
top
ten
di Asia
(http://www.anneahirasuck.com/index.php/topic,8.0.html). Lalu, apakah nama Anne Ahira tercatat
sebagai salah satu pembayar pajak tertinggi di Indonesia? Jika dengan asumsi Anne Ahira belum
mempunyai NPWP atau ia bayar pajak seadanya saja, maka wajar jika nama Anne Ahira tidak tercatat
sebagai salah satu pembayar pajak tertinggi di Indonesia (Top 100 atau Top apa saja yang ada nama
pembayar pajak tertinggi dan rajin :)).
Penulis mencoba menghitung kekayaan Anne Ahira dari sisi bisnis AsianBrain IMC-nya. Data
member forum Asian Brain hampir mencapai 2000 orang (mungkin sekarang bertambah), anggap saja
2000 dan semuanya masih aktif menjadi Asian Brainers. Anggap saja Anne Ahira dan timnya
mencapai 50 orang, karena itu perlu dikurangi (2000-50=1950). 1950*200,000=Rp. 390,000,000 per
bulan. WOW!! Angka yang buanyak menurut banyak orang (termasuk penulis ^^). Ingat, perhitungan
itu diambil berdasarkan member forum Asian Brain, pada kenyataannya masih banyak Asian Brainers
yang tidak bergabung menjadi member forum Asian Brain. Kalau dihitung semua mungkin bisa
mencapai 2-5 kali lipat dari perhitungan sebelumnya (penulis anggap saja 3 kali lipat, maka
perhitungannya menjadi 3* 390,000,000= Rp. 1,170,000,000 per bulan). Aje gile..nolnya banyak
banget..!! Per bulan lagi!!! Wajar saja jika ada orang yang mengatakan bahwa sebenarnya bisnis
utama Anne Ahira itu hanyalah dari AsianBrain.com (lihat kembali point 6 dari bagian Omake ini).
Itu hanyalah kemungkinan jumlah kekayaan Anne Ahira dari sisi AsianBrain IMC saja, belum
ditambah dengan penghasilan produk lain AsianBrain (AsianBrainFollowUp, AsianBrainDomain,
AsianBrainHosting), dan penghasilan lain Anne Ahira (Adsense, dan lainnya jika memang ada).
8. Anne Ahira orang terkenal di dunia!!
Benarkah? Ukuran terkenal itu sebenarnya relatif. Terkenal dari sisi apa neh!? Jika
pertanyaannya apakah Anne Ahira salah satu orang terkenal di Indonesia, maka jawabannya ya, Anne
Ahira cukup terkenal di Indonesia. Tetapi jika aspek terkenal itu dari sisi dunia, apakah Anne Ahira
salah seorang terkenal di dunia? Maka jawabannya bisa ya atau tidak. Penulis sendiri sampai saat ini
masih kesulitan mencari referensi tentang Anne Ahira yang berbahasa Inggris (atau bahasa bukan
Indonesia) yang ditulis oleh orang luar negeri (non Indonesia). Dengan alasan itu penulis berpendapat
bahwa Anne Ahira belum tentu terkenal di luar negeri, bahkan di Asia Tenggara. Lalu terkenal atau
tidaknya seseorang tidak otomatis memastikan bahwa orang terkenal itu ahli dibidangnya sesuai yang
diberitakan.
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Terkadang ada beberapa orang yang terkenal tentang suatu hal, tetapi orang tersebut pada
kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diberitakan (berlebih-lebihan atau bahkan keliru sama
sekali). Sebagai contoh fiktif (atau mungkin saja memang ada) : ada seseorang yang terkenal
sebagai seorang yang pakar informatika, tetapi sebenarnya ia bukanlah seorang pakar informatika,
orang non informatika saja yang bisa menyebutnya sebagai pakar informatika.
9. Pensiun sebelum 30 tahun
Pada website tokohindonesia.com yang memuat profil Anne Ahira yang disebut sebagai
“Internet Marketer Dunia” menyebutkan bahwa Anne Ahira bercita-cita pensiun sebelum berumur 30
tahun. Saat ini Anne Ahira berumur 28 tahun, jadi kita lihat sama-sama nanti, apakah 2 tahun
kemudian cita-cita itu benar-benar diwujudkan oleh Anne Ahira? Apakah Anne Ahira akan
meninggalkan semua bisnisnya dan hanya tinggal santai saja pada 2 tahun yang akan datang?
10. Arti nama Anne Ahira
Penulis suka memerhatikan arti nama seseorang, walau ini bukan sesuatu hal yang harus
diketahui atau penting, tetapi penulis cukup suka dengan hobi kecil ini. Karena itu penulis tambahkan
poin yang kurang penting ini horohorohoro. [Arti suatu nama memang belum tentu sesuai dengan
kenyataannya, orang yang memiliki nama yang artinya bagus belum tentu perilakunya juga bagus].
Anne Ahira ini jika diartikan dari suatu bahasa (penulis tidak mau menyebutkan bahasanya), maka
artinya termasuk kategori tidak bagus (penulis tidak menyebutkan artinya karena cukup tidak enak
didengar). Tapi penulis harap Anne Ahira sama sekali bukan seperti arti yang ada pada suatu bahasa
tersebut. Andai saja nama Anne Ahira adalah Anne Ahiru maka artinya menjadi cukup lucu. Anne Akira
cukup bagus, apalagi ditambah Toriyama hehehehe.

O. Conclusion :
Bagi Anda yang tertarik dengan internet marketing (e-marketing), Anda boleh saja mempelajarinya
mulai dari dasar di Asian Brain Internet Marketing Center (http://www.asianbrain.com). Tidak gratis,
biayanya relatif yaitu Rp. 199,000- per bulan (200ribu pembulatan). Mengerti atau tidak, sukses atau
tidak, jika sudah melewati tanggal 5 setiap bulannya (Anda akan terus diingatkan untuk membayar
biaya bulanan sebelum tanggal 5 melalui e-mail) dan tidak membayar biaya bulanan Asian Brain,
maka otomatis Anda tidak menjadi member lagi. Informasi penting jika Anda ingin bergabung kembali,
maka Anda akan kembali dari 0 (NOL), tidak memulai dari bulan yang ke berapa Anda berhenti dari
Asian Brainers.
Saran penulis jika ingin mengetahui banyak tentang internet marketing dan tetap ingin bergabung
dengan Asian Brain, maka penulis menyarankan agar Anda mempelajarinya dengan tekun (agar bisa
cepat paham sehingga tidak mengeluarkan banyak biaya), download semua bahan yang ada, dan
waktu yang diperlukan adalah 3-6 bulan. Lebih cepat lebih baik, kecuali jika Anda ingin menjadi lebih
advance atau siap bayar Rp.199,000- per bulan.
Ingat, tujuannya adalah belajar, karena Asian Brain IMC adalah salah satu pusat pembelajaran
internet marketing. Jika Anda bergabung ke Asian Brain dengan tujuan cepat kaya dengan mudah dan
tanpa usaha yang maksimal, maka lebih baik Anda jangan bergabung, karena Anda tidak akan
berhasil mewujudkannya.
Jika Anda ingin bergabung dengan Asian Brain (nantinya akan menjadi Asian Brainers), harap terus
diingat bahwa nantinya akan banyak artikel/modul yang disisipi dengan rekomendasi dan promosi
tentang produk lain Asian Brain (AsianBrainDomain, AsianBrainHosting, AsianBrainFollowUp, dan
sebagainya). Anda jangan langsung memakai produk lain tersebut, Anda perlu mencari produk lainnya
yang sejenis sebagai pertimbangan Anda (melalui search engine, baca buku, tanya teman, tanya ahli,
dan sebagainya). Dengan mencari produk/jasa lain (non Anne Ahira dan non Asian Brain), Anda akan
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mendapat banyak informasi, kelebihan dan kekurangan tentang suatu produk/jasa yang ditawarkan
dari masing-masing pemilik produk/jasa. Lalu, Anda hanya perlu memilih produk/jasa apa yang terbaik
untuk Anda.
Ingin belajar internet marketing tetapi tidak mau mengeluarkan biaya? Tentu saja sangat bisa!! Anda
bisa mempelajarinya sendiri dengan cara mencari bahan tentang internet marketing di search engine
(Google, Yahoo, dan sejenisnya). E-book gratis juga bertebaran di internet, Anda hanya perlu
berusaha untuk mencarinya dan mempelajarinya dengan baik. Mailing list dan Forum tentang internet
marketing, baik berbahasa Indonesia atau Inggris juga bertebaran di Internet. Anda hanya perlu rajin
mencarinya, OK :) ?
Setiap orang bisa mempelajari internet marketing di mana saja dengan cara apa saja, ada yang
menjadi murid Anne Ahira (Asian Brainers) yang bersedia membayar iuran bulanan, ada juga yang
belajar melalui pendidikan formal, dan ada juga yang belajar melalui bahan-bahan gratis yang bisa
ditemukan di dunia maya.
Menjadi Asian Brainers atau tidak, jika Anda tidak berusaha dengan sungguh-sungguh yang
memerlukan pengorbanan (waktu untuk belajar dan berusaha dengan sungguh, uang, dan
sebagainya) yang tidak sedikit, maka jangan harap bahkan jangan bermimpi jika Anda dapat cepat
kaya. Niat yang kuat, berusaha dengan maksimal, optimis, berdoa, kemudian pede aja lagi!!
Oh ya, satu hal lagi yang penulis ingin sampaikan pada tulisan kali ini (walau tidak langsung
berhubungan dengan Anne Ahira dan Asian Brain). Ukuran kesuksesan seseorang itu tidak hanya
bisa diukur dari uang saja. Banyak hal non-materi yang sebenarnya dapat mengukur sukses atau
tidaknya seseorang. Tinggal dari sisi kita saja, apakah kita menilai seseorang itu sukses dari
banyaknya uang atau dari hal lain? Silakan Anda jawab sendiri pertanyaan ini dari lubuk hati Anda
yang paling dalam.
Yusuf KS (I'm not learning anything)
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