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PERHATIAN: 
 

  Copyright © 2008 Ari Darmapala – PetaBisnis.com 
 
Ebook ini bertujuan untuk  membantu para netter pemula untuk 
memulai bisnis di Internet.  
E-book ini dipublikasikan secara resmi melalui sistem reseller 
PetaBisnis.com. Semua teks dan gambar yang ada di dalamnya 
merupakan hak cipta pemilik PetaBisnis.com. 
 
PetaBisnis hanya boleh digunakan oleh Anda sendiri. 
Tidak satupun dari publikasi ini boleh digandakan, disebarkan, 
atau diproduksi ulang dengan cara apapun juga, termasuk mengcopy 
dan mencetak ulang, atau menyebarluaskan penerbitan ini tanpa ijin 
tertulis dari penulis. 
 
Anda bisa menghasilkan keuntungan dari produk kami dengan 
mengikuti Program Reseller Bagi Hasil untuk setiap anggota baru 
PetaBisnis.com atas rekomendasi Anda. Tanpa perlu banyak modal 
yang harus anda keluarkan, kita bisa menjadi partner dalam usaha 
bisnis Online. 
 
DISCLAIMER AND/OR LEGAL NOTICES  
Segala usaha telah dibuat seakurat mungkin untuk menggambarkan 
produk ini dan potensinya. Contoh dalam produk ini tidak dapat di 
anggap sebagai janji atau garansi untuk mendapatkan penghasilan. 
Potensi untuk mendapat penghasilan sepenuhnya tergantung pada 
pribadi masing-masing yang menggunakan produk kami, ide kami, 
teknik dan usaha yang di lakukan. Kami tidak mengatakan bahwa 
produk ini adalah “cara cepat kaya”  
Tingkat kesuksesan Anda dalam menggunakan materi dari kami 
tergantung dari waktu yang Anda curahkan untuk menjalankan 
program, menggunakan ide dan teknik yang telah dijabarkan, 
pengetahuan dan bermacam-macam keahlian. Kami tidak dapat 
menggaransi kesuksesan dan tingkat pendapatan Anda selama factor-
faktor di atas tergantung dari kemampuan dari masing-masing 
individu.  
Materi dari produk kami dan website kami memuat informasi yang 
berdasarkan pandangan kedepan. Pandangan kedepan memberikan kami 
harapan atau ramalan pada kejadian di masa yang akan datang.  
Setiap pandangan kedepan pada setiap materi yang kami jual kami 
bermaksud untuk mengungkapkan pendapat kami tentang potensi untuk 
mendapatkan penghasilan. Banyak factor yang akan mempengaruhi 
penghasilan Anda sebenarnya dan tidak ada garansi bahwa Anda akan 
menerima hasil yang sama seperti kami atau orang lain. Tidak ada 
garansi bahwa Anda akan meraih penghasilan dari ide dan teknik 
kami.  
Hasil setiap orang berbeda-beda, dan seperti produk yang 
memberikan informasi untuk berkesempatan menghasilkan uang yang 
lain, Anda dapat menghasilakan uang lebih atau kurang, bahkan 
tidak sama sekali. Sukses dalam program ini adalah hasil dari 
kerja keras, waktu dan banyak factor lain yang mempengaruhi. 
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PENDAHULUAN 

Selamat, dengan memiliki ebook ini Anda telah membuat satu langkah yang bisa 
membuat Anda memiliki penghasilan tambahan dari internet dan bahkan bisa 
menjadi penghasilan utama Anda apabila dijalankan dengan serius dan 
konsisten. 

Perkenalkan kembali, nama saya Ari Darmapala, umumnya orang memanggil 
saya Ari. Usia saya baru 32 tahun per 2008 saat saya pertama kali menulis peta 
bisnis ini. Saya menjalankan bisnis internet sejak tahun 2004, saat itu saya 
tergabung dengan Elite Team Indonesia milik Anne Ahira. Saya mengikuti 
sebuah MLM online bernama RetireQuickly (RS) yang kemudian berganti nama 
menjadi Financial Freedom Society International (FSSI). Sejak itulah saya mulai 
bergelut dengan dunia bisnis online. Saat itu fokus saya hanya sebatas 
memasarkan produk jasa financial yang dijual oleh FFSI. Mulai mengenal apa 
yang disebut dengan website dan segala macam pernak-perniknya. Penghasilan 
saya dari bisnis ini cukup lumayan ($700-$1000/Bulan) sehingga saya beranikan 
diri untuk keluar dari pekerjaan tetap saya dan Full Time di bisnis ini. Sampai 
sekitar agustus 2006, FFSI menutup kerjasamanya dengan distributornya di luar 
Amerika. Ternyata bisnis internet lebih luas dari yang saya bayangkan. Sejak 
saat itu lah saya mulai berkenalan dengan bisnis-bisnis online sesungguhnya. 
Ternyata memang banyak sekali bisnis yang bisa dikerjakan secara online 
dengan penghasilan yang luar biasa. Tapi perlu diingat bahwa hal ini tidak 
semudah bayangan Anda maupun banyak orang apabila Anda tidak punya 
panduan. Dengan orang yang membimbing Anda, bisnis online memang tidak 
sesusah yang dikira. 

Internet adalah selain sebagai sumber sumber informasi tanpa batas juga 
merupakan sumber uang tanpa batas. Bisa dibilang internet adalah mesin uang 
bagi yang menjalankannya dengan baik. Hal ini dikarenakan banyak sekali 
informasi yang tersedia di dalam nya kadang membuat kita bingung untuk 
memilahnya. Apalagi bagi Anda yang baru terjun dalam dunia bisnis online. 
Anda pasti ingin segera menghasilkan uang dari bisnis ini. Terlalu banyak 
website yang berjanji memberikan panduan untuk dapat membuat bisnis Anda 
berkembang secara online. Salah-salah malah Anda malah mengeluarkan uang 
untuk proses coba-coba ini. Bisnis ini memang menjanjikan tetapi dibutuhkan 
waktu bagi Anda untuk bisa mulai menghasilkan.  

Ebook ini bertujuan untuk memberikan Anda sedikit gambaran dan peta lengkap 
dengan keterangan-keterangan tentang bisnis semacam apa yang Anda bisa 
jalankan tanpa harus Anda menghabiskan waktu  mempelajarinya dengan 
mencari-cari informasi dan coba-coba.  Ebook ini tidak dimaksudkan sebagai 
petunjuk teknis yang detail terhadap bisnis tertentu di internet. Hanya 
menunjukkan jalan yang harus Anda tempat agar tidak salah jalan. Terutama 
untuk Anda yang baru ingin berbisnis di Internet. Saya telah melakukan hal itu 
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untuk Anda. Apa yang diperlukan dan resiko yang bisa Anda hadapi akan saya 
jelaskan . Yang jelas ini bukan model bisnis kaya seketika.  

Sumber-sumber uang utama dari dunia online akan kita bahas serta bagaimana 
untuk mulai membangunnya.  Anda perlu belajar untuk merangkak sebelum bisa 
berjalan. One-step at a time, selangkah demi selangkah. Semua dimulai dari 
satu langkah kecil. 

Bisnis online ada yang memerlukan waktu lama untuk membangunnya ada juga 
yang tidak membutuhkan waktu lama dengan hasil yang tidak kalah. Semua 
tergantung dari Anda sendiri untuk memilihnya. Keputusan tetap di tangan 
Anda. Diharapkan dengan mengetahui dasar-dasar yang diperlukan Anda bisa 
menjadi MANDIRI.  ACTION atau tindakan adalah yang terpenting.  

Ebook ini bisa Anda anggap sebagai referensi untuk memulai bisnis internet 
Anda dan membuka peluang untuk menjadikan internet sebagai mesin uang 
bagi Anda.  

Apabila ada yang ingin Anda tanyakan, komentar, kritik, saran maupun 
testimonial keberhasilan Anda mendapatkan dollar atau rupiah jangan ragu-ragu 
untuk menulis email ke info@petabisnis.com. Tenang saya tidak akan minta 
traktir =) 

Selamat belajar dan PRAKTEK! 

  

mailto:info@petabisnis.com
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LANGKAH TERCEPAT UNTUK MULAI MENGHASILKAN UANG  

Saya yakin ini adalah bagian yang Anda tunggu. Manusia cenderung ingin 
bisa berhasil dengan jalan yang cepat, dan beruntung saya akan berikan 
kepada Anda. Langkah-langkah yang telah membuat saya menghasilkan 
jutaan rupiah per hari dari internet.  Dengan hanya bermodal bab ini, 
bisnis Anda bisa langsung berjalan hanya dalam waktu kurang dari 1 hari 
setelah Anda menyelesaikan langkah-langkahnya nya. Namun saya 
sangat menyarankan Anda untuk membaca lebih dahulu semua isi ebook 
ini sebelum memulai langkah-langkah berikut.  Sengaja saya taruh diawal 
agar Anda bisa langsung praktek. Anda bisa membaca lebih detail di 
bagian tentang IKLAN - PPC, silahkan lihat dari daftar isi. 

Langkah #1 - Daftar Program Affiliasi 

Cara tercepat dan termudah adalah dengan menggunakan Affiliasi peta 
bisnis Anda. Anda tidak perlu mencari-cari produk untuk dipasarkan. Anda 
bisa masuk ke member area kemudian lihat link yang disediakan khusus 
untuk Anda. 
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Pastikan data-data Anda termasuk data rekening sudah sesuai sebelum 
melanjutkan ke langkah kedua. 

Kenapa Peta Bisnis ? 

1. Anda tidak perlu lagi bingung mencari affiliasi karena anda secara 
otomatis telah terdaftar sebagai affiliate petabisnis. 

2. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi. 
3. Cara ini mudah dan hasilnya luar biasa 

Namun jika Anda mau, Anda tetap bisa menggunakan metode ini dengan 
mendaftar affiliasi lain misalnya: http://www.solusipriaku.com  

Link di atas adalah salah satu contoh produk yang bisa dipasarkan. 
Menjual informasi tentang kesehatan pria yaitu cara-cara untuk 
memperbesar alat vital pria dengan metode tertentu :-) 

Link di atas adalah link Affiliasi saya jika Anda berminat. Tentunya Anda 
bisa juga memasarkan produk-produk lain yang menurut Anda menarik 
dan potensial.Langkah selanjutnya sama, hanya produk yang Anda 
pasarkan berbeda. 

 
Langkah #2. Mendaftar di Google Adwords – Jaringan Iklan 
Terbesar Milik Google. 
 

Hal yang diperlukan untuk mendaftar di Adwords dan banyak sekali cara 
pasang iklan sejenis adalah kartu kredit.   
 
Kalau Anda tidak memiliki kartu kredit, Anda sebaiknya membuat 1. Ini 
dikarenakan sangat penting untuk memiliki kartu kredit jika Anda ingin 
berbisnis online. Hampir semua transaksi di internet menggunakan kartu 
kredit.  
 
Bagi Anda yang telah memiliki kartu kredit, Anda bisa langsung ke cara 
pendaftaran. 
 
Bila memang sulit bagi anda untuk mendapatkan kartu kredit, VCC atau 
virtual credit card bisa dijadikan solusi. VCC adalah kartu kredit virtual 
yang banyak dijual di internet dengan harga bervariasi.  

Setelah melakukan pembelian, Anda akan memperoleh 16 digit nomor 
kartu kredit beserta CVV atau kode verifikasi kartu berupa 3 angka. Pada 

http://www.solusipriaku.com/
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kartu kredit fisik, CVV dapat kita temukan pada bagian belakang kartu 
dekat dengan kolom tanda tangan. 

Anda dapat membeli vcc di: 

http://www.google.com/search?hl=id&q=jual+vcc+dan+adwords&btnG=
Telusuri+dengan+Google&meta=&aq=f&oq=VOUCHER 

Jika Anda adalah pengguna VCC, maka ada baiknya Anda sekalian 
membeli voucher adwords. Biasanya paket VCC + Voucher akan dihargai 
lebih murah dibandingkan jika Anda membelinya secara terpisah. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Setelah memilki kartu kredit, Anda bisa mulai mendaftar google Adwords. 

Cara Pendaftaran GOOGLE ADWORDS 

Sama halnya dengan membuat email, dalam membuat account Google 
Adwords, Anda cukup mengisikan data-data yang diminta melalui form. 
Sebaiknya Anda membuat account gmail sebelum mendaftar. 

 masuk ke situs Google Adwords melalui link dibawah. Isilah form yang 
mereka sediakan dengan lengkap dan tepat 
: http://adwords.google.com  
 
klik “Start Now” 

Catatan: saya belum pernah membuat VCC karena  saya 
menggunakan kartu kredit dan saran saya sebaiknya Anda 
menggunakan kartu kredit dari Bank-bank Indonesia  baik 
Mastercard maupun VISA. Anda bisa menggunakan kartu 
kredit siapapun. Saya sendiri menggunakan kartu kredit 
sepupu saya.  

http://www.google.com/search?hl=id&q=jual+vcc+dan+adwords&btnG=Telusuri+dengan+Google&meta=&aq=f&oq=VOUCHER
http://www.google.com/search?hl=id&q=jual+vcc+dan+adwords&btnG=Telusuri+dengan+Google&meta=&aq=f&oq=VOUCHER
http://adwords.google.com/
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• Lalu anda beri tanda check standart edition. Kemudian Continue 
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• Gunakan bahasa English dan pastikan target lokasi lokasi sesuai yaitu 
Indonesia karena Anda memasarkan produk Indonesia. 
 

 
 
 
 

• Selanjutnya anda akan diminta untuk mengisi iklan anda. Sebaiknya 
ini diisi seadanya dulu karena nanti dapat diubah lagi. 

 

• Isi keyword anda. Sebaiknya ini diisi seadanya dulu karena nanti dapat 
diubah lagi. Lalu pilih Continue 
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• Ubah currency ke US Dollar untuk mempermudahkan kita men-set bid 

nantinya. Ini juga agar Anda bila nanti Anda ingin memasarkan produk 
affiliate luar, Anda tidak perlu menyesuaikan untuk menghitung 
keuntungan Anda.  Selain itu US Dollar juga lebih flexible karena 
sebenar Google mendasarkan perhitungannya berdasarkan US Dollar. 
Yang perlu diperhatikan adalah kita tidak dapat mengubah currency ini 
lagi di kemudian hari. Sedangkan untuk daily budget dan CPC bid bisa 
diubah sewaktu-waktu.  

 



 

Copyright @ 2008 ‐ http://www.PetaBisnis.com  Halaman 13 

• Jika anda yakin sudah tidak ada yang perlu diubah klik continue. 
 

• Selamat anda memiliki account Adwords. Untuk membukanya anda 
Sign in to your Adwords account. 
 

 
 

 
• Untuk mengaktifkan Adwords anda akan diminta memasukkan kartu 

kredit anda untuk mem-back-up biaya iklan anda. Anda ingin tahu 
bagaimana caranya, baiklah saya akan jelaskan semuanya.  
 
Pilih di tab my account lalu pilih billing preferences. 
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• Karena anda berada di Indonesia sekarang maka dari itu pilih 
Indonesia sebagai region and territory anda. 
 

 
 

• Anda akan diberi 2 pilihan, postpay billing atau prepay billing. Saya 
sarankan anda memilih prepay billing karena cost akan dikumpulkan 
terlebih dahulu sampai jumlah nya agak besar. Kemudian baru google 
akan men-charge credit card anda. 
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• Selanjutnya anda diminta untuk menuliskan data-data credit card 
anda. Isi nama sesuai nama yang tercantum di credit card anda. 
Alamat harus sesuai dengan alamat yang terdaftar di credit card anda. 
Kemudian save dan activate. Google akan melakukan proses verifikasi 
secara instan. Atau minta bantuan orang dimana anda membeli vcc 
bila Anda menggunakan VCC. 
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• Sekarang Adwords anda sudah dapat digunakan, anda akan di-charge 
$10 sebagai deposit, lalu klik make payment. 
 

 
 

• Anda tinggal menunggu Email balasan dari google paling lambat 2 
hari. 
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• Tahap terakhir adalah pen-setting-an. Di tab pilih Campaign Summary. 
Lalu klik campaign anda, seperti pada gambar. 

 
• Sesudah itu pilih edit campaign setting
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• Lalu ubah setting-an campaign anda sesuai gambar. Kemudian Save 
Changes
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Langkah #3. SETTING IKLAN Adwords. 
 

Adwords adalah iklan baris di internet, penjelasan detail tentang model 
iklan semacam ini bisa ada lihat di bagian IKLAN - PPC. 
 
Sebelum membahas mengenai teknis pemasangan iklan, saya akan 
jelaskan sedikit mengenai Adwords. Paling tidak ada beberapa hal yang 
harus Anda ketahui untuk bisa memasang iklan yang efektif di adwords. 

   
• Iklan di Google terdiri dari 3 baris. Semakin menarik text yang tertulis 

semakin besar keinginan yang melihat untuk mengklik iklan tersebut. 
 

• Iklan di Google menerapkan sistem kata kunci. Tugas Anda adalah 
menemukan kata kunci yang paling relevan. Dalam hal ini, tentu saja 
kata kunci seperti “cari kerja”, “bisnis online”, dsb adalah jenis 
yang harus Anda tuju.  
 
Apa sih yang dimaksud dengan kata kunci?  
Bila Anda membuka google.com kemudian mengetikan kata “peta 
bisnis”, itu adalah contoh kata kunci.  
 
Melalui Google Keyword Tools, Anda dapat menemukan kata kunci 
yang berhubungan dengan kata kunci utama Anda. 
 

Langkah-langkah membuat iklan di Adwords 
• Buka account Adwords anda, kemudian pilih campaign summary. 

Kemudian klik campaign anda 
 

• Lalu klik create new ad group 
 

• Tuliskan kata kunci yang berhubungan dengan produk sebagai 
judul. Continue 
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• Lalu buat iklan anda semenarik mungkin untuk menarik pengunjung 
sebanyak-banyaknya.   

 
• Cari keyword google keyword 

tool https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal . 
Gunakan variasi broad, phrase, exact match klik Continue 
 

• Untuk default bid sesuai dengan kemampuan, akan tetapi nantinya 
bid akan berbeda dari tiap keyword tergantung dari seberapa berat 

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
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persaingan dari keyword itu. Untuk awal saya sarankan 0.01 untuk 
semua keyword apalagi jika anda menggunakan content network.  
Continue. 
 

• Jika sudah anda bisa save ad group. 
Iklan anda sudah aktif, yang harus anda lakukan adalah 
memastikan iklan anda muncul di search engine google. Anda bisa 
melihat iklan anda di www.google.com/adpreview  dengan 
menuliskan Negara dan keyword yang cocok dengan iklan anda. 
Jika iklan anda tidak muncul ada kemungkinan bid anda terlalu 
rendah. Saya sarankan untuk pemula mengincar posisi 3-5 di 
search engine google. 

Berdasarkan apa iklan Anda diranking oleh google adwords? 

• Senioritas : semakin lama akun adwords anda semakin mudah anda 
mencapai ranking tinggi dibandingkan akun adwords yang baru terdaftar. 

• CTR : Semakin tinggi presentasi CTR semakin sulit iklan kita dijatuhkan 
competitor. Juga semakin murah average cost iklan kita. 
www.SuksesDariAmazon.com 

• Bid : Semakin besar cost per click kita semakin tinggi posisi iklan kita 
walaupun bisa jadi bid yang kecil mengalahkan yang besar karena 2 hal di 
atas. 

3 Kriteria tersebut adalah dasar penetapan posisi iklan kita di search 
engine oleh google. 

Mencari variasi keyword 

jika anda ingin memasarkan produk dengan keyword bisnis dan ingin 
mengetahui variasi yang mungkin dicari orang sehubungan dengan 
keyword tersebut Anda bisa melakukan research ini di google 
keywordtool https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal. 
Misalnya pencarian keyword “bisnis internet” 

http://www.google.com/adpreview
https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
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 ternyata ada banyak variasi untuk keyword ini: 
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Selesai sudah, 3 langkah yang anda perlukan untuk mulai menghasilkan 
uang dari internet 

Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, sebaiknya Anda 
melanjutkan membaca seluruh ebook ini agar mendapatkan gambaran 
yang lengkap tentang bisnis internet sambil bisa mulai PRAKTEK dengan 3 
langkah yang telah saya jelaskan.  

Bila ada kesulitan Anda bisa email ke support 
petabisnis support@petabisnis.com atau chat di Yahoo 
Messenger dengan Id: petabisniscso1  

mailto:support@petabisnis.com
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ANDA PASTI SUKSES BERBISNIS ONLINE 

 

 

 

 

 

Setiap hari makin banyak dan banyak orang yang memasuki lingkungan elite 
para multijutawan. Sayangnya hanya beberapa yang berhasil mempertahankan 
puncak kemakmuran mereka dan terus menambah kekayaannya. 

Pendidikan, warna kulit, umur, jenis kelamin atau bahkan profesi Anda serta IQ 
Anda bukan penentu apakah Anda akan menjadi "seorang multijutawan" tak 
terkecuali bisnis internet 

Pertanyaan yang perlu Anda tanyakan adalah "Apa kesamaan yang dimiliki oleh 
orang-orang sukses ini?'" 

 Orang sukses mendengar suara hati mereka, kepada perasaan dan 
insting mereka. 

Singkatnya mereka mengandalkan kebijakan yang sudah tertanam dalam diri 
mereka. Kenapa? Karena mereka mengetahui apa yang akan Anda ketahui, 
bahwa Anda mempunyai jalur sukses yang unik di dalam diri Anda. 

 Orang sukses melihat peluang sementara orang lain melihat 
kekalahan 

Bila Anda membaca biografi dari orang sukses, Anda akan menemukan bahwa 
mereka melihat peluang dalam setiap tantangan yang mereka haddapi, di mana 
yang lain hanya melihat sebagai hambatan yang tidak teratasi. 

 Orang sukses mendengar suara hati kecil mereka dan menikmati 
proses sukses daripada fokus pada tujuan kekayaan 

Anda akan heran bagaimana mudahnya hal ini dilakukan. Semua dilakukan 
dengan langkah awal - membaca buku ini dapat menjadi langkah awal untuk 
menemukan kekayaan sejati dalam diri Anda. 

 Orang sukses melakukan apa yang mereka suka dan uang akan 
datang dengan sendirinya 

Mereka yang mencapai kebebasan finansial sejati, berhasil dengan melakukan 
apa yang mereka sukai daripada fokus kepada uang. Orang sukses 
berkonsentrasi pada membawa ide mereka supaya bisa terlaksana dengan baik. 

Segala sesuatu yang Anda pancarkan lewat pikiran, perasaan, 
citraan mental, dan tutur kata Anda akan didatangkan kembali 
ke dalam kehidupan Anda. 

Catherine Ponder, Dynamic Law of Prosperity 
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Mendapatkan uang hanya semata konsekuensi logis dari mewujudkan impian 
mereka. Dengan kata lain, uang bukanlah impian! Uang akan mengikuti bila kita 
menjalani impian kita, dari menjalani apa yang kita sukai. Jadi mulailah untuk 
menyukai bisnis internet dan semua pernak-perniknya. 

 Orang sukses bertanggungjawab terhadap hidup mereka. 
Mereka tidak membuat alasan. Alasan keadaan tidak mepunyai hubungan 
dengan tindakan yang akan menghasilkan kesuksesan Anda. Orang bisa 
menjadi kaya dan gagal dalam kondisi yang sama. 
 

 Orang sukses TAHU cara terbaik untuk memastikan kesuksesan 
mereka adalah dengan menolong orang lain untuk menjadi sukses 

Kenapa saya mulai dengan kesamaan dari orang-orang sukses adalah karena 
Anda perlu mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Anda bisa sukses di bisnis 
internet sebelum Anda mulai mengerjakan apapun. Anda perlu mempunyai 
persiapan mental, ini jauh lebih penting ketimbang persiapan lainnya. Hal-hal 
teknis akan dikuasai dengan sendirinya sejalan waktu. 

Anda bisa sukses dalam apapun yang Anda kerjakan dengan menerapkan 
hukum-hukum kesuksesan.  Hukum-hukum itu sekarang ini terkenal dengan 
sebutan Law of Attraction atau Hukum Ketertarikan yang meliputi bidang 
apapun tidak terkecuali dalam bisnis online atau bisnis internet.  

 

 

 

 

Hal ini sangat diperlukan karena Anda pasti akan menemukan tantangan dan 
halangan dalam melaksanakan bisnis internet. Apalagi bila hal tersebut 
merupakan hal yang baru bagi Anda. 

Jadi mulai lah dengan menanamkan dalam diri Anda bahwa Anda berhak untuk 
sukses. Bayangkan bahwa Anda sukses dengan menjalankan bisnis dari internet. 
Rasakan seakan Anda sudah sukses dari bisnis internet. 

Anda bisa menuliskan bahwa: 

 Saya  sukses menjalankan bisnis online 
 

 Saya memiliki penghasilan yang luarbiasa dari bisnis online 
… 
  

Definisi Hukum Ketertarikan: 

Segala sesuatu yang saya pikirkan dengan segenap perhatian, energy, dan 
konsentrasi pikiran baik hal positif maupun negatif, akan datang ke dalam 
kehidupan saya. 
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Silakan Anda tulis dengan impian Anda dari menjalankan bisnis online ini. 
Lakukan berulang-ulang sehingga Anda merasa bahwa Anda pasti sukses di 
bisnis internet ini. Fokus hanya kepada apa yang Anda inginkan, bukan 
kepada hal-hal yang tidak Anda inginkan.  

Dengan membaca ebook ini, Anda tentu ingin sukses dan bisa menghasilkan 
uang dari bisnis interenet yang anda tekuni. Jadi mulailah pusatkan perhatian ke 
hal-hal yang anda inginkan. 

Informasi lebih lanjut mengenai Hukum Ketertarikan silakan Anda buka  

http://www.lawofattractionbook.com  

Yang terbaru dan dikemas dalam bentuk dvd adalah http://www.thesecret.tv  

DVD ini bisa Anda bisa dapatkan di tempat penjualan DVD di manapun, sudah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 

Sekarang mari kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan internet bisnis. 

Ciptakan Sebuah Rencana Yang Pasti Untuk 
Melaksanakan Hasrat Anda dan Mulailah Segera. 
Siap atau Tidak, Segera Ubah Rencana Tersebut 

Menjadi Tindakan 

Napoleon Hill 

http://www.lawofattractionbook.com/
http://www.thesecret.tv/
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Bisnis Internet 

• Apa yang dimaksud dengan Bisnis internet? 
 
Pada dasar nya bisnis yang ada di internet adalah informasi. Yang 
perjualbelikan adalah informasi.  Walaupun ada yang menjual barang 
maupun jasa tertentu, tetap dikemas dalam bentuk pengolahan informasi. 
Internet adalah dunia maya yang isinya tidak lain dan tidak bukan adalah 
Informasi. Jadi untuk bisa berbisnis di internet, pertama kita harus 
mengetahui bagaimana bentuk-bentuk informasi itu diolah sehingga kita 
bisa mengetahui bagaimana alur dari uang masuk dan uang keluar dari 
bisnis ini. Bentuk-bentuk ini akan kita bahas dalam bab berikutnya.  
 

• Alasan berbisnis secara online. 
1. Bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja  

Anda memiliki kebebasan untuk memilih dari mana dan kapan Anda 
bekerja, asalkan anda terhubung dengan internet. 

2. Tidak membutuhkan kantor (kecuali bisnis yang dionlinekan) 
3. Modal kecil 

Anda bisa mulai dengan modal sedikit namun potensi keuntungan 
melebihi bisnis konvensional. Modal kecil secara tidak langsung 
memberikan resiko bisnis yang juga kecil. 

4. Biaya operasional kecil 
5. Profit 100% 
6. Otomatis 

Anda bisa mempunyai bisnis yang bekerja secara otomatis untuk 
Anda. Begitu selesai Anda menyiapkan system yang diperlukan 
maka bisnis Anda berjalan autopilot. 

7. Pangsa Pasar tidak terbatas. 
Pangsa pasar yang tidak dibatasi oleh letak geografis praktis bisnis 
Anda memiliki pangsa pasar seluruh dunia. 

8. Peluang mencapai kebebasan financial. 
Karena target market bisnis online sangat luas, maka peluang anda 
meraih Kebebasan Finansial pun menjadi semakin terbuka lebar. 
 

• Perkembangan bisnis internet (terutama di Indonesia) 

Perkembangan internet di Indonesia berkembang pesat sejalan dengan 
semakin banyaknya profider internet yang menyediakan internet dengan 
harga yang lebih terjangkau serta semakin merambah ke desa-desa yang 
dulu tidak terjangkau.  

Saat ini kira-kira ada lebih dari 1 milyar pengguna internet di dunia dan 
20 juta di Indonesia. Bayangkan bagaimana 5 tahun ke depan, tentu akan 
semakin banyak orang yang mengakses internet dan semakin besar 
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peluang bisnis yang ada. Akan semakin banyak pedagang online dan 
sales-sales yang menjajakan barang lewat internet. Yang saya maksud 
barang di sini adalah produk-produk informasi yaitu produk-produk digital 
yang bisa dijual dan dikirim melalui internet seperti ebook, video, audio 
dll.   

Bisnis di bidang informasi ini boleh dibilang sangat menjanjikan.  

• Sistem pembayaran transaksi internet 
Seperti juga apabila kita berbisnis konvensional, kita membutuhkan alat 
pembayaran. Alat pembayaran konvensional yang umum digunakan 
adalah ATM dan kartu kredit. ATM lebih banyak digunakan oleh bisnis 
online di Indonesia dengan cara transfer. 
 
Berikut adalah berbagai metode pembayaran transaksi online di internet: 

o Cek 
Proses pembayaran dengan menggunakan cek adalah metode yang 
paling umum digunakan oleh banyak perusahaan online di 
antaranya adalah Google. Hampir semua perusahaan online 
menyediakan pilihan untuk membayar kita dengan menggunakan 
cek.  Proses pencairan cek dapat Anda lakukan di bank. 
 
 

o Kartu Kredit 
Metode ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran apabila Anda 
membeli produk digital. Hampir semua type kartu kredit dengan 
logo MasterCard Atau VISA dapat digunakan. Untuk bertransaksi 
dengan kartu kredit harus berhati-hati dan pastikan keamanaan 
dan kredibilitas perusahaan online dimana kita membeli produk 
digital tersebut. Contoh perusahaan yang kredibilitasnya tidak 
diragukan adalah Google dan Amazon 
 

o Paypal 
Adalah portal untuk memproses pembayaran secara online. 
Metode pembayaran yang mengharuskan kita membuka account di 
Pay Pal. Dahulu Paypal tidak menerima anggota dari Indonesia, tapi 
sekarang ini semua layanan paypal bisa digunakan oleh orang 
Indonesia.   
Paypal dapat digunakan untuk membayar dan menerima uang. 
Uang yang tersedia dalam account Anda bisa Anda kirim ke 
rekening bank Anda di Indonesia (Misal: BCA atau MANDIRI) 
 
Untuk membuka account ataupun mendapatkan informasi lebih 
lengkap silakan buka http://www.paypal.com 
 

http://www.paypal.com/
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Untuk mengakses yang bahasa Indonesia bisa 
ke http://www.paypalindonesia.com 
 
Situs sejenis adalah: 
Alertpay – http://www.alertpay.com 
2CheckOut – http://www.2checkout.com 
Clickbank – http://www.clickbank.com 
 
Biasanya dimiliki oleh pemilik website yang menjual produknya 
secara international. 
 

o Egold 
Adalah portal penyedia pembayaran secara online dengan 
menggunakan emas murni sebagai acuan.  
http://www.e-gold.com 
Pemesanan egold bisa dilakukan di: 
http://www.indochanger.com 
http://www.tukarduid.com 
 

o International Wire 
Pembayaran melalui transfer antar bank. Dari bank di Negara 
bersangkutan ke bank di Negara si penerima. Mata uang yang 
digunakan tergantung kesepakatan pada saat awal perjanjian. 

Ada dua jenis komisi dalam program affiliate. 

1. Single-Tier Commisions  
Komisi yang dibayarkan hanya 1 tingkat. Artinya Anda hanya dibayar untuk 
barang yang berhasil Anda jual sendiri. 

 
Contoh : Peta Bisnis menggunakan jenis pembayaran semacam ini. Anda 
akan mendapatkan 50 ribu untuk setiap penjualan ebook peta bisnis. 

 
2. Two Tier Commision 

Komisi dibayarkan dalam 2 tingkat. Artinya selain penjualan yang dilakukan 
oleh Anda sendiri, Anda juga akan mendapatkan komisi dari affiliate/member 
yang Anda bawa. 

Contoh:  Anda menjual barang kepada A, anda  mendapatkan komisi 20% 
dari merchant. Kemudian A menjual barang barang kepada si B. A 
mendapatkan 20% sedangkan Anda mendapat 5% dari penjualan si A. Jadi 
total yang dibayar oleh merchant adalah 25% tetapi dibagi dalam 2 tingkat. 
Untuk Anda 5% untuk si A 20% 

  

http://www.paypalindonesia.com/
http://tinyurl.com/4wjzob
http://www.2checkout.com/
http://www.clickbank.com/
http://tinyurl.com/5u4ff7
http://tinyurl.com/6jalnt
http://www.tukarduid.com/
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Menjual Produk 

Model bisnis yang paling awal akan kita bahas adalah menjual produk. 

Yang dimaksud produk di sini adalah ebook. 

Menjual ebook memiliki banyak keunggulan dibanding menjual produk 
konvensional, di antaranya: 

1. Modal yang diperlukan sangat kecil.  
2. Tidak ada biaya produksi 
3. Pengiriman produk cepat 
4. Profit mencapai 100% 
5. Target market yang tidak terbatas 
6. Tidak memerlukan perijinan. 
7. Tidak memerlukan gudang penyimpanan 

Untuk bisa menjalankan bisnis menjual produk informasi diperlukan: 

1. Produk 
2. Website Otomatis 
3. Promosi 

 
Tahapan membuat produk adalah: 

1. Menentukan target market 
a. Menentukan target market yang ideal 
b. Cara menemukan market yang ideal 
c. Cara menemukan tema 

2. Menulis  
a. sesuai dengan market 
b. Dicari orang 
c. Langgeng 
d. Tidak banyak diketahui orang 

3. Mengemas produk informasi 
a. PDF 
b. HTML 
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Target Market Ideal 

Untuk bisa menjual suatu produk di internet, yang paling penting bukan 
produknya tetapi pangsa pasar. Anda harus mencari pasar yang paling 
menguntung dan Anda bisa bersaing di dalamnya.  

Mengapa target pasar lebih penting? Misal Anda memiliki produk yang luar biasa 
bagus tetapi orang yang memiliki  uang dan ingin membelinya sangat sedikit, 
bisa dipastikan penjualan Anda akan gagal. Itulah sebabnya kenapa target pasar 
lebih penting.  

Target market yang ideal adalah pasar yang memiliki uang untuk membeli apa 
yang mereka inginkan.  Keahlian Anda dalam menemukan target market ideal 
inilah yang akan menentukan kesuksesan Anda di dunia online. 

Setelah menemukan target yang ideal, cari tahu keinginan mereka. Setelah itu 
Anda tawarkan produk Anda yang merupakan solusi dari keinginan mereka.  
Dengan cara demikian, kemungkinan Anda sukses sangat besar. Sederhana kan 
logikanya. 

Oleh sebab itu Anda perlu melakukan riset pasar. Riset pasar ini tidak sesulit 
yang Anda bayangkan.   

Pasar potensial memiliki ciri berikut: 

1. Besar atau berjumlah banyak. 
Target pasar yang ideal harus berjumlah besar. Dengan demikian 
kemungkinan Anda untuk mendapatkan penjualan besar dan bisnis Anda 
tidak akan cepat habis. 

2. Memiliki keinginan dan kemampuan untuk membeli. 
Percuma Anda memiliki pasar yang besar apabila mereka tidak memiliki 
kemampuan untuk membeli. 

3. Memiliki minat dan hasrat yang besar terhadap suatu topic tertentu. 
Misalnya orang yang gemar bermain catur akan menghabiskan waktunya 
untuk belajar catur. Mereka adalah target market untuk bisa menjual 
buku catur. 
 

Pasar yang sangat potensial untuk Anda masuki adalah: 
1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan uang 
2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan cinta 
3. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan diri 
4. Segala sesuatu yang berhubungan dengan olahraga. 
5. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kecantikan 
6. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan teknologi 
7. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Agama 



 

Copyright @ 2008 ‐ http://www.PetaBisnis.com  Halaman 32 

Hal-hal diatas adalah sesuatu yang dicari orang dari dulu sampai sekarang 
sehingga pangsa pasarnya sangat besar. Anda hanya perlu mempersempit pasar 
menjadi niche market (ceruk pasar) yang sesuai. 

Cara mencari market yang ideal 

Mencari market dilakukan dengan 2 cara:  

1. Menganalisa data 
2. Menggunakan data yang sudah ada. 

 
Mari kita lihat satu per satu 
 
1. Menganalisa data 

Misal Anda ingin memasarkan produk bunga.  

• Mencari berapa website yang berhubungan dengan bunga. 
http://www.google.com 
Ketikan kata bunga dan lihat hasil pencariannya. 
 

• Berapa orang yang mencari bunga dalam sebulan.  
Google menyediakan tool gratis untuk melakukan hal ini. Browsing 
ke https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal  kemudian 
ketikkan kata bunga mawar 
 
Anda harus mendapatkan keyword yang paling banyak dicari orang tetapi 
jumlah website yang mengandung kata kunci tersebut sedikit.  Semakin 
sedikit website yang ada berarti semakin sedikit saingan Anda. 
 
Makin besar total pencarian dan makin sedikit jumlah website berarti 
semakin besar peluang Anda untuk sukses dengan masuk ke dalam ceruk 
pasar (niche market) tersebut. 
 

 
2. Menggunakan data yang sudah tersedia 

Anda bisa  mencari market dengan menggunakan data yang sudah ada di 
website perusahaan besar. Secara logika mereka sudah melakukan riset 
pasar sendiri untuk mengetahui ceruk pasar yang paling menguntungkan. 
Anda tinggal memakai data mereka untuk Anda gunakan. 
 
Anda bisa menggunakan data perusahaan buku 
raksasa http://www.amazon.com. Sekarang perusahaan ini tidak hanya 
menjual buku tetapi menjual hampir semua jenis barang. 

http://www.google.com/
https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
http://www.amazon.com/
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Anda bisa mulai dengan masuk ke cateogory best seller kemudian masuk 
lebih dalam berdasarkan category yang Anda pilih sampai menemukan ceruk 
pasar yang spesifik.  Semakin dalam semakin sedikit kompetisi yang ada.  
 
Website lain yang bisa digunakan untuk cara ini adalah: 
http://www.mobipocket.com 
http://www.magazine.com 

 

Menentukan Judul 

Pilihlah tema berdasarkan dengan apa yang orang lain inginkan. Apabila Anda 
memiliki produk yang orang lain inginkan, maka Anda akan lebih mudah dalam 
memasarkannya dan tentunya menghasilkan penjualan. Anda tidak perlu 
menjadi ahli untuk bisa menghasilkan produk dengan ceruk pasar tertentu, 
tetapi Anda perlu memiliki pengetahuan tentang produk tersebut. 
 
Jangan pernah membuat produk untuk menciptakan pasar. Sesuaikan produk 
dengan pasar yang tersedia. Gunakan internet untuk mengumpulkan data yang 
Anda butuhkan dan membuat tema dari produk Anda. 
 
Anda bisa menggunakan http://www.amazon.com kemudian masuk ke bagian 
buku untuk melihat judul-judul buku yang tersedia yang sesuai dengan target 
market yang telah Anda riset sebelumnya. 
 
Menulis  
 
Menulis lah sesuai dengan karakter Anda. Seperti anda sedang berbicara kepada 
rekan Anda.  
Pembaca menginginkan hal berikut  dari setiap bacaan: 

1. Fakta  
2. Detail 
3. Informasi 

 
Masalah grammar dan tata bahasa tidak terlalu menjadi persoalan. Yang 
terpenting adalah mereka memahami apa yang disampaikan oleh penulis.  
 
Anda bisa melihat bagaimana penulis lain menulis dengan membaca buku yang 
mereka buat. Anda bisa melihat gaya bahasa mereka tetapi seperti yang saya 
katakan sebelumnya, Anda perlu menulis sesuai dengan karakter dan gaya 
bahasa Anda sendiri. 

Anda bisa melakukan apa yang disebut dengan MIRRORING. Maksudnya adalah 
Anda mengolah tulisan orang dan mengemas dalam bentuk yang baru sesuai 
dengan pola pikir dan ide anda sendiri.  

http://www.mobipocket.com/
http://www.magazine.com/
http://www.amazon.com/
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Anda juga bisa melakukan KEYWORDING atau mecari kata-kata yang 
berhubungan dengan kata kunci yang Anda tulis.  Lalu lakukan penggabungan 
kata menjadi paragrap. 

Tidak perlu menjadi seorang ahli untuk menulis tetapi Anda paling tidak tahu 
apa yang Anda bicarakan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis: 
1. Gunakan kata-kata yang sederhana 
2. Gunakan kalimat-kalimat singkat 
3. Gunakan susunan kalimat yang berbeda-beda. 
4. Gunakan interupsi sebagai variasi 
5. Gunakan kata penghubung untuk membuat aliran kalimat. 

 
Mengemas produk 
 
Setelah selesai menulis, produk tersebut perlu anda ubah menjadi format yang 
siap dan mudah untuk didownload yaitu format PDF. Untuk mengubah dari file 
text atau word (*.doc) menjadi  PDF (*.PDF) Anda bisa menggunakan Adobe 
Acrobat (bukan Acrobat Reader). Silakan cek untuk versi terbaru di situsnya   
http://www.adobe.com 
 
Atau Anda bisa menggunakan software PDF yang gratis semacam  
http://www.primopdf.com/ 
 
Anda juga bisa menjadikan tulisan Anda dalam bentuk HTML. Nanti akan 
dibentuk ke dalam bentuk *.EXE. Untuk bisa membuat file HTML ini menjadi 
EXE, file document kita harus diubah dulu ke HTML kemudian baru dibuat EXE 
dengan HTML compiler. 

 
SBookBuilder 10.0  
http://www.jansfreeware.com/jftools.htm#sbookbuilder   
 
EBook Builder 4.0  
http://www.jansfreeware.com/jftools.htm#ebookbuilder   
 
Silakan Anda gunakan yang paling Anda merasa nyaman. 
 
Setelah menjadi PDF atau EXE, sekarang Anda mempunyai produk untuk dijual .  
Saya pribadi lebih menyukai produk dalam bentuk PDF. Untuk menjualnya 
diperlukan website otomatis yang kita akan bahas di bab selanjutnya. 

Sebagai tambahan, bahwa prinsip menjual produk yang telah dijelaskan di atas 
juga dapat diterapkan pada barang-barang konvensional misalnya kaos, cd, 
aksesoris dll.  

http://www.adobe.com/
http://www.primopdf.com/
http://www.jansfreeware.com/jftools.htm#sbookbuilder
http://www.jansfreeware.com/jftools.htm#ebookbuilder
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PPS (Pay Per Sale) 

Pay Per Sale adalah bagian dari program affiliate. Program ini sering juga 
disebut dengan reseller atau accosiates program.Yaitu Program bisnis di Internet 
yang meberikan kita komisi apabila kita berhasil menjual suatu barang tertentu. 
Hal ini persis sama dengan bila kita menjual barang. Hanya barang di internet 
akan memberikan komisi lebih besar apabila yang dijual adalah produk digital 
semacam ebook atau software.  

Besar kecilnya komisi tergantung dari perjanjian affiliate program tersebut 
biasanya berkisar antara 5% sampai 30% tetapi komisi yang didapat dari 
penjualan barang-barang digital biasanya mencapai 50% hal ini dikarenakan 
tidak diperlukan biaya sama sekali untuk menggandakan produk tersebut dan 
mengirimkannya. 

Program ini paling diminati oleh pengiklan dan kurang diminati oleh publisher 
atau pemilik website karena penghasilan yang kurang cepat disbanding dengan 
PPC. Tetapi bila sudah ahli maka program PPS ini memberikan keuntungan yang 
jauh lebih besar dari PPC.  

Contoh dari website affiliate  adalah amazon.com   

Banyak sekali perusahaan penyedia program-program affiliate di antaranya 
adalah : 

http://www.cj.com 
http://www.clickbank.com 
 
Termasuk jenis PPS yang paling mudah untuk dijalankan adalah 
RESELLER.   

Untuk bisa menjalankan Reseller, Anda tidak diharus untuk mempunyai website. 
Perusahaan menyediakan website replika untuk menjual produknya. Kalau Anda 
mempunyai website biasanya mereka menyediakan banner atau gambar yang 
bisa dipasang di web Anda. 

Keuntungan menjalankan program reseller adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 

Semua hal diatas disediakan dan dikerjakan secara otomatis oleh pemilik 
program reseller. 
 

• Anda tidak harus memiliki produk sendiri. 

• Anda tidak harus memiliki website sendiri 

• Anda tidak perlu memikirkan bagaimana produk 
dikirim ke pembeli. 

http://www.cj.com/
http://www.clickbank.com/
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Program reseller ada yang mengharuskan orang yang ingin mendaftar untuk 
menjadi member dan ada juga yang bisa menjadi reseller tapi harus mendaftar 
sebagai member. Biasanya disebut free affiliate dengan paid affiliate. 
 
Jadi setelah mendaftar, Anda bisa langsung mulai promosi dan menghasilkan 
penjualan. Mudah kan? 
 
Sebagai contoh, saat anda membeli ebook petabisnis.com, secara otomatis Anda 
terdaftar sebagai member dan affiliate dari petabisnis.com misalnya user name 
Anda adalah Admin maka Anda akan mendapatkan website duplikat atau replika 
dengan URL http://www.petabisnis.com/?id=admin  . 
Apabila Anda melakukan promosi dan berhasil menjual 1 buah produk seharga 
Rp. 100.000 maka Anda akan mendapat komisi 50% dari Rp. 98.000= 49.000 
Rupiah.  
 
Kalau Anda berhasil menjual 3 dalam satu hari, maka penghasilan Anda sebulan 
bisa mencapai 49.000*3*30= Rp. 4.410.000- (Lumayan kan …) 
 
Jadi mulailah untuk mempromosikan program reseller Anda! 

  

http://www.petabisnis.com/?id=admin
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PPC (Pay Per Click) 
 

PPC adalah singkatan dari Pay Per Click. Sesuai dengan namanya Dibayar Setiap 
Klik, artinya kita akan dibayar apabila ada orang yang mengklik iklan di website 
kita.  Website Kita? Berarti kita harus mempunyai website? Betul Sekali. Karena 
program ini adalah untuk para Publisher atau pemilik website. PPC adalah salah 
satu bentuk dari program affiliate. 
 
Salah satu program PPC yang sangat terkenal adalah Google Adsense. Sampai-
sampai seakan merupakan merupakan jenis tersendiri. Selain Google, masih ada 
beberapa program sejenis di antaranya Adbrite, Bidvertise dan Text Link Ads. 
Untuk selanjutnya saya akan memakai  Google Adsense sebagai contoh karena 
yang lain pada prinsipnya sama.   
 
Kenapa Kita Bisa Dibayar? 
Kita dibayar karena telah mengirimkan trafik atau pengunjung ke website si 
pemasang iklan (advertiser). Si pemasang iklan membayar Google dan Google 
membayar kita sebagai pemilik website (publisher).  
 
Perlu diperhatikan bahwa yang dihitung adalah klik yang dianggap valid. Anda 
tidak diperbolehkan melakukan klik sendiri atau menggunakan software otomatis 
untuk melakukan klik. Percaya deh, Mereka pasti akan tahu. Apabila mereka 
tahu, sudah pasti Anda akan dikeluarkan dari program tersebut dan tidak bisa 
ikut lagi seumur hidup.  
 
Bagaimana cara untuk bisa ikut program PPC ini? 
Pertama kita perlu mendaftar situs penyedia PPC. Setelah itu kita akan diberikan 
kode untuk dipasang di website kita. Login ke akun kita, daftarkan website yang 
kita telah pasang kode adsense. Begitu ada yang klik iklan dari website kita, 
dollar masuk ke akun kita dan akan dibayar setelah minimum $100 dalam 
bentuk cek. Akan dikirimkan 30 hari setelah Anda mencapai $100. PPC lain 
mungkin menggunakan metode pembayaran yang berbeda. 
Cek akan dikirimkan via pos. Anda bisa memilih untuk dikirimkan dengan pos 
biasa atau pengiriman express dengan DHL. Pos membutuhkan 20-30 hari kerja 
sedangkan DHL hanya membutuhkan waktu  2-3 kerja saja. Pengiriman dengan 
DHL akan dipotong dari nilai uang yang akan dikirimkan ke Anda . 
 
Potensi penghasilan dari program ini TIDAK TERBATAS. Sudah banyak sekali 
publisher Indonesia yang menghasilkan ribuan dollar per bulan.  
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Di mana saya harus mendaftar? 
Google Adsense – http://adsense.google.com 
Sangat direkomendasi.  Silakan baca Panduan Daftar Google Adsense.pdf di 
member area. 
Textlink Ads – http://www.textlinkads.com  
Harus sudah mempunyai website dengan jumlah pengunjung yang tinggi 
Adbrite – http://www.adbrite.com 
Bidvertise – http://www.bidvertiser.com 
Chitika – http://www.chitika.com 
 
Langkah apa yang dilakukan setelah mendaftar 
Anda tinggal memasang Adsense di situs Anda. Anda akan mendapatkan akses 
ke member area. Dari situ Anda bisa mengambil kode yang diperlukan untuk 
ditampikan di situs Anda.  Selain itu juga ada report dan tip-tip untuk 
menjalankan program ini. 
 
Ya, Anda perlu memiliki situs atau website untuk menjalankan PPC semacam 
Adsense.   Anda bisa menggunakan situs blog gratis semacam wordpress dan 
blogger untuk mendaftar program PPC. Cara selengkapnya ada di file Panduan 
Daftar Google Adsense.pdf yang disebutkan di atas.  
Untuk memiliki blog atau situs gratis wordpress atau blogger, Anda bisa daftar 
melalui situs resmi mereka yaitu 
http://www.wordpress.com dan http://www.blogger.com 
 
 

  

http://adsense.google.com/
http://www.textlinkads.com/
http://www.adbrite.com/
http://www.bidvertiser.com/
http://chitika.com/mm_overview.php?refid=aridarma
http://www.wordpress.com/
http://www.blogger.com/
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PPL (PAY PER LEAD) 
 

Sering juga disebut dengan Pay Per Action. Program ini akan memberikan 
bayaran atas tindakan tertentu yang dilakukan oleh pengunjung yang 
direferensikan oleh link yang kita sediakan.   
 
Ada yang membayar untuk jumlah data yang mendaftar pada newsletter 
tertentu. Ada yang membayar berdasarkan apabila pengunjung mendownload 
software. Jumlah data yang terkumpul yang disebut lead.  Satu profile disebut 
satu lead yang bisa terdiri dari nama atau alamat email saja. Bisa juga lebih 
lengkap dari itu, nama, alamat, email dll. 
 
Bayaran yang diberikan per lead berbeda-beda tergantung dari pemasang iklan.  
Mulai dari 0.05 sampai puluhan per lead.  
 
Situs yang menyediakan program PPL di antaranya: 
http://www.copeac.com 
http://www.clickbooth.com 
http://www.maxbounty.com 
 
Review tentang program PPL bisa dilihat 
di http://www.clickquick.com/subcat.asp?S=9 

  

http://www.copeac.com/
http://www.clickbooth.com/
http://www.maxbounty.com/
http://www.clickquick.com/subcat.asp?S=9
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PPP (Pay Per Play) 

Program ini termasuk baru dalam dunia online. Pertama diluncurkan sekitar 
February 2008.  Program ini membayar kita untuk memasang program iklan 
suara di situs kita.   

Sebuah program yang hanya mewajibkan kita menampilkan iklan berbentuk 
AUDIO ADS, selama 5 DETIK, yang di pasang oleh para pengiklan di 
website/blog kita berdasarkan interest dan lokasi tertentu. Sebagai publisher 
kita akan mendapat komisi berdasarkan berapa banyak iklan 

Iklan suara tersebut akan didengar pengiklan melalui website kita. 

Program ini cocok untuk Anda yang telah mempunyai website. 

NetAudio, salah satu situs penyedia PPP, memiliki lebih dari 66000 pengiklan 
Dan program ini membayar penghasilan Anda SETIAP MINGGU/PAID WEEKLY. 

Mereka akan membayar Anda dengan menggunakan dua pilihan yaitu cek dan  
Paypal dengan minimum pembayaran sebesar $25. 

Untuk pendaftaran mereka tidak memungut biaya alias GRATIS. Satu-satunya 
kendala adalah bagaimana kita mendatangkan traffic yang cukup banyak ke 
website/blog kita setiap hari. Tetapi jangan kuatir Anda akan diajarkan 
bagaimana caranya mendatangkan traffic dari search engine YAHOO, dengan 
sharing traffic dari website" yang memiliki iklan dari Google Adsense dan ada 
banyak cara lain untuk mendatangkan traffic yang selalu di update. 

Semua langkah diterangkan dengan jelas dalam bahasa inggris, namun apabila 
Anda masih belum mengerti juga saya siap membantu Anda untuk yang satu ini. 

Apabila mereka sudah merasa cukup banyak partner, maka seperti yang mereka 
katakan akan menutup kesempatan ini kepada kita. 

Silahkan pelajari langsung disini : 

http://www.ppponlineads.com 
http://www.sellingppp.com 
 
Pendaftarannya mudah, setelah selesai mendaftar Anda bisa mulai langsung 
menghasilkan dengan program PPP ini. 
 
Sampai saat ini masih belum banyak orang yang memanfaatkan program ini 
dalam situs mereka.  

http://www.ppponlineads.com/
http://www.sellingppp.com/a.cgi?ppp=1212324279
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Pay Per Review 

Penyelengara program ini membayar kita untuk mereview atau mengulas suatu 
produk atau website tertentu. Dengan Anda mereview produk atau web tertentu, 
mereka semakin terkenal dan semakin banyak dikunjungi.  Anda mendapat 
bayaran dengan mengirimkan permanen link dari blog atau website kita. 
Bayaran baru Anda dapat setelah mereka menyetujui tulisan atau review Anda. 
Blog adalah website yang dibuat dengan menggunakan CMS software tertentu 
(akan dibahas di bagian pembuatan website) 

Bayaran yang mereka berikan bervariasi tergantung dari penyelengara nya.  
Anda bisa mendapatkan  sekitar 10-50 dollar untuk sekali review.  Bahkan 
Sponsor Review membayar dari $20 s/d $1000 per review ! 

Kalau seandainya Anda melakukan 1 review saja sehari maka dalam waktu 
sebulan Anda bisa mendapat paling tidak 300 dollar. Cukuplah buat nambah-
nambah beli sembako ☺ 

Kebanyakan Program Pay Per Review menerima sebuah blog yang mempunyai 
Pagerank minimal 1.  Pagerank adalah ranking yang diberikan oleh Google 
dengan nilai antara 1-10 untuk menunjukkan kualitas dari website. Makin tinggi 
pagerank dari blog atau website Anda., makin besar bayaran yang Anda terima 

Kalau Anda tertarik, langsung aja mendaftar ke situs penyedia.  Ingat Anda 
harus memiliki website atau blog untuk bisa mengikuti program ini. Berikut 
adalah beberapa situs PPR: 

http://www.smorty.com 
Bayaran yang bisa Anda dapat berkisar antara $6-100 / post . Nilai ini 
tergantung ama Pagerank dan popularitas dari blog Anda 
 
http://www.payperpost.com 
Bayaran yang bisa Anda dapat berkisar $500/ bulan lebih hanya dengan menulis 
Review sebuah iklan ataupun website dan di post ke dalam blogmu. 
 
http://www.reviewme.com 
Anda bisa mendapatkan  $ 20 - 200 per review yang Anda kerjakan. 
 
http://www.SponsoredReviews.com 
Program ini hampir sama dengan  Pay per Review tetapi nilai bayaran yang Anda 
terima akan tergantung dari pagerank blog kamu. Program ini patut untuk di 
ikuti 
 
http://www.blogsvertise.com 
Untuk program yang satu ini pagerank tidak terlalu berpengaruh 
 

http://www.smorty.com/
http://www.payperpost.com/
http://www.reviewme.com/
http://www.sponsoredreviews.com/
http://www.blogsvertise.com/
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Supaya hasilnya maksimal, Anda bisa mengikuti beberapa program sekaligus. 
Kemudian cari referall sebanyak-banyaknya.  
 
Oh iya, biasanya  diperlukan kemampuan menulis dalam bahasa inggris untuk 
mengikuti program semacam ini. 
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PTC  (PAY TO CLICK) 
 

PTC adalah program di internet yang membayar orang untuk mengklik iklan dan 
membacanya selama 20-30 detik. Ya cukup mengklik dan menunggu. Singkatan 
dari Paid To Click yang artinya Dibayar Untuk Klik ☺ 
 
Kita dibayar karena kita telah mengklik iklan yang disediakan oleh 
penyelenggara program PTC. Mereka dibayar oleh si pemasang iklan. PTC 
merupakan program yang paling mudah dijalankan karena tidak diperlukan 
kemampuan apapun kecuali mengklik iklan. Harga yang dibayar untuk setiap 
klik berbeda-beda tergantung penyelenggara PTC . Rata-rata sekitar 0.01 per 
klik. 
 
Berapa yang kita dapat tergantung dari banyaknya program yang kita ikuti dan 
tentunya keaktifan kita. 
 
Potensi penghasilan dari program ini tidak terbatas. 

Hitungan secara gampang-gampangan, bila anda mengklik selama 30 hari maka 
yang didapatkan adalah : 30 x 10 x 0.01 = $3. Ini dengan asumsi anda bekerja 
sendiri, dan tidak mecari refferal dibawah anda. 

Kalau Anda mencari referral di bawah Anda hitungannya kira-kira seperti ini, 
dengan asumsi Anda hanya mempunyai 20 referal: 

Itu baru dari satu program. Bagaimana bila Anda mengikuti banyak program 
sudah pasti akan lebih banyak lagi dollar yang Anda masuk dompet Anda.  
Untuk bisa menghasilkan banyak dari program ini, yang perlu Anda lakukan 
adalah klik sebanyak-banyaknya. Ikuti banyak program sejenis and coba cari 
referral sebanyak-banyaknya. 

 

 

 

 

Untuk mengikuti program PTC anda bisa mendaftar di 

http://www.bux.to – Silakan baca informasi mengenai bux.to di member area 
http://www.clixsense.com 
http://www.paidclicks.ws 
http://www.bux3.com 
http://www.neobux.com 
http://www.ara-bux.com  
 

Anda mengklik 10 iklan per hari = 10 * 0.01 = $0.10 
20 referrals Anda juga mengklik 10 iklan per day = 20 * 0.10 = $2.00 

Pendapatan Anda dalam 1 hari = $2.00 + $0.10 = $2.10 
Penghasilan Anda dalam 1 minggu = $14.70 
Penghasilan Bulanan Anda = $63.00 

http://bux.to/?r=aridarma
http://www.clixsense.com/?2469059
http://www.paidclicks.ws/
http://bux3.com/?r=aridarma
http://www.neobux.com/?r=aridarma
http://www.ara-bux.com/
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Kalau masih kurang, Anda bisa cari di google dengan keyword “Paid To Click” 
atau bisa dilihat di  http://www.ptctalk.com 
 
Hati-hati karena banyak program semacam ini yang merupakan SCAM alias 
tipuan. Program yang saya sebutkan di atas adalah program yang terbukti 
membayar. 
 
Happy Click :=) 
 
Update terakhir: Saya anjurkan Anda untuk tidak menjadikan bisnis semacam ini 
sebagai pilihan utama karena walaupun membayar, banyak sekali dari bisnis 
model ini yang membayarkan dalam waktu yang sangat lama. Bila ingin 
menghasilkan dari bisnis semacam ini, perlu dilakukan dengan cara melakukan 
investasi ke beberapa penyelenggara. 
 
Pelajari dulu sebelum mengikuti model bisnis semacam ini. 
  

http://www.ptctalk.com/
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Domain Parking 

Domain Parking adalah model bisnis internet yang mendapatkan uang dengan 
memarkir domain ke pada perusahaan domain parking. Sebenarnya bisnis ini 
masih termasuk dalam PPC. Yang dimaksud dengan diparkir adalah sama 
dengan dihosting oleh mereka. Sehingga apabila kita membuka domain kita, 
akan ditampilkan situs yang telah mereka sediakan untuk kita. Situs replica ini 
biasanya berisi iklan yang sesuai dengan nama domain kita. 

Misal Anda mempunyai domain dengan nama Catur.com.  

Maka setelah domain kita disetting “Name Server” nya sesuai dengan yang 
mereka sediakan, maka Catur.com akan berisi iklan yang berkaitan dengan 
Catur. Layout atau tampilan dari masing-masing penyedia domain parking bisa 
berbeda tetap cara penyajian isinya tetap sama. Nah apabila iklan-iklan yang 
berkaitan dengan catur tadi diklik oleh pengunjung website Anda, maka Anda 
akan dibayar untuk setiap kliknya. Berapa? Bisa berbeda-beda untuk masing-
masing berkisar 0.05-0.15 dollar. Bayangkan kalau Web Anda iklannya diklik 
100 kali setiap hari.  Anda bisa mendapatkan 100*0.05*30= 150 dollar/sebulan. 
Lumayan kan … 

Untuk berbisnis domain parking, Anda harus mempunyai domain. Ada 
perusahaan yang mensyaratkan domain dalam jumlah tertentu. Misalnya 
Parked.com, mensyaratkan Anda untuk mempunyai minimum 10 domain untuk 
diparkir oleh mereka. 

Jadi syarat utama untuk bermain domain parking adalah memiliki domain untuk 
diparkir. Tetapi pemain domain parking biasanya orang yang sudah cukup lama 
bergaul dengan internet. Kenapa? Karena ada syarat bahwa domain yang 
didaftarkan harus memiliki traffic atau pengunjung unik yang sesuai dengan 
ketentuan mereka. Jadi domain baru sudah pasti tidak memenuhi syarat. 

Kalau tetap mau coba, Anda bisa mulai dengan membeli domain yang cocok.  

Berikut adalah perusahaan yang menerima domain untuk diparkir. 

http://www.parked.com 
http://www.sedo.com 
http://www.namedrive.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parked.com/
http://www.sedo.com/
http://www.namedrive.com/
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Contoh halaman dari salah satu domain parking – PARKED.com dengan tema 
catur adalah: 

 
 
Bila Anda klik pada “Chess Tournaments” maka akan muncul iklan. Iklan inilah 
yang memberikan penghasilkan  

 
 
 
Informasi tentang domain parking dan perbandingan nya bisa dilihat 
di http://www.parkquick.com 
 
Satu lagi yang hampir mirip dengan domain parking tetapi menyediakan konten 
untuk domain yang kita parkir dengan artikel-artikel 
adalah http://www.whypark.com 
Mereka membolehkan kita untuk memasang kode-kode program PPC atau 
affiliate ke dalam account kita. 
 
Biaya pendaftaran Whypark adalah $99.95 satu kali untuk setiap 100 domain. 
(update terakhir yang saya terima berdasarkan email dari Whypark) 
  

http://www.parkquick.com/
http://www.whypark.com/
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Jual Beli Domain 

Selain di parkir, domain jual bisa diperjual belikan.  Keuntungan jual-beli domain 
bisa sangat besar. Ada factor keberuntungan dan kecepatan di dalamnya. 

Berikut adalah beberapa transaksi domain besar yang tercatat. 

Vodka.com terjual seharga 3.000.000 dollar 
Partners.com terjual seharga 130.000 dollar 
Diamond.com terjual seharga 7.500.000 dollar 
Sex.com terjual seharga lebih dari 10.000.000 dollar 
FJ.com and TJ.com masing-masing terjual seharga 105.000 dollar 
SportTV.com terjual seharga $99,000 
Spill.com terjual seharga $67,500 
SingleMen.com and SingleWomen.com terjual seharga $40,000 
MusicDownloads.de terjual seharga $13,120 
AntiSpyware.com terjual seharga $550,000 
PaperBoy.com terjual seharga $27,500 
Silverback.com terjual seharga $10,509 
Gays.com, Bike.com, and Blue.com masing-masing terjual seharga $500,000 
Hotels.eu terjual seharga $257,000 
WiFi.com terjual seharga $225,000. 

Wow…Angka yang luar biasa! Memang penjualan di atas merupakan penjualan 
yang luar biasa, belum lagi penjualan domain seharga 200-5000 dollar yang 
tidak diperhatikan orang. 

Namun bisnis ini tidak mudah. Nama domain lebih susah dicari saat ini karena 
nama domain yang bagus biasanya sudah didaftar oleh orang. Persaingannya 
ketat selain itu Anda harus menyiapkan dana sekitar 8$ /tahun/ domain. Karena 
pendaftaran domain biasanya untuk setahun.  

Beberapa website yang berjual beli nama domain adalah: 
http://www.domainaftermarket.com 
http://www.buydomains.com 
http://www.domainbarn.com 
http://www.fabulousdomains.com 
http://www.sedo.com 
http://www.greatdomains.com 
 
Apabila Anda berminat untuk berbisnis model ini, silakan daftar di salah satu 
website di atas. 
 

Bisnis semacam ini agak berbau untung-untungan. Orang nomor satu dalam 
bisnis semacam ini adalah Ewen Chia. Websitenya 
http://www.expireddomainempire.com/ bisa dijadikan referensi.  

http://www.domainaftermarket.com/
http://www.buydomains.com/
http://www.domainbarn.com/
http://www.fabulousdomains.com/
http://www.sedo.com/
http://www.greatdomains.com/
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Website 

Setelah mengetahui bermacam model bisnis di internet maka Anda harus juga 
mengetahui mengenai website. Pembuatannya, cara kerja dan apa saja unsur-
unsur yang terlibat di dalamnya. 

Apapun model bisnis yang Anda pilih, ketika memutuskan untuk menghasilkan 
uang dari bisnis di internet, Anda akan selalu bertemu dan berhubungan dengan 
website. Walaupun ada beberapa model bisnis yang tidak mengharuskan Anda 
untuk mempunyai website semacam Pay To Click, Anda dianjurkan dengan 
sangat untuk memiliki website sendiri. Anda bisa memiliki website dengan gratis 
ataupun dengan biaya tertentu. Biaya untuk apa? Itu yang nanti akan kita 
bicarakan, jadi sabar dulu … 

Saya tidak bermaksud untuk berbicara mengenai hal-hal teknis tentang 
pembuatan website tapi nanti Anda akan berkenalan dengan istilah-istilah 
seputar website. 

Bila dianalogikan dengan toko, apabila Anda ingin menjual sesuatu Anda harus 
mempunyai toko. Tempat untuk menaruh barang dagangan Anda. Selain itu 
Anda juga harus mengetahui proses yang terjadi pada toko Anda serta orang-
orang yang dilibatkan, mulai dari pengunjung datang hingga keluar. Proses apa 
yang terjadi apabila pengunjung membeli barang di toko Anda. 

Begitu pula dengan website, Anda perlu tahu apa saja yang terjadi, proses dan 
alat-alat yang digunakan dalam proses tersebut. 

Ingat, tujuan dari orang yang berbisnis di internet adalah untuk menghasilkan 
uang. Jadi jadikanlah website Anda sesuai dengan model bisnis yang Anda pilih 
untuk menghasilkan uang. 

Secara umum yang diperlukan untuk membuat website adalah: 

1. Domain  
2. Webhosting 
3. Software Web Design  
4. Software FTP   

Agar lebih mengetahui mengenai proses pembuatan website ,  sangat dianjurkan 
untuk mempelajari terlebih dahulu mengenai apa itu WWW, HTML, Server Web, 
Database, PHP dan CMS.  

WWW 

World Wide Web atau biasa disebut web adalah suatu kumpulan informasi di 
sumber daya yang digunakan diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut 
URL (Uniform Resource Locator). WWW dianggap sama dengan internet secara 
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keseluruhan walaupun sebenarnya hanyalah bagian dari internet. Sering juga 
disebut dengan situs internet . 

HTML 

HTML adalah bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web. Informasi 
lebih lanjut mengenai html bisa diakses melalui http://www.w3school.com 

Server Web 

Aplikasi computer yang digunakan untuk melayani  fasilitas web seperti 
membuka dan menyusun halaman web di dalam browser. Server web yang 
terkenal adalah Apache dan Microsot Internet Information Server (IIS). Apache 
dapat berjalan pada banyak system operasi sedangkan IIS hanya berjalan pada 
Windows.  

Lebih lanjut bisa diakses di http://www.apache.org  
dan http://www.microsoft.com/iis 

Database 

Kumpulan informasi yang disimpan di dalam computer secara sistematis 
sehingga dapat diolah oleh suatu program computer dengan mengambil 
informasi dari database tersebut. 

Database yang banyak digunakan dalam pemrograman web adalah MySQL. 

Http://www.mysql.com 

PHP 

Adalah bahasa pemprograman untuk membuat situs web dinamis.  PHP adalah 
bahasa yang paling banyak digunakan karena  referensinya banyak. 

CMS 

Content Management System adalah aplikasi berbasis web yang memberikan 
system sedemikian sehingga memudahkan pengguna dan pengelolanya. Sistem 
ini beroritentasi pada konten atau isi.  

Saya hanya ingin Anda mengetahui hal-hal tersebut di atas walaupun bukan 
focus Anda. Anda perlu mengetahui sebagai landasan agar pijakan kaki Anda 
dalam berbisnis di internet lebih kuat. 

  

http://www.apache.org/
http://www.microsoft.com/iis
http://www.mysql.com/
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Domain 

Nama domain adalah nama dari suatu website. Nama domain 
mengidentifikasikan alamat website yang ingin diakses. Jadi jika orang yang 
ingin mengakses suatu situs dia harus mengetikkan nama domain pada browser 
internet. 

Kita memerlukan nama domain untuk memulai bisnis internet. Nama domain 
adalah brand kita dalam dunia internet. Selain memudahkan orang untuk 
mengingat , nama domain akan membuat kita terlihat professional.  Bahkan  
Anda bisa membuat alamat email yang sesuai dengan domain Anda. 

Sebagai contoh, nama domain Anda adalah http://www.BisnisInternetKu.com 
maka Anda akan bisa membuat email seperti info@BisnisInternetKu.com 
, admin@BisnisInternetKu.com, CustomerService@BisnisInternetku.com, 
atau NAMA@BisnisInternetku.com sehingga akan membuat Anda lebih 
terpercaya. Seakan-akan Anda adalah sebuah perusahaan besar. 

Nama ini harus disesuaikan dengan bisnis kita.  Nama domain menggambarkan 
tema utama dari website kita. Misalnya saya mempunyai website yang menjual 
ebook tentang cara dan tips dalam  berkencan, Saya  bisa memilih domain 
dengan nama MetodeKencan.com atau CaraKencan.com segain nama domain 
dari website saya ini. 

Nama domain bisa memiliki banyak akhiran atau sering juga disebut TLD (Top 
Level Domains). .COM,.NET,.INFO,.BIZ,.ORG dan lain-lain adalah contoh-contoh 
dari Akhiran domain. Saya menganjurkan agar Anda memilih domain dengan 
akhiran .COM. Kenapa? Akhiran .COM adalah nama yang paling identik dengan 
nama situs di internet dan lebih mudah diingat dibanding dengan variasi akhiran 
domain yang lain. Jadi lebih baik kosentrasi memilih nama domain yang baik 
dengan akhiran .COM 

Sebelum Anda bisa membeli atau mendaftarkan nama domain yang Anda ingin, 
Anda harus pastikan bahwa nama domain tersebut belum dimiliki oleh orang 
atau perusahaan lain.  Untuk mengecek dan mendaftarkan nama domain, Anda 
bisa melakukannya melalui perusahaan web hosting. Banyak sekali perusahaan 
semacam ini. Saya sendiri selalu membeli domain 
di http://www.namecheap.com dan membayar dengan menggunakan kartu 
kredit.  

 

 

 

 

http://www.bisnisinternetku.com/
mailto:info@BisnisInternetKu.com
mailto:admin@BisnisInternetKu.com
mailto:CustomerService@BisnisInternetku.com
mailto:NAMA@BisnisInternetku.com
http://www.namecheap.com/
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Banyak sekali perusahaan yang menyediakan layanan pembelian domain.  Kalau 
Anda tidak memiliki kartu kredit, saya sarankan untuk membeli domain melalui 
perusahaan Indonesia.  Di antaranya: 

http://www.masterweb.net  

Setelah memiliki nama domain, Anda memerlukan web hosting untuk membuat 
situs Anda menjadi Online.  

Webhosting 

Untuk memiliki website yang bisa diakses melalui internet kapan saja, Anda 
perlu sebuah computer yang terhubung secara terus menerus dengan internet. 
Untuk itu lah Anda memerlukan perusahaan webhosting sebagai tempat 
menyimpat data situs Anda agar selalu ONLINE.  

Seperti juga apabila Anda menyewa tempat perkantoran atau toko, Anda perlu 
membayar biaya sewa setiap bulan atau setiap tahun. Biasanya perusahaan 
webhosting juga merupakan perusahaan penyedia domain. Dapat dibayarkan 
dengan menggunakan Kartu Kredit atau transfer bank. 

Webhosting yang saya sarankan adalah: 

HostGator - http://www.hostgator.com 

Servage.net - http://www.servage.net  

Sedangkan untuk lokal ada http://www.masterweb.net 

Atau Anda bisa cari di google dengan kata kunci “web hosting” 

Yang terpenting dalam memilih Web Hosting adalah pilih yang mempunyai fitur-
fitur yang sesuai dengan kebutuhan Anda,  harga yang terjangkau, berkualitas  
serta memiliki pelayanan yang bagus. 

Hosting diluar biaya perbulan sekitar $5-8 sedangkan untuk Indonesia 
bervariasi. 

Software Web Design 

Sebelum situs kita bisa terakses dan online, kita perlu merancang situs kita 
dengan menggunakan Software untuk membuat web. Dua yang sering 
digunakan adalah Macromedia dan microsot Frontpage. 

Penggunaan software ini cukup mudah, saya pribadi lebih sering menggunakan 
Macromedia Dreamweaver untuk mengedit halaman web. Software ini juga 
dapat digunakan untuk membuat hampir semua format halaman web termasuk 
PHP yang biasa digunakan untuk web interaktif. 

http://www.masterweb.net/
http://secure.hostgator.com/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=aridarma
http://www.servage.net/
http://www.masterweb.net/
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Sebenarnya membuat file-file website bisa dilakukan dengan menggunakan 
NOTEPAD yang ada di Windows, tapi hal ini jarang dilakukan kecuali oleh orang 
yang sangat ahli dalam pemrograman web. Bagi Pemula menggunakan Software 
Web Editor akan lebih mudah karena menggunakan konsep WYSWYG (What You 
See Is What You Get). Artinya kita bisa merancang website sesuai dengan kita 
mau tanpa perlu mengetahui bahasa pemrograman web. Seperti layaknya 
menggunakan Microsoft Word. 

Cara praktis untuk belajar tentang web adalah dengan mendownload halaman 
web tertentu. Sebagai contoh misalnya http://www.halamanmenarik.com 

Ada buka dengan browser internet yang biasa Anda gunakan kemudian simpan 
sebagai halaman web lengkap dengan cara : 

  

atau  

 

Buka halaman yang telah disimpan menggunakan Editor pilihan Anda 
(Macromedia atau Frontpage) kemudian pelajari susunan, font dan warna dan 
lain sebagainya. Sebaiknya Anda mempelajari satu editor yang Anda sukai agar 
lebih focus terutama bila Anda ingin serius mendalami perancangan website ini. 

FTP 

Setelah selesai merancang web yang akan Anda gunakan sebagai sarana 
berbisnis, Anda perlu memindahkan file-file tersebut ke dalam computer 
perusahaan web hosting yang Anda pilih agar bisa diakses secara online 24 jam 
nonstop.  

Untuk memindahkan file-file ini diperlukan software khusus yang dinamakan 
software FTP. Singkatan dari File Transfer Protocol.  Sering disebut juga dengan 
FTP Client. FTP Client ini banyak  sekali, ada yang berbayar dan ada yang gratis. 
Anda bisa cari di google, teman setia kita, dengan kata kunci “FTP Client”. 

Software yang sering saya gunakan adalah FIleZilla. Anda bisa cek versi terbaru 
dan download secara gratis di http://www.filezilla.com  

Contoh yang saya sertakan adalah menggunakan versi 2.2.29 namun berapapun 
versi yang Anda dapat, prinsip kerjanya adalah sama.   

File- save as – halaman 

File – Save Page As – Web Page, complete 

http://www.halamanmenarik.com/
http://www.filezilla.com/
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Filezilla dibagi menjadi 2 bagian yaitu bagian kiri dan kanan. Bagian kiri adalah 
file-file yang ada di computer Anda sedang di sebelah kanan adalah file-file yang 
ada di web hosting Anda. 

Umumnya data pada webhosting tersimpan di folder public_html. Proses 
pemindahan data bisa dilakukan seperti Anda memindahkan data computer 
Anda dengan menggunakan Windows 

Explorer. Klik dan Tarik File yang ingin dipindahkan dari bagian kiri ke bagian 
kanan. Sederhana kan? =) 

Setelah proses ini selesai, sekarang web anda sudah siap untuk diakses dan 
Anda siap berbisnis. Tapi tunggu dulu…  

Oke, sekarang Anda sudah mengerti mengenai website secara umum. Mari kita 
lihat lebih detail mengenai proses yang terjadi apabila Anda mengunjungi 
website penjualan.  

Sistem Website Reseller 

Mari kita jadikan website Peta Bisnis sebagai contoh.  Website ini merupakan 
website reseller yang berjalan secara otomatis. Otomatis? Ya, berjalan tanpa 
perlu terlalu banyak campur tangan saya selama 24 Jam dalam seminggu.  
Sangat penting untuk website yang menjual produk informasi. 

Kenapa otomatisasi dalam website yang menjual produk itu penting? 

Website untuk menjual produk harus memilik sistem yang berjalan secara 
otomatis yang akan mengotomatisasi bisnis Anda dan yang terpenting adalah 
menduplikasi bisnis Anda.  

Website otomatis   memiliki bagian-bagian  penting berikut: 

1. Lead Capture Website/Sales Letter 
2. Reseller Area 
3. Admin Area. 
4. Autoresponder 

 
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam website reseller: 

1. Pengelola 
2. Member/Affiliate 
3. Pengunjung/Prospek 

 
1. Landing pages/sales letter 

Landing page yang baik membutuhkan waktu untuk loading paling lama 5 
detik. Berfungsi seperti sales man untuk  menjual produk secara online. 
Untuk bisa menghasilkan penjualan, Anda perlu mengirimkan pengunjung ke 
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landing page yang menjelaskan keuntungan dari produk dan menangkap 
informasi mereka sebelum mereka keluar dari halaman utama. 
Landing page yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

• Headline 
Fungsi utama dari headline adalah untuk membuat pengunjung 
berhenti dan mau membaca apa yang ditulis berikutnya.  

• Paragraf Pertama (First Sentence) 
Merupakan jembatan antara headline dengan isi lengkap dari 
penawaran 

• Testimonial 
Berisi pengalaman dari pembeli sebelumnya mengenai produk yang 
Anda tawarkan 

• Bonus 
Bonus bernilai yang berhubungan dengan produk utama 

• Foto/Gambar produk 
Untuk memberikan ilustrasi mengenai produk yang akan mereka beli.  
Pembeli biasanya lebih tertarik dengan gambar visual. 

• Spesial Bonus 
Bonus dengan persyaratan khusus 

• Garansi 
Jaminan yang Anda berikan apabila ternyata mereka salah beli atau 
tidak puas 

 
2. Member Area/Affiliate 

Ada website yang membolehkan  reseller  untuk menjual produk mereka 
tanpa harus menjadi member sebelumnya.  Ada yang mengharuskan untuk 
menjadi member sebelum bisa menjadi reseller mereka. 
 
Member area merupakan bagian dari website yang menyediakan: 

• Produk  
• Bonus-bonus termasuk super bonus 
• Tips-tips tentang menjalankan bisnis online 

 
3. Admin Area 

Ini adalah bagian untuk pengelola website. Pengelola berperan untuk : 
• Mengelola transaksi 
• Mengecek proses pembayaran dan pengiriman barang 
• Melakukan penambahan fitur dan promosi. 
• Merespon pertanyaan atau saran dari member. 
• Mengelola system 
• Mengatur system keamanan 
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Prospek yang sudah merasa aman, bahwa semua yang mereka lakukan tidak 
ada resiko sama sekali , akan mengklik dengan segera LINK PEMESANAN yang 
ada di depan mereka.  Link ini diletakkan cukup besar sehingga pasti ditemukan 
oleh prospek. 
 
Bila Anda sebagai prospek masih juga belum mengklik link pemesanan, maka 
Anda akan bertemu dengan akhir dari penawaran yaitu PS atau NB. Ini 
digunakan sebagai tembakan terakhir untuk meyakinkan prospek bahwa betapa 
ruginya kalau tidak mengambil tindakan segera dan menjelaskan kembali secara 
singkat manfaat dari produk. 
PS atau NB ini juga sebagai rangkuman bagi Anda yang tidak sempat atau malas 
membaca penawaran yang panjang. 
 
Terakhir Anda akan menemukan Data Pengelola website atau Penjual. Jadi 
mereka akan merasa yakin bahwa mereka berhubungan dengan manusia yang 
jelas identitasnya. 
 
Kira-kira seperti itu bagian-bagian dari Landing page yang berisikan penawaran.  
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Bagi Anda yang tertarik maka Anda akan tiba pada bagian ORDER ,  Setelah 
mengikuti instruksi yang Anda dan melakukan proses pembayaran maka Anda 
akan diberikan akses ke bagian member dengan menggunakan username dan 
password yang telah Anda berikan sebelumnya.   
Setelah login Anda akan masuk ke bagian download untuk mulai mendownload 
produk yang Anda jual. 
Bagian ini umumnya berisikan produk, bonus-bonus dan tips yang disediakan 
oleh pengelola bagi Anda yang ingin menjadi affiliate atau reseller dari web 
tersebut. 
 
Member akan diberikan website duplikat dengan link tersendiri.  
Contoh:   
Website produk adalah http://www.petabisnis.com 
Username anda: suksesonline 
Maka Anda akan diberikan url untuk memasarkan produk dari petabisnis yaitu: 
http://www.petabisnis.com/?id=suksesonline  
 
Username anda dan password serta url, disediakan oleh Admin.  
Admin mempunyai halaman tersendiri untuk mengatur hal-hal tersebut 
termasuk aktivasi dan blokir dari member.  
 
Semua proses diatas berjalan secara otomatis dengan bantuan script dan 
autoresponder.  
 
Wah berarti saya harus membuat script semacam itu kalau saya ingin 
mempunyai bisnis online yang berjalan secara otomatis? 
 
Tidak, Anda memang harus mempunyai website dengan script semacam itu 
tetapi Anda tidak harus membuatnya. Saya pun demikian. Saya membeli script 
reseller yang sudah jadi yang jauh menghemat dibanding dengan harus 
membuatnya. 
 
Untuk membeli script Anda bisa beli di  
SolusiSakti.com – Scripts reseller yang digunakan oleh PetaBisnis.com 
CafeBisnis.com – scripts reseller berbasis wordpress 
 
Saya sendiri menggunakan script dari solusisakti.com. Website seperti ini 
biasanya menggunakan sistem pembayaran satu tingkat. 
 

  

http://www.petabisnis.com/
http://www.petabisnis.com/?id=suksesonline
http://www.solusisakti.com/
http://www.cafebisnis.com/aridarma
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Autoresponder 
 
Disebutkan di atas bahwa autoresponder termasuk dari 4 bagian penting dalam 
website reseller. Anda tentu bertanya sejak tadi, apa sih autoresponder itu? 

Autoresponder adalah program computer atau sistem yang bisa mengirimkan 
email yang seakan-akan dikirim secara pribadi dengan otomatis dalam jangka 
waktu tertentu. Sistem ini menyimpan data pengunjung seperti nama dan 
alamat email untuk selanjutnya dapat kita gunakan sebagai media untuk follow 
up.  

Begitu pengunjung mengisi data, maka secara otomatis system ini akan mulai 
mengirim email kepada pengunjung tersebut . Email ini dapat Anda disetting 
sesuai keperluan Anda. Jadi seakan-akan Anda memiliki asisten pribadi yang 
mengirimkan email kepada pengunjung website Anda. 

Dengan sistem ini semua berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan 
hanyalah menyiapkan sistem yang kemudian akan bekerja dengan sendirinya 
tanpa perlu ada campur tangan lagi dari Anda.  

Cara kerja dari autoresponder ini sebenarnya sederhana saja. Data pengunjung 
ditangkap dengan menggunakan form khusus di website kita. Setelah itu data 
akan diteruskan ke system autoresponder. Sistem ini akan menyimpan data 
pengunjung dan mulai mengirimkan email pesan  sesuai dengan rencana yang 
telah Anda setting. Hanya itu yang perlu Anda ketahui sedangkan masalah 
teknis kita serahkan saja kepada para programmer =) 

Kenapa Anda memerlukan Autoresponder?  

Jawaban sederhana adalah untuk dapat memberikan respon segera kepada 
prospek ataupun customer Anda dengan segera.  

Bagaimana cara saya untuk bisa mempunyai system autoresponder ini?  

Anda bisa memiliki system ini dengan 2 cara: 

1. Memiliki script autoresponder sendiri. Hal ini tidak disarankan karena 
diperlukan kemampuan untuk mensettingnya dan tidak semua web 
hosting memperbolehkan kita menginstall script semacam ini. 

2. Menggunakan perusahaan yang menyediakan servis autoresponder. Saya 
sendiri menggunakan pilihan yang kedua ini karena web hosting tempat 
saya menyimpan data termasuk yang tidak membolehkan untuk 
menginstall script2 semacam autoresponder. 

Perusahaan yang menyediakan servis semacam ini ada yang mengenakan biaya 
ada juga yang gratis. Saya tidak menyarankan ANda untuk menggunakan yang 
GRATIS karena disamping pengaturannya yang terbatas dan agak sulit, juga 
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akan dipenuhi dengan iklan-iklan. Hal ini sangat tidak baik karena akan 
membuat email Anda kurang bersifat pribadi dan tidak professional. 

Berikut adalah penyedia layanan autoresponder berbayar. 

Aweber - http://www.aweber.com  
Get Response - http://www.getresponse.com  - Autoresponder yang digunakan 
oleh PetaBisnis  
 
Apabila memang budget Anda kurang memadai, Anda bisa mencoba Free 
Autobot – http://www.freeautobot.com. Menyediakan layanan gratis yang bebas 
iklan tetapi proses pengirimannya sering telat.  Ini berdasarkan pengalaman 
yang saya alami terakhir ini.  
 
Apabila Anda ingin serius menghasilkan uang secara online, Autoresponder 
adalah suatu bentuk investasi yang harus Anda miliki. Bisa digunakan untuk 
hampir semua bisnis affiliate atau reseller.  
 

  

http://www.aweber.com/
http://www.getresponse.com/index/aridarma
http://www.freeautobot.com/
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Membuat Website Dengan Wordpress 

Apabila Anda lebih tertarik untuk memilih model bisnis selain menjual produk 
maka Anda tidak mungkin menggunakan script Reseller karena tidak akan 
sesuai dengan bisnis Anda. Bagaimana cara saya untuk mempunyai website? 

Cara termudah untuk membuat website sekarang ini adalah dengan 
menggunakan template website yang telah menyediakan CMS di dalamnya 
semacam Wordpress. CMS merupakan singkatan dari Content Management 
System yang berarti bahwa proses mengelolaan isi dari web ini dilakukan secara 
otomatis. Kita tidak perlu menguasai bahasa pemprograman apapun agar bisa 
dapat menggunakan software CMS yang sekarang tersedia. 

Proses instalasi wordpress terbilang mudah. Apabila kita telah mempunyai 
hosting kita hanya perlu mengikuti proses instalasi otomatis yang biasanya 
disediakan oleh web hosting. Saat ini hampir semua web hosting menyediakan 
fasilitas intalasi semacam ini. 

Bagi pemula untuk lebih memahami penggunaan dari wordpress, maka 
sebaiknya dilakukan instalasi software ini di computer kita agar nanti dapat 
menggunakan wordpress secara OFFLINE. Artinya kita akan menjalankan 
software ini tanpa harus terhubung dengan internet.  Wordpress merupakan 
software CMS yang dibuat dengan menggunakan bahasa PHP.   

Ada 2 tahap yang perlu dilaksanakan agar  

1. Menginstall web server dan database 
2. Menginstall wordpress 

Tahap 1. Instalasi webserver dan database 

Kita akan menggunakan Apache  sebagai webserver dan MySQL sebagai 
database. Tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu tahu hal-hal teknis tentang ini. 
Anda hanya perlua mengikuti langkah-langkah berikut: 

1. Download Apache dan MySQL dalam satu paket Apache friends yaitu 
xampplite (basic package) dari 
situs www.apachefriends.org, www.xampp.org atau 
dari http://sourceforge.net (ukuran sekitar 46 MB) yang bentuk zip atau 
exe (diinstall terlebih dulu). Untuk mudahnya pilih saja yang zip. 
 

2. Extract xampplite ke drive yang diinginkan, misalnya C:\xampplite ( 
memerlukan space hardisk sekitar 115 MB ). Jika download yang exe, 
install terlebih dahulu. 

3. Untuk mengetest apakan xampplite berhasil, buka folder C:\xampplite, 
jalankan xampp-control.exe dan klik start di baris Apache dan MySql, 

http://www.apachefriends.org/
http://www.xampp.org/
http://sourceforge.net/
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tunggu sampai ada tanda 
bahwa keduanya berjalan dengan keterangan tulisan running. 

 

4. Setelah keduanya berjalan ( ada keterangan running ) kemudian buka 
web browser anda ( mozilla firefox atau internet explorer ) dan ketikkan 
localhost lalu tekan enter. Maka jika instalasi berhasil akan ditampilkan 
pesan :  
Welcome to XAMPP for Windows Version ….. 
Congratulations: 
You successfully installed XAMPP on this system! 

 

Tahap 2. Instalasi Wordpress 

Wordpress telah melewati banyak versi. Silakan download versi terakhir 
di http://www.wordpress.org atau http://wordpress.org/latest.zip (klik kanan 
dan pilih menu Save As.. atau Save Link As..). Kemudian lakukan langkah-
langkah berikut: 

1. Extract latest.zip tersebut di sembarang folder tempat kita akan 
menyimpan data wordpress misalnya: D:\FileWordPress\ 
 

2. Copykan file latest.zip ke folder D:\FileWordPress, kemudian klik kanan 
dan pilih extract here dengan  program Winzip atau Winrar sehingga 
dihasilkan folder wordpress yang berisi tiga folder, yaitu : wp-admin, 
wp-content dan wp-includes . Juga beberapa file *.php lainnya. 
C:\FileWordPress\wordpress 

Folder wordpress itulah yang nantinya menjadi nama web yang akan 
dibuka melalui URL, sehingga bisa kita copy kemudian kita rename, 
misalnya dari wordpress di ganti menjadi webpertamaku sehingga kita 
nanti membuka web lokal kita dengan 
mengetikkan http://localhost/webpertamaku ( tapi hal itu nanti ). 

3. Agar bisa dijalankan, maka wordpress harus diinstall terlebih dulu. 
Sebelumnya ada beberapa konfigurasi yang harus dilakukan ( pastikan 
Apache dan MySQL telah dijalankan, seperti Tahap 1 nomor 3 diatas ) 

http://ebsoft.web.id/wp-content/uploads/2008/01/xampp-control.png�
http://ebsoft.web.id/wp-content/uploads/2008/01/xampp-success.png�
http://www.wordpress.org/
http://wordpress.org/latest.zip
http://localhost/webpertamaku
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11.Selesai… selanjutnya kita dapat mulai menulis artikel, menjelajahi dan 
mempelajari menu-menunya, jangan lupa mengganti passwordnya 
melalui menu User dan klik edit untuk username admin. 

Nah sekarang web pertama Anda sudah siap diakses secara OFFLINE.  Anda bisa 
mulai pelajari Wordpress ini untuk disesuaikan dengan model bisnis yang akan 
Anda jalankan. 

Informasi tambahan bisa diakses di http://www.wordpress.org 

 

 

 

  

http://www.wordpress.org/
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Membuat Website Gratis 

Selain cara-cara yang telah sebutkan, saya akan berikan informasi untuk 
membuat web secara gratis. GRATIS ? Ya gratis alias Free. Gimana caranya? 
Simak langkah-langkah berikut. 

1. Buka website http://www.co.cc 
 

2. Pilih nama domain yang disukai 

 
 

3. Bila Nama Domain masih tersedia lanjutkan dengan klik Continue to 
registration.

 
 
 
 
 

http://www.co.cc/
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4. Buat Account Baru (Create an account now) 

 
 

5. Lengkapi Data Anda 
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Pendaftaran domain berhasil, klik "setup". 

 
 

6. Kemudian Anda perlu memasukkan data Name Server yang disediakan 
oleh Web Hosting Anda. Anda biarkan dahulu halaman website ini dan 
ikuti langkah selanjutnya. 
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7. Sekarang Anda akan melakukan pendaftaran web hosting gratis. Buka 
halaman: 
http://www.000webhost.com 
 

8. Kemudian Sign Up 

 
 

9. Isi Nama Domain Anda dengan Nama Domain yang sudah Anda daftarkan 
sebelumnya. 

 

http://www.000webhost.com/
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10.Kemudian Klik "Setup My Account". 

 
 

11.Tunggu sampai process pembuatan account Anda selesai dilakukan. Dan 
membuka halaman member Anda. 
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12.Pada halaman member, Catat halaman access members area, login 
Email dan password Anda. Selanjutnya Anda perlu mengupdate data 
nameservers pada account domain Anda. 

Catat nameservers yang diberikan: dns1.000webhost.com dan 
dns2.000webhost.com 

 

13.Kembali ke account domain Anda, isikan data nameservers tersebut dan 
Klik Setup. 

 
 

Selesai. Langkah-langkahnya bisa jadi berbeda pada saat Anda mencobanya, 
tetapi kira-kira seperti itu proses yang terjadi. Sekarang Anda hanya tinggal 
merancang website dan mengupload nya  mengunakan Filezilla ke webhosting. 

Bila ada prosedur yang sudah tidak seperti yang saya jelaskan, mohon 
diinformasikan kepada PetaBisnis untuk kami update.  
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Tidak Ada Trafik - Tidak Ada Penghasilan 

Sampailah kita pada bagian yang paling penting dan menarik dari bisnis online 
yaitu TRAFIK. Trafik atau jumlah pengunjung yang peranannya sangat vital  
dalam bisnis di internet. Kenapa? Ya percuma saja Anda sudah bangun website 
bagus dengan sales letter yang memukau tetapi tidak ada pengunjung … Siapa 
yang mau beli produk Anda? 

Atau apabila Anda membuat website dengan iklan PPC dipasang di website Anda 
semacam Adsense atau Adbrite tetapi tidak ada pengunjung yang datang 
maka otomatis tidak akan ada yang mengklik Adsense yang dipasang di situs 
kita sehingga sudah pasti penghasilan kita NOL. Jadi Anda perlu melakukan 
suatu usaha atau kerja tertentu supaya trafik banyak ke website Anda. 

Trafik melimpah identik dengan penghasilan melimpah dalam dunia online.  
Dalam pembahasan terdahulu kita telah bahas program-program penghasil uang 
di internet serta bagaimana membuat website sesuai dengan program yang 
Anda ikuti. Nah tugas Anda sekarang adalah mendatangkan sebanyak mungkin 
pengunjung ke website Anda sambil mengelola dan mereview bisnis Anda.  

 

 

Apapun model bisnis yang Anda pilih, Anda membutuhkan trafik untuk bisa 
menghasilkan keuntungan 

Pada dasarnya trafik dibagi menjadi 2 jenis yaitu:  

1. Trafik Gratis(FREE TRAFFIC) 

SEO, link exchanges, banner trading, forums, newsgroups, posting 
komentar yang sesuai di blog, Menulis dan mengirim artikel ke directories 

2. Trafik Berbayar (PAID TRAFFIC) 

Metode Iklan berbayar semacam Pay Per Click (PPC) atau biasa disebut 
PPC Advertising, banner berbayar,link berbayar dll 

Selain berdasarkan pembagian di atas, trafik juga bisa dibagi 2 menjadi: 

1. Trafik Referal (Referral Traffic) 
Adalah trafik yang datang dari referensi website lain. 
 

2. Trafik Langsung (Direct Traffic) 
Trafik yang datang ke website anda karena mereka sudah hapal dengan 
website Anda. 
 
Penting untuk membawa trafik yang sesuai dengan target pasar Anda.  

Internet – Bisnis –Trafik - Keuntungan 
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Kenapa saya agak cerewet soal yang satu ini. Karena ini adalah jantung bisnis 
Anda. Tanpa trafik, bisnis Anda berhenti atau bahkan mati! 
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SEO 
 
Dengan jutaan website yang sekarang ini berkompetisi untuk mendapatkan 
pengunjung, bagaimana Anda bisa mendapatkan hasil yang Anda cari? Ketika 
orang ditanya apakah mereka pemasar lewat internet, mereka bilang “Ya, saya 
punya website”. Mempuyai website dan menjadi pemasar lewat internet adalah 
dua hal yang berbeda. Biasanya kita membutuhkan website untuk memasarkan 
atau melakukan bisnis internet. 
Website Anda hanya merupakan kumpulan dokumen, gambar,  dan kumpulan 
file elektronik yang bisa diakses secara bebas melalui internet.  
 
Website ANda harus dibuat berdasarkan model bisnis atau tujuan Anda berbisnis 
online. Apakah itu Adsense atau Copeac atau menjual ebook atau kombinasi 
nya, terserah Anda.  
Seperti yang tadi telah saya katakan, bagus untuk mempunyai website yang 
menjual produk tertentu, tetapi percuma kalau tidak seorangpun tahu 
keberadaan website Anda.  
 
Ada banyak cara untuk mendatangkan trafik ke website kita. Trafik yang kita 
butuhkan adalah trafik yang tertarget. Kenapa? Hal ini untuk memastikan 
konversi penjualan kita tinggi.  
 
Apabila pengunjung banyak tetapi penjualan rendah, Anda perlu mereview atau 
menganalisa kembali langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Apa 
yang salah dengan web anda. Mungkin perlu diganti format nya untuk website 
PPC. Atau perlu untuk merubah headline atau isi paragraph dari website Anda 
yang menjual produk. ANALISA. 
 
Langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang akan terus Anda lakukan 
dalam berbisnis online.  

Sesuai dengan namanya Optimasi Mesin Pencari. Adalah metode yang digunakan 
untuk mengoptimalkan website agar memiliki rangking yang tinggi di mesin 
pencari, 

Ada 3 Mesin Pencari Utama: 

1. Google – http://www.google.com 
2. Yahoo – http://www.yahoo.com 
3. MSN – http://search.msn.com 

 
Mesin pencari tersebut di atas yang banyak digunakan orang. 85% dari 
pengguna internet menggunakan mesin pencari untuk menemukan informasi 
tertentu di internet. Apabila anda ingin mencari website dengan topic tertentu, 
Anda pasti akan mencarinya melalui mesin pencari.  
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Misal Anda ingin mencari website dengan kata kunci bisnis internet maka Anda 
akan membuka http://www.google.com kemudian mengetikkan kata “chess” di 
kotak pencariannya. Setelah itu BUZZ … Muncul daftar website yang sesuai 
dengan kata kunci yang diketikkan. Lihat hasil pencarian saya di bawah: 

 
 
Listing atau daftar ini muncul dengan urutan tertentu. Nah hasil pencarian inilah 
yang merupakan sumber trafik gratis bagi situs yang terlisting dalam halaman 
pertama. Umumnya berisi 10 daftar situs per halaman.  
 
Google sangat terkenal akan relevansi atau kesesuaian dari hasil pencariannya. 
Kalau kita mempunyai situs yang berisi tentang “chess” tentu Anda mau situs 
Anda berada pada urutan 10 daftar pertama pencarian. 
 
Nah, tehnik untuk menempatkan situs kita di hasil pencarian ini yang dinamakan 
dengan SEO. 

Pada bagian ini ini saya akan lebih menjelaskan tentang bagaimana Anda bisa 
mendapatkan traffic gratis dari Search Engine Google daripada Search Engine 
lainnya.  
  
Alasannya, karena Google lebih banyak memberikan traffic daripada Search 
Engine lainnya. Google merupakan salah satu Search Engine yang paling banyak 
digunakan orang di seluruh dunia dan para marketer sangat ingin mendapatkan 
traffic gratis darinya.   
 
 
 

  

http://www.google.com/
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Bagaimana sih caranya supaya situs kita berada pada halaman pertama hasil 
pencarian Google? 
 
Jawaban dari pertanyaan tersebut sangat banyak.  Keahlian untuk membuat 
suatu situs merupakan keahlian yang sangat penting dalam bisnis online. 
Diperlukan waktu untuk membuat sebuah situs bisa optimal. Apalagi untuk 
situs-situs dengan domain baru. 
 
Cara google bisa mengetahui website kita ada bagaimana? 
Google memiliki apa yang disebut dengan robot atau spider yang bertugas 
menscan website-website yang ada di internet berdasarkan aturan atau 
algoritma tertentu. 
 
SEO mempunyai dua tahapan penting: 

 1. Pengoptimisasian pada situs kita (On-Page Optimization)  
 2. Pengoptimisasian di luar situs kita (Off-Page Optimization)  

 
Topik dari SEO ini merupakan topic yang sangat luas. Perlu satu buku sendiri 
untuk menjelaskan soal ini. Saya akan coba jelaskan bagian-bagian terpenting 
sesingkat mungkin agar mudah dipraktekkan. Anda pasti akan memerlukan 
referensi lain yang nanti akan saya berikan seputar SEO ini. 

Berikut adalah yang termasuk pada “On-Page Optimization”:  
  

 1. Keywords (kata kunci)  
 2. Meta Tags  
 3. Content (isi situs)  

 
Berikut adalah yang termasuk pada “Off-Page Optimization”:  

1. Backlink 
2. Link Exchange 
3. Link Partner 
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On-Page Optimization 
 
 

1. Keywords 
Pertama pilihlah keyword yang akan anda target.  Kata kunci bukan hanya kata 
kunci utama tetapi juga kata kunci yang berhubungan dengan kata kunci utama. 
 
Sebagai contoh, Anda ingin mengoptimalkan kata kunci “catur” maka Anda 
harus mencari kata kunci lain yang berhubungan dengan kata kunci utama 
tersebut. 
 
Pencarian kata kunci bisa dilakukan dengan menggunakan alat pencari kata 
kunci berbayar ‘WordTracker’ dan KeywordElite, atau kalau mau yang gratisan 
bisa menggunakan  GoodKeywords.com , http://freekeywords.wordtracker.com/ 
atau pergi ke Google External tool 
 
Dengan alat itu kita bisa mengetahui kata kunci lain yang berhubungan dengan 
kata kunci utama serta berapa pencarinya 
 
Begitu lah cara mencari keyword dan keyword yang berhubungan. 
 
Panduan untuk keyword secara sederhana adalah sebagai berikut. Anda harus 
membuat supaya:  

Domain mengandung keyword 

Usahakan untuk membeli nama domain yang mengandung kata kunci utama 
yang kita target. Misal kita ingin membuat website tentang permainan catur, 
Anda bisa membeli domain catur.com atau maincatur.com 

Judul website mengandung keyword 

Judul dibuat jangan terlalu panjang dan harus memuat kata kunci utama yang 
Anda target. Usahakan untuk tidak mengisi judul dengan kata kunci yang tidak 
ada hubungan dengan yang akan Anda target. 

Isi website mengandung keyword 

Content is the king. Jadi sudah pasti harus mengandung kata kunci untuk 
mendapatkan rangking yang tinggi di mesin pencari. 

Foto dan gambar mengandung keyword 

Apabila website kita memuat gambar, usahakan untuk menamakan file gambar 
tersebut dengan nama yang mengandung kata kunci utama.  

Foto atau gambar yang Anda simpan di halaman situs Anda tambahi dengan alt 
tag di dalam source code 

Kita bisa memberikan penjelasan gambar apapun sebagai ‘keyword utama’. 
Misalnya, keyword utama kita adalah ‘catur’, meskipun gambar yang ada di situs 

http://www.goodkeywords.com/
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kita adalah gambar penguin, Anda bisa kasih “alt tag” catur   
  

Dengan demikian, semua aspek yang ada di dalam ‘Source Code’, mulai dari 
Kata kunci, Meta Tags, Content, bahkan sampai gambar, semua selalu 
berhubungan.  

  
Berikut adalah cara untuk menambahkan alt tags pada gambar di Source Code  

  
  
Di bawah ini adalah format kode html yang biasa digunakan untuk 
menampilkan image :  
  
<img border="0" src="LOKASI FILE Foto atau Gambar" width="" 
height="">  
  
 
 
Anda tinggal tambahkan fungsi Alt tag pada kode diatas seperti ini:  
  
<img border="0" Alt=”Image Description” src="LOKASI FILE Foto atau 
Gambar" width="" height="">  
  
 
Contoh Pemakaian dalam source code situs:  
  
<img border="0" Alt=”catur” 
src="http://www.Situscatur.com/images/catur.jpg" width="" height=""> 

 
2. Meta Tags 

Meta Tags adalah sekumpulan informasi yang perlu kita masukan ke 
dalam halaman situs di antara bagian head di dalam ‘Source Code’.  
 

Cara untuk melihat source code adalah dengan membuka menggunakan browser 
kemudian Klik VIEW – Page Source (Bila Anda menggunakan Mozilla) 

<head>  
<title>JUDUL Situs Anda</title>  
<meta name="description" content="DESKRIPSI Situs Anda">  
<meta name="Keyword" content=" KATA KUNCI yang Anda target ">  
 
Contoh di situs saya: 
<title>Peta Bisnis – Peta Anda menuju kekayaan bisnis online</title>  
<meta name="description" content=" Panduan lengkap mengenai peluang 
bisnis online untuk pemula">  
<meta name="Keyword" content="bisnis online">  
 

3. Isi Situs 
 
Aturan untuk isi situs agar SE Friendly adalah: 

1. Judul Utama HARUS Memakai Jenis Huruf <h1>.    
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Yang dimaksud dengan <h1> adalah kode html yaitu kode yang 
digunakan untuk membuat website. Anda perlu mempelajari sedikit 
mengenai html apabila serius ingin memiliki keahlian SEO ini. 
 
Kodenya :  
<H1> Ukuran judul utama dari situs Anda sebesar ini </H1> 
 
Hasilnya sebesar ini bila Anda buka di browser atau internet explorer. 
 

Ukuran judul utama dari situs Anda sebesar ini 
2.  Judul Harus Memuat Kata Kunci Utama  

Misalnya kata kunci yang Anda bidik adalah Belajar Catur maka Judul 
yang bisa Anda masukan adalah “Cara cepat belajar catur dan 
memenangkan setiap game”  

 
3. Tempatkan Judul Utama Di Bagian Paling Atas Website 

Bagian tersebut adalah bagian yang pertama sekali didatangi oleh robot 
google. 

 
4. Tulisan ‘Sub Judul’ HARUS Memakai Jenis Huruf <H2> 

Gunakan kode <h2> untuk subjudul seperti ini  
<h2> Sub Judul dengan H2</h2> 
 
Jadi urutannya adalah: 
<h1> Judul Utama dengan H1 </h1> 
<h2> Sub Judul dengan H2</h2> 
 
Tampilannya seperti ini : 

Judul Utama dengan H1 
Sub Judul dengan H2 

5. Isi atau Content Situs HARUS Memuat 3 - 8 % Kata Kunci Utama 
Apabila Anda memiliki artikel dengan banyak kata 2000. Maka artikel 
Anda harus mengandung kata kunci utama sebanyak 60-160 kata kunci 
utama dan harus masuk akan untuk dibaca oleh manusia. 
 

6. Keyword Utama Yang Pertama Kali Muncul Di Halaman Artikel HARUS Di 
Garis Tebal.   

Usahakan keyword utama yang pertama kali muncul pada content 
untuk dicetak tebal atau diberi garis bawah atau dimiringkan. Pilih saja 
salah satu di antara ketiganya, tidak perlu dipakai semuanya.  
 
Misalnya kata kunci yang Anda target catur. 
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Catur. Permainan ini sangat digemari oleh banyak kalangan di rusia. 
 

7.  Gunakan Anchor Text  
 
Anchor Text adalah link yang berbentuk tulisan! Seringkali kita temukan 
link di dalam situs misalnya click here, nah itu yang dinamakan Anchor 
Text 

 
Ketika Anda membuat link pada situs Anda, gunakan anchor text.  
Pada saat kita membuat link, baik itu di dalam menu atau pun apalagi di 
dalam artikel, selalu gunakan anchor text.   

  
Link tersebut biasanya ngelink ke halaman situs kita yang lain atau 
bahkan ke situs orang lain. Nah, kalau ingin menerapkan SEO, usahakan 
jangan memakai text ‘click here’ tapi ganti dengan keyword yang kita 
target.   

  
Contoh: Dapatkan informasi tentang bermain Catur di sini!  
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Off-Page Optimization 

 
Selain hal-hal di atas yang termasuk dalam on-page optimization, off-page juga 
memegang peranan yang tidak kalah penting dalam mengoptimalkan situs Anda 
untuk mesin pencari. Bahkan ada yang mengatakan off-page optimization lebih 
penting. Off-page optimization sering disebut dengan link popularity. 

Apa factor-faktor yang diperhatikan dalam off-page optimization? Google 
sekarang ini memperhitungkan faktor-faktor diluar website sebagai berikut:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Faktor-faktor SEO tersebut di atas sangat penting dalam menentukan 
rangking dari situs kita. 
 
Jadi Off-page optimization atau pengoptimalan di luar website kita adalah 
segala hal yang membuat  
 
Beberapa istilah yang perlu diketahui seputar pengoptimalan situs secara off-
page adalah: 

 
1. BackLink 

Yang dimaksud dengan Backlink pada website Anda adalah link ke website 
Anda yang ditampilkan pada website orang lain. 
 
Bila Anda mempunyai backlink pada situs yang mempunyai Pagerank 
Google yan tinggi dan isi dari situs itu relevan, maka situs Anda akan 
mendapatkan ranking yang cukup baik di pesin pencari. 
 
Pagerank?  
 

2. Link Exchange 
Sesuai dengan namanya, pertukaran link. Adalah link dua arah. Website 
Anda link ke website lain dan website lain tersebut link ke website Anda. 
Seperti backlink tetapi dua arah. 
 
Pada saat kita bertukar link, website yang lain kita sebut dengan link 
partner. 

  

Berapa website yang link dengan website Anda? 
 
Situs-situs macam apa yang terhubung dengan Anda? 
 
Apa judul dari website yang link dengan website?  
 
Berapa Google PageRank dari situs tersebut?  
 
anchor text apa yang digunakan untuk link dengan situs Anda  
 
...dan lain-lain 
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3. Page Rank 
PageRank, memiliki konsep dasar yang sama dengan link popularity, 
tetapi tidak hanya memperhitungkan “jumlah” inbound dan outbound link. 
Pendekatan yang digunakan adalah sebuah halaman akan diangap 
penting jika halaman lain memiliki link ke halaman tersebut. Sebuah 
halaman juga akan menjadi semakin penting jika halaman lain yang 
memiliki rangking (pagerank) tinggi mengacu ke halaman tersebut. (sumber 
Wikipedia) 
PageRank dihitung dengan skala 1-10.  
 

 
Bagaimana cara mendapatkan backlink? 
 
 
 
Cara Mendapatkan Backlink Gratis 
 
SEO (Search Engine Optimization), karena backlink berkualitaslah yang diyakini 
bisa menentukan rangking dari suatu situs pada SERP (Search Engine Result 
Page). Tetapi, anda juga perlu ingat bahwa tidak semua backlink berguna bagi 
situs anda, ada juga backlink yang bisa “menyakiti” situs anda. Backlink yang 
jelek biasanya berasal dari situs spam, situs search spam dan situs-situs 
otomatis lainnya. Anda bisa mengatur strategi untuk linkbait (memancing untuk 
mendapatkan link). 
 
Bertukar Link 
Cara Otomatis 
Ada beberapa situs yang menawarkan servis saling bertukar becklink secara 
otomatis antar anggotanya. Salah satu syarat mutlak untuk bisa menggunakan 
fasilitas ini adalah situs anda harus berbasis PHP atau ASP. Situs yang 
menawarkan fasilitas ini diantaranya Digitalpoint Co-Op dan RecieveLinks. Anda 
akan diberikan beberapa baris skrip PHP/ASP yang akan menampilkan link dari 
partner anda. Anda akan diberikan point setiap kali ada user yang menampilkan 
link partner anda. Semakin banyak poin yang anda dapatkan, maka akan 
semakin banyak pula backlink yang akan anda dapatkan. 
 
Cara Manual 
Cara ini mungkin sedikit lebih repot dibandingkan cara otomatis. Cara ini 
biasanya digunakan untuk situs yang berbasis HTML. Tetapi kelebihan dari cara 
ini adalah kita bisa menyeleksi dan menentukan sendiri situs mana saja yang 
bisa bertukar link dengan situs kita, sehingga hanya situs yang memiliki topik 
yang sama dan berkualitas saja yang bertaut ke situs kita. Caranya dengan 
menghubungi pemilik situs yang kita targetkan. Anda bisa mencari situs target 
dengan googling atau lewat forum-forum komunitas seperti DigitalPoint, 
Adsense-ID, dll. 
 
  

Ini saya kutip dari indoblogger 
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Membuat Situs Dummy 
Situs satu halaman (One Page Site) 
Cara ini mungkin cara termudah dalam membuat situs dummy yang 
dipergunakan untuk mendapatkan backlink. Kita hanya membuat satu artikel 
saja, tetapi artikel kita harus benar-benar berkualitas agar menciptakan sebuah 
backlink yang berkualitas pula. Anda bisa membuat situs dummy seperti di 
Google Pages, Squidoo ataupun Geocities. Bisa juga anda membuat sebuah 
artikel di Indobloggers yang didalamnya anda sisipkan link dari situs-situs anda. 
 
Situs Kecil (Small Site) 
Biasanya dipergunakan sebagai small site adalah hosting gratisan atau blog 
network gratis seperti Blogger, Wordpress, blog dari Friendster atau Myspace, 
blogher atau layanan blog gratis lainnya. Small site tidak menuntut update situs 
terlalu sering asalkan topik yang kita buat masih berhubungan dengan situs 
utama kita. 
 
Lain-lain (Other Way) 
Halaman Profil 
Anda bisa menyisipkan backlink pada halaman profil anda. Biasanya jika kita 
mendaftar pada suatu forum komunitas atau servis bersama, anda akan 
diberikan halaman profil yang bisa menyimpan link situs anda. Contoh: 
Mybloglog, Forum Digitalpoint, Kaskus Forum, dll. 
 
Signature 
Signature adalah beberapa baris kalimat yang diberikan oleh forum atau email 
yang berguna untuk mencerminkan siapa anda secara singkat. Anda bisa 
menggunakan fasilitas ini untuk menyisipkan link situs anda. Berilah kalimat 
yang menarik pada link signature anda, sehingga dapat menarik orang untuk 
meng-klik link tersebut. 
 
Social Bookmarking 
Walaupun hasilnya tidak terlalu terlihat, tetapi cara ini masih diyakini dapat 
menghasilkan trafik dan tentu saja backlink. Anda bisa mempertimbangkan 
berbagai macam social bookmarking yang menurut anda cocok untuk situs anda. 
Social Bookmarking yang bagis diantaranya Digg, Del.icio.us, Stumbleupon, dll. 
 
Komentar 
Beberapa blog (terutama blog berbasis wordpress) sengaja memberikan 
penghargaan khusus terhadap para komentatornya, dengan cara menghilangkan 
atribut nofollow (yang merupakan bawaan wordpress) pada sistem komentar 
blognya. Dengan demikian blog-blog ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber 
backlink gratis dengan hanya memberikan komentar kedalam blog tersebut 
(jangan spam tentunya). Indobloggers sendiri mempergunakan sistem makilah 
daku kau ku kejar 
 
Memang banyak cara-cara untu mendapatkan backlink, untuk Yahoo! dan MSN, 
reputasi link mungkin tidak terlalu berpengaruh (belum), tetapi bagi Google, 
reputasi link sangatlah berpengaruh. Jadi jika anda ingin memiliki link untuk 
jangka panjang dan mempunyai pengaruh yang besar, ada baiknya anda 
memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi reputasi dari sebuah link. 
SUMBER ARTIKEL : INDOBLOGGERS 
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Kenapa Backlink Penting? 
 
Banyak ahli SEO yang mengatakan bahwa perhitungan pagerank google 80% 
didasarkan pada backlink. 
 
Backlink seperti apa yang perlu Anda cari? 
 
Ada tiga hal yang sangat mendasar untuk diperhatikan: 

• Relevansi – Situs lain yang menreferensikan situs Anda harus mempunyai 
hubungan yang relevan dengan situs Anda. Link yang berasal dari situs 
yang sejenis dengan situs Anda akan dinilai lebih tinggi dibanding dengan 
situs yang tidak mempunyai relevansi dengan situs Anda. 

o Sebagai contoh apabila situs Anda adalah situs yang berhubungan 
dengan catur tapi terhubung dengan sebuah situs tentang 
handphone maka kedua hal tersebut menjadi tidak relevan dan 
disebut sebagai link yang tidak berkualitas. 

 
• Pagerank – Popularitas dari situs yang melink situs anda sangat penting. 

Semakin tinggi PR nya semakin baik untuk situs Anda. 
 

• Originalitas – Situs yang melink Anda harus mempunyai konten yang 
original. Google akan memberikan sanksi kepada situs yang tidak asli 
kontennya dan juga situs yang dilink. 

 
Referensi yang bisa Anda baca untuk SEO adalah http://www.seobali.com 

 

  

http://www.seobali.com/
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IKLAN 

Iklan merupakan  cara termudah dan tercepat untuk bisa mendatangkan trafik. 
Satu hal yang sangat penting untuk  diperhatikan dalam beriklan adalah jenis 
bisnis yang kita iklankan. 

Sebagai contoh, apabila kita mempunyai situs dengan model bisnis PPC dan 
semacamnya tidak boleh diiklankan karena melanggar TOS mereka. 

Iklan  yang baik adalah iklan yang memberikan kebutuhan dasar pengguna 
Internet  yaitu informasi 

Iklan menurut saya bisa dibagi menjadi 2 Jenis. 

1. Iklan Gratis (Free Advertising) 
2. Iklan Berbayar(Paid Advertising) 
 
Banyak sekali cara untuk mengiklankan atau mempromosikan situs Anda.  
 
Berikut adalah model promosi yang paling umum digunakan: 

1. Iklan baris Online  
Cara ini paling umum digunakan. Silakan lihat list lengkapnya di member 
area. 
Anda bisa menggunakan software semacam TypeInIt dan RoboForm serta 
software pengirim iklan masal semacam …. untuk mempercepat proses 
Anda memasang iklan baris. Sekarang ini banyak situs iklan baris yang 
membolehkan pengunjung untuk mengirim iklan tanpa proses registrasi 
terlebih dahulu. 
 
Bila Anda tidak ingin secara manual memasukkan iklan baris, Anda bisa 
memanfaatkan fasilitas iklan premium.  
Hampir setiap website penyedia iklan baris menawarkan layanan 
premium. Yaitu pemasangan iklan dalam jangka waktu tertentu.  
 
Misalnya iklan baris: http://www.iklanbaris.co.id 
 
Contoh iklan premium dan pemasangannya 
 
Atau Anda bisa menggunakan website yang menyediakan fasilitas 
pengiriman iklan gratis ke banyak situs iklan.  
 
http://www.mesinpromo.com  (recommended)  mengirimkan iklan ke 
150 iklan baris 
http://www.promojitu.com 
http://www.promotioncamp.com 
 

http://www.iklanbaris.co.id/
http://www.mesinpromo.com/
http://www.promojitu.com/
http://www.promotioncamp.com/
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Dengan layanan tersebut, Anda hanya perlu membayar sejumlah uang 
tertentu dan iklan Anda akan dipasang di banyak iklan baris. Harga dan 
banyaknya iklan yang dipasang tergantung dari perusahaan yang 
menyediakan layanan berbayar . 
 
Untuk daftar iklan baris gratis bisa Anda download listnya di member area 
 

2. Email 
Yang dimaksud dengan email marketing adalah mengirimkan iklan atau 
penawaran dengan menggunakan email . 
 
Pengiriman Iklan melalui email dibagi 2 menjadi  
1. Email marketing  

Iklan yang dikirim melalui email dengan persetujuan pemilik email 
atau disebut juga dengan Opt-in. 
 

2. Email SPAM 
Iklan yang dikirim tanpa persetujuan dari si pemilik atau sering disebut 
dengan SPAM. 
 
Salah satu cara promosi lewat email adalah dengan melalui 
autoresponder. Mengirimkan iklan yang memang penerima ingin 
diberikan informasi mengenai satu topic tertentu. Ini disebut dengan 
Opt-In mail. 
 

3. Mailing List 
Mailing list adalah forum diskusi dengan menggunakan email yang 
membahas satu topic tertentu. Semua daftar pelanggan di simpan di 
dalam server khusus. Apabila ada satu yang mengirimkan pesan ke forum 
tersebut maka pesan akan dikirimkan ke semua anggota yang 
berlangganan mailing list tersebut. 
 
Beberapa mailing list yang terkenal adalah 
1. www.yahoogroups.com   
2. www.groups.or.id 
3. www.coollist.com 

 
Misal kita ingin mencari group yang hobinya catur maka Anda hanya 
perlu ke penyelenggara mailing list, misalnya: 
http://www.yahoogroup.com  
Apabila Anda belum mempunyai email atau Account di yahoo, maka 
Anda perlu sign-up terlebih dahulu. Bila sudah punya Anda bisa ikuti 
langkah selanjutnya. 

http://www.petabisnis.com/free/iklanbaris.pdf
http://www.yahoogroups.com/
http://www.groups.or.id/
http://www.coollist.com/
http://www.yahoogroup.com/
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Kemudian ketikan topic yang ingin kita cari misalnya chess 
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maka akan muncul hasil pencarian dari group yang menyukai topik 
catur. 

 
Setelah itu kita bisa memilih mailing list mana yang kita ingin 
bergabung. Misalnya saya pilih yang ketiga Chess_Improvement 
Langkah pertama saya isi data saya

 
 
 
Kedua, saya ingin pesan dari mailing list itu dikirimkan ke email saya 
satu per satu maka saya memilih Individual Email. Apabila pilih Daily 
Digest berarti seluruh email yang dikirim oleh member milis akan 
disatukan dan dikirim dalam satu email. Umumnya diikuti saja default 
yang mereka berikan. 
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Setelah selesai maka Anda telah menjadi anggota milis tersebut dan 
bisa mulai melihat-lihat dengan menekan tombol “Continue”  

 
Setelah itu kita telah tergabung dalam mailing list tersebut. Silakan 
Anda cek email yang Anda daftarkan tadi 
 
 
Yang perlu dilakukan sebelum beriklan adalah mengikuti topic bahasan 
yang sedang berlangsung.  
Setelah itu Anda bisa mulai menjawab dan menyertakan signature 
Anda dalam email jawaban Anda. Ini adalah cara yang paling umum 
dalam beriklan di mailing list apabila topiknya berbeda dengan topic 
yang ingin kita iklankan.  
Tetapi apabila milis yang kita gabung adalah milis iklan atau bisnis, 
maka Anda bisa langsung beriklan. 
 
Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk bergabung dengan situs 
penyedia mailing list lainnya hampir sama.  
 
Selain menjadi pelangan atau anggota dari milis tertentu, Anda juga 
bisa membuat milis Anda sendiri. 
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4. Ezine (Electronic Magazine) atau Newsletter  
Majalah elektronik adalah seperti layaknya majalah konvensional yang 
diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, hanya saja majalah ini diterbitkan 
secara online. 
Anda dapat membuat ezine atau pun Anda dapat membuat artikel untuk 
ezine tertentu yang sesuai dengan situs yang ingin Anda pasarkan.  
 
Misal Anda mempunyai situs tentang catur, maka anda bisa mulai mencari 
ezine tentang catur. 

 
Untuk dapat membaca ezine, Anda harus berlangganan (subscribe ) dan 
kemudian dikirim ke email yang Anda pakai untuk berlangganan ezine.  

 
 
Untuk pemasangan iklan, ezine cukup efektif karena ezine sangat tertarget 
dengan topic-topik tertentu. Hanya saja umumnya memerlukan biaya untuk 
melakukan promosi dengan cara ini. 
 
Tujuan Pembuat Ezine adalah untuk medapatkan daftar kontak pelanggan 
yang nantinya akan Anda gunakan untuk mempromosikan situs Anda. 
 
Berikut adalah beberapa situs ezine: 
http://www.ezinedirector.com/ 
http://www.britishcouncil.org/id/indonesia-common-newsletter-

subscribe.htm 
http://ifc.dhewastudio.com/ 

http://www.ezinedirector.com/
http://www.britishcouncil.org/id/indonesia-common-newsletter-subscribe.htm
http://www.britishcouncil.org/id/indonesia-common-newsletter-subscribe.htm
http://ifc.dhewastudio.com/
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http://www.klikmagazine.com/ 
http://bz.blogfam.com/ 
http://bz.blogfam.com/iklan.html 
 
Anda bisa mencari banyak ezine atau newsletter dengan mencari keyword  
“TOPIK + Newsletter” atau “TOPIK + E-zine”  

 
5. Promosi Pay Per Click (PPC Advertising / PPC Search Engine 

Advertising) 
Trafik yang sangat tertarget dari mesin pencari. Sangat baik untuk 
mempromosikan program affiliate atau mengumpulkan daftar email 
melalui landing pages. Juga baik apabila Anda menjual produk di website 
Anda. 
 
PPC tidak diperlukan apabila Anda memiliki website yang isinya banyak 
dan telah memiliki ranking yang baik untuk beberapa keyword yang 
relevan. 
 
PPC yang terkenal adalah Google Adwords. Google Adwords termasuk 
iklan berbayar. 
Pemasangan iklan di adword merupakan salah satu cara yang saya 
rekomendasikan karena memberikan sumbangan trafik yang sangat 
banyak bagi beberapa situs affiliasi saya. 
 
Iklan ini merupakan iklan berbayar, jadi sudah dipastikan Anda akan 
mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan trafik dari sini. Saya akan 
ajarkan cara agar bisa mengeluarkan dana sedikit. Bukan hanya 
mengeluarkan uang,  Adwords mengharuskan kita untuk memiliki kartu 
kredit untuk bisa memasang iklan di jaringan mereka. 
 
Bila Anda mencari kata kunci tertentu melalui search engine, maka Anda 
akan melihat 2 hal. Sebelah kiri adalah hasil pencarian yang biasa disebut 
juga dengan Natural Listing, sedangkan sebelah kanan adalah yang kita 
bicarakan yaitu Adwords. 
 
Disebut juga dengan PPC Search Engine Advertising 

 
  

http://www.klikmagazine.com/
http://bz.blogfam.com/
http://bz.blogfam.com/iklan.html
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Bagaimana cara pasang iklan di Adwords? 
 
Anda bisa mulai dengan pergi ke https://adwords.google.com/select/Login 
 

 

Kemudian Anda klik “Start now>>” 

 

Pilih Standard Edition jangan Starter Edition. Kenapa? Karena starter edition 
banyak memiliki keterbatasan. 

https://adwords.google.com/select/Login
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6. Ebook Gratis 
Bagaimana ebook gratis dapat mempromosikan situs Anda? 
• Ebook menangkap data calon pelanggan Anda. 

Sebelum memberikan ebook, biasanya Anda akan diminta untuk mengisi 
data Anda yaitu Nama dan Alamat email, nah data inilah yang akan 
menjadi list untuk menawarkan produk lebih lanjut. 

• Mempromosikan link situs anda di dalam ebook yang berikan 
• Mempromosikan situs Anda karena situs Anda memberikan ebook secara 

gratis. 
 
Ini contoh promosi situs yang menawarkan ebook gratis: 
http://www.youthsportspsychology.com/ 

 
 

Beberapa situs penyedia ebook gratis : 

http://www.youthsportspsychology.com/
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http://www.getfreeebooks.com 
http://ebook88.com 
http://ebookpalace.com/subguides.html 
http://www.free-ebooks.net/submissionForm.php 
http://www.virtual-ebooks.com/addabook.htm 
http://www.ebookdirectory.com 
http://www.ebooked.co.uk/free/addebook.htm 
http://www.freeresalerightsvault.com 
http://www.ebooksandbytes.com 
http://www.palasarionline.com/ebook_buku_gratis.php 
 

7. Banner.  
Tergantung pada penempatan, iklan banner sangat baik untuk tujuan 
branding. CTR dan Trafik sangat berkaitan dengan design dari banner, tagline 
dan relevansi dari situs yang Anda iklankan 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CTR (Click Through Rate) adalah cara untuk mengukur tingkat 
kesuksesan dari sebuah iklan yang dipasang melalui internet. CTR 
didapat dengan membagi jumlah pengunjung yang mengKLIK 
sebuah iklan pada satu halaman situs dengan jumlah iklan itu 
dimunculkan (impression) 
 
Sebagai contoh, Bila iklan banner Anda dilihat sebanyak 100 kali 
(impression) dan satu orang mengklik iklan tersebut (klik yang 
dicatat) maka hasil CTR nya adalah 1% yaitu 1/100 * 100% = 1% 
 
Semakin tinggi persentasenya semakin baik. 
 
Tagline adalah sebuah variasi dari slogan yang umumnya digunakan 
dalam marketing dan periklanan. Idenya adalah membuat ungkapan 
yang gampang diingat 
 
Contoh: The truth is out there. – The X-Files 

http://www.getfreeebooks.com/
http://ebook88.com/
http://ebookpalace.com/subguides.html
http://www.free-ebooks.net/submissionForm.php
http://www.virtual-ebooks.com/addabook.htm
http://www.ebookdirectory.com/
http://www.ebooked.co.uk/free/addebook.htm
http://www.freeresalerightsvault.com/
http://www.ebooksandbytes.com/
http://www.palasarionline.com/ebook_buku_gratis.php
http://en.wikipedia.org/wiki/The_X-Files
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Contoh iklan banner 
http://www.detik.com/ 
 

 
 
http://www.iklanbaris.co.id/ 
 

 
 
Ada beberapa situs yang memberikan fasilitas pertukaran banner 
 
World Banner Exchange - http://www.worldbannerexchange.com 
Banner Indonesia – http://www.bannerindonesia.com 

  

http://www.detik.com/
http://www.iklanbaris.co.id/
http://www.worldbannerexchange.com/
http://www.bannerindonesia.com/
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Bagaimana Membuat Banner? 

Anda bisa menggunakan website yang menyediakan pembuatan banner 
secara gratis. Di antaranya adalah: 

http://www.bannersketch.com/ (disarankan) 
http://www.addesigner.com
http://www.bannerfans.com/banner_maker.php

Contoh banner yang saya buat dengan menggunakan bannersketch.com 

Contoh banner yang saya buat dengan menggunakan bannersketch.com 

8. Signature 

Apabila kebetulan Anda mengunjungi website tertentu dan website 
tersebut menyediakan buku tamu atau komentar, maka Anda bisa 
melakukan promosi dengan cara memberikan komentar sebagai tamu 
pada situs tersebut. 

9. Chat.

Penggunaan online chat room atau chat software untuk mengiklankan 
situs atau produk Anda disebut dengan Chat Marketing. 

Chat rooms biasanya terbagi menjadi banyak kategori. Cari room yang 
sesuai dengan target pasar yang Anda bidik. 
Ciptakan profile dengan Iklan Anda, Informasi Bisnis, File Signature dll. 
Sesuaikan dengan aturan-aturan dalam room chat yang Anda ikuti 
sebelum memulai dengan iklan penawaran Anda sehingga Anda tidak 
dianggap melakukan SPAM 

Anda juga menjadikan status Anda sebagai iklan. Misalnya dengan Yahoo 
Messenger, Anda bisa jadikan status Anda, “Panduan Lengkap 
membangun Bisnis Internet http://www.petabisnis.com”

Tips yang Anda berikan sangat bermanfaat. Saya menunggu tips 
dari Anda selanjutnya. 

Salam, 
Ari Darmapala 
http://www.petabisnis.com – Panduan membangun bisnis internet  

http://www.bannersketch.com/
http://www.addesigner.com/
http://www.bannerfans.com/banner_maker.php
http://www.petabisnis.com/
http://www.petabisnis.com/
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Simbol-simbol yang sering digunakan bila kita chat adalah: 
“:D " -> artinya tertawa 
 " :) " artinya tersenyum 
 " BTW " artinya "by the way" atau “Omong-omong” 
" FAQ " artinya "frequently asked questions" = pertanyaan yang sering 
ditanyakan 
" IMHO " ->"in my humble opinion" artinya Menurut Pendapat Saya 
" LOL " ->"laughing out loud" artinya tertawa keras. 
 " TU " -> "thank you" alias terimakasih 
 
Informasi lengkap tentang chat  bisa dilihat di 
http://www.chatcheaters.com/all-about-chat.html#chatsymbol 
http://www.symbols.net/ 
  
Beberapa software chat yang terkenal adalah: 
ICQ – http://www.icq.com 
Yahoo Messenger - http://www.messenger.com 
Aol Instant Messenger -  http://dashboard.aim.com/aim 
MIRC – http://www.mirc.com 
 
Yang umum digunakan di Indonesia adalah YM, MSN dan MIRC 
 
Ingat jangan asik chatting jadi lupa tujuan Anda untuk beriklan =) 
 

10.  Blog 

Blog marketing adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan 
internet marketing atau pemasaran di internet dengan menggunakan web 
blogs. 

Blog ini berbeda dengan berbeda dengan situs yang akan dipasarkan 
karena memiliki kemampuan untuk melakukan post secara harian 
maupun mingguan, sering dalam topic yang sejenis.  

Jadi yang dimaksud dengan Blog adalah situs yang isinya berubah dalam 
jangka waktu tertentu tergantung dari pemilik blog tersebut. 

Secara umum pemilik situs atau usaha biasanya menggunakan blogs 
untuk menciptakan dialog dengan customer dan menjelaskan keunggulan 
dari produk dan layanan mereka. 

Blog marketing berawal dari kemunculan Blogger. Ada banyak Software 
untuk Blog di internet, yang sekarang ini gratis. Yang paling popular 
adalah Wordpress dan Blogger. Blogs adalah website biasa yang diupdate 
secara regular.  

Mulai menjadi focus utama untuk marketing semenjak tahun 2006 

Anda bisa melakukan promosi dengan membuat blog baik gratis maupun 
berbayar. Caranya adalah dengan mengupdate isi dari blog Anda dengan 

http://www.chatcheaters.com/all-about-chat.html#chatsymbol
http://www.symbols.net/
http://www.messenger.com/
http://www.mirc.com/
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artikel atau tulisan yang menjelaskan tentang produk dari situs Anda. 
Cara-cara SEO bisa Anda gunakan juga dalam menulis artikel untuk blog. 
 
Untuk membuat blog, Anda bisa mulai di http://www.blogger.com 
atau http://www.wordpress dan langsung bisa mulai ngeblog… 
 

11.  Social networks 
 
Beberapa di antara Anda, tidak asing dengan istilah Friendster –
 http://www.Friendster.com  .Friendster ini termasuk apa yang dinamakan 
dengan social networks.  
 
Sosial network adalah Situs yang menyediakan layanan sosial untuk 
interaksi dengan orang lain melalui internet.  
 
Selain Friendster, masih ada beberapa sosial network yang juga cukup 
terkenal: 
Facebook - http://www.Facebook.com 
Myspace – http://www.myspace.com 
Digg – http://www.digg.com 
 
Bagaimana sosial network bisa dijadikan sebagai alat pemasaran atau 
iklan? 
Sosial network menawarkan pengguna internet menghubungkan dan 
berbagi informasi dengan orang lain atau group yang memiliki minat dan 
tujuan yang sama. Anda bisa membagikan informasi tentang situs 
ataupun produk yang ingin Anda iklankan dengan cara yang halus. 
 
Selain itu online sosial network adalah platform yang effisien untuk 
menyebarkan iklan Anda. Dan juga merupakan  tool hebat unutk 
mendapatkan banyak pengunjung ke situs Anda 
 

12.  Text Link Advertising. 

Text link advertising is sangat sederhana. Anda yang ingin mengiklankan 
situs Anda pada situs lain bisa melakukannya dengan membeli sebuah link 
text. Link ini, biasanya ada iklan dan alamat situs, dapat diklik oleh 
pengunjung kapan saja. Mereka bisa menjual ruang di situs mereka untu 
mendapatkan uang dari siapa pun yang ingin menglink dengan situs tersebut. 
to it. 

Metode ini dapat memberikan Anda keuntungan-keuntungan SEO. Saya akan 
memilih situs dengan trafik yang tinggi dibanding situs dengan pagerank 
tinggi. Rancang anchor text/link text Anda untuk meningkatkan CTR dan 
memastikan bahwa link Anda ditempatkan di lokasi yang bisa dilihat dan 
bukan di tempat-tempat semacam footer. 
 

http://www.blogger.com/
http://www.wordpress/
http://www.friendster.com/
http://www.facebook.com/
http://www.myspace.com/
http://www.digg.com/
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Biasanya lebih baik dan lebih murah untuk mengontak website langsung 
untuk meminta apakah mereka menjual text link daripada menggunakan 
situs yang menyediakan layanan semacam ini.  
 
Situs penyedia layanan Text Link adalah: 
http://www.text-link-ads.com 

 
13.  Feed-based Advertising (Iklan berdasarkan Feedback).  

 
Dari yang saya dengar, ini sedikit lebih susah untuk mengukur ROI (Return of 
Investement) dari Feed Advertising. CTR yang rendah biasanya merupakan 
kasus dalam feed advertising walaupun dapat merupakan skema untuk 
branding bila satu pengiklan adalah situs dengan banyak subscriber. Ada 
bermacam-macam feed advertising networks yang dapat menolong Anda 
untuk membeli ruang iklan pada feed khusus 
 
Salah satu penyedia layanan semacam ini adalah http://www.feedburner.com 
Anda bisa beriklan di https://www.feedburner.com/ads/add-campaign.do 

 
14. Paid Reviews on Blogs. 

  
Ini adalah cara beriklan dengan membayar blogger untuk menulis informasi 
tentang produk Anda ataupun perusahaan Anda pada situs mereka. 

 
Adalah penting untuk memilih bloggers berkualitas dengan integritas yang 
baik, terpercaya, layanan dan authority. Saya juga menyarankan untuk 
memilih seorang blogger yang tidak sering melakukan review berbayar  
untuk memaksimalkan perhatian mentalnya langsung kepada setiap review. 

     Semakin objektif review tersebut semakin baik.  
 
Contoh dari beriklan pada 
situs http://www.sponsoredreviews.com/advertisers.asp 
 

  

http://www.text-link-ads.com/
http://www.doshdosh.com/monetize-rss-feed-advertising/
http://www.feedburner.com/
https://www.feedburner.com/ads/add-campaign.do
http://www.sponsoredreviews.com/advertisers.asp
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15. Sistem Affiliasi atau reseller 
 

Apabila Anda memiliki situs yang menjual produk tertentu maka Anda dapat 
membuat sistem affiliasi atau reseller untuk meningkatkan traffic situs Anda. 

 
Contoh dari situs yang menerapkan sistem reseller adalah petabisnis.com 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan membuat sistem reseller 
maka Anda akan mempunyai banyak member yang ikut mempromosikan 
website Anda dengan menggunakan id affiliate/resellernya masing-masing. 

Secara otomatis akan menyebabkan peningkatan trafik situs Anda dan penjualan 
pastinya ☺ 

Masih banyak lagi metode-metode yang bisa Anda gunakan untuk beriklan. 
Gunakan kreasi dan kreatifitas Anda 

  

 
  

Bagaimana mencari website untuk dipasang iklan? 

Anda bisa dengan mudah menemukan website yang relevan 
melalui network iklan pihak ketiga atau menyedia situs2 
untuk dipasang iklan. 

Saya sangat menyarankan menggunakan metode berikut karena 
akan menjamin trafik referral yang tinggi dan pengenalan 
brand yang lebih baik. 

1. Membuat list dari istilah/keyword yang relevan 
dengan situs Anda. 

2. Masukkan keyword-keyword ini ke mesin pencari 
seperti google dan yahoo. 

3. Website terbaik untuk dipasangi iklan adalah yang 
berada dalam TOP 30 pencarian 

4. Hubungi masing-masing website dan ajukan tentang 
pemasangan iklan. 
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CATATAN 

 

 

 

 

 

 

Apabila Anda menanyakan kepada saya, bisnis apa yang sebaiknya Anda 
jalankan, maka saya akan menyarankan model bisnis berikut: 

1. Affiliate/Reseller 
2. Menjual Produk (Menjadi pemilik dari program Affiliate) 
3. PPC semacam Adsense 

 
Kenapa?  Alasannya Anda bisa lihat kembali di bagian model bisnis yang telah 
saya jelaskan atau Anda riset sendiri =) 
Ketiga model bisnis tersebut lah yang terbukti bisa dijalankan oleh siapa saja 
dan dapat memberikan penghasilan yang long term atau jangka panjang. 
 

  

Kombinasi yang biasa saya lakukan adalah mengiklankan 
situs AFFILIASI/RESELLER saya dengan iklan PPC Semacam 
ADWORDS. Terbukti menghasilkan banyak trafik dan Uang 
Tentunya =) 

Anda juga bisa mencobanya untuk mempromosikan bisnis 
internet yang Anda pilih, selama tidak bertentangan dengan 
TOS (Term Of Services) mereka.  
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PENUTUP 

Mungkin setelah selesai membaca Anda berpikir “Wah banyak sekali ternyata”, 
saya bingung mulai dari mana.  Anda bisa memulai dengan mencoba satu model 
bisnis online yang Anda sukai dan Anda rasa bisa Anda jalankan. Entah itu 
Adsense, Affiliate/Reseller ataupun menjual produk sendiri, Anda perlu memiliki 
konsistensi.  

Ebook ini bukan dimaksudkan sebagai tutorial teknis mengenai bisnis-bisnis 
yang telah saya gambarkan di atas tetapi lebih sebagai panduan agar Anda 
mengetahui ternyata banyak yang bisa Anda jalankan melalui internet untuk 
mulai mengalirkan dollar atau rupiah ke kocek Anda. Bahkan bisa melebihi dari 
penghasilan Anda sebagai pekerja konvensional. Pengetahuan teknis bisa Anda 
baca dari ebook-ebook bonus yang ada di member area atau bertanya dengan 
om google.com =) 

Banyak orang yang sukses sebagai entrepreneur di dunia maya tanpa memiliki 
dasar pengetahuan tentang komputer dan teknologi informasi sebelumnya. 
Dengan latar belakang pendidikan yang sama sekali tidak ada hubungan 
tersebut mereka berhasil mengukir prestasi di dunia online. Dari banyak yang 
saya kenal, mereka memiliki kesamaan yaitu semangat yang tinggi dan pantang 
menyerah. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk tidak menjadi sukses di 
bisnis online. 

Ingat Bung, ini bisnis bukan cara cepat menjadi kaya. Untuk membangun bisnis 
apapun diperlukan kerja dan ketekunan.  Diperlukan proses yang akan membuat 
Anda semakin memahami tentang dunia yang akan Anda geluti. Berapa lama 
waktu yang diperlukan? Relatif, semua tergantung dari usaha dan kerja keras 
dari Anda masing-masing.  

Dengan usaha yang sama, kerja online memberikan hasil yang jauh lebih besar 
dibandingkan dengan kerja konvensional. Semakin banyak multijutawan dari 
Indonesia yang berhasil dalam bisnis online. Saya berharap Anda adalah salah 
satu dari mereka. 

Anda pasti pernah mendengar ungkapan, “Sebuah perjalanan ribuan mil, dimulai 
dengan satu langkah awal”. Saat nya Anda mulai melakukan langkah awal.  

Sekarang yang perlu Anda lakukan adalah PRAKTEK. Pratekkan semua 
informasi yang telah saya berikan tentang bisnis online. 

Bila ada pertanyaan silakan email saya support@petabisnis.com 

Akhir kata saya ucapkan selamat berjuang dan semoga sukses.  Sampai 
bertemu di puncak! 

 

Download eBook/Audiobook Indonesia Gratis:http://myebookyourebook.blogspot.com/

mailto:support@petabisnis.com



