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PERINGATAN HAK CIPTA 

 

SEBAGAI PENULIS DAN PEMEGANG HAK CIPTA ATAS E-BOOK 

INI,  SAYA  MEMBERI  IJIN  KEPADA  Anda  UNTUK 

menyebarkan e-book ini dengan GRATIS kepada siapa 

saja dengan syarat anda tidak BOLEH mengubah 

sedikitpun materi yang ada dalam e-book ini! 
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KATA PENGANTAR 

 

 

book “Panduan Praktis Rekening PayPal” ini disusun oleh Asnawi, ST. 

(www.asnawi.com) dan di-share melalui situs www.KhususPemula.com, 

sebagai upaya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada para 

pembaca sekalian. Informasi yang ada dalam e-book ini adalah merupakan 

pengetahuan dan pengalaman pribadi dari penulis, melalui riset, dan juga 

mendapatkannya dari berbagai sumber lainnya.  

 

Sebagai penulis, saya sudah berusaha mengerahkan kemampuan semaksimal 

mungkin dalam menyusun e-book ini agar dapat menjadi sebuah bahan 

pembelajaran yang mudah dipahami dan diaplikasikan oleh siapa saja, terutama 

buat para pemula. 

 

Saya tertarik membuat e-book ini karena begitu banyak orang yang bertanya 

kepada saya, baik melalui e-mail atau pun sms yang menanyakan perihal seputar 

rekening PayPal. Maka saya berusaha merangkum pertanyaan-pertanyaan yang 

masuk lalu saya susun menjadi sebuah ebook seperti yang sedang anda baca ini. 

 

Dan agar e-book ini bisa memberi manfaat ke banyak orang maka saya 

perkenankan Anda untuk menggandakan dan menyebarkan e-book ini kepada 

siapa saja dengan syarat anda tidak boleh mengubah isi dari e-book ini. Anda bisa 

jadikan e-book ini sebagai hadiah atau bonus buat teman anda, atau kepada para 

member list subscriber di situs/blog anda. 

 

Saya sadar bahwa tak ada yang sempurna di dunia ini, demikian juga dengan 

ebook ini. Untuk itulah, saya senantiasa terbuka menerima pertanyaan, saran 

dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan materi yang dibahas 

dalam ebook ini, dan tulisan-tulisan saya berikutnya. 

 

Akhirnya, mudah-mudahan e-book ini memberi manfaat buat para pembaca 

sekalian, terutama buat diri pribadi penulis sendiri. Dan, sampai jumpa di e-book 

saya berikutnya…  

 

Makassar, 10 Desember 2009  

 

Penulis, 

 

 

Asnawi, ST. 

contact@asnawi.com 

HP. 081524164371 

www.Asnawi.com 

http://VCC.KhususPemula.com 

 

E 
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Apa Itu PayPal ? 

Jika anda sering berkunjung ke situs bisnis, affiliasi, atau toko online dari luar 

negeri, anda sudah pasti sering ketemu dengan yang satu ini, namanya PayPal.  

 

Apa itu PayPal? yaitu sebuah Payment Processor yang paling populer di dunia 

maya. PayPal merupakan salah satu media pembayaran terpercaya yang banyak 

digunakan oleh pelaku transaksi online, baik penjual (merchant) maupun 

pembeli. Rasanya tidak lengkap jika para netter termasuk anda belum memiliki 

account di PayPal. 

Ada beberapa alasan mengapa anda harus memiliki account PayPal, di antaranya 

sebagai berikut: 

1. Account PayPal bisa diperoleh secara GRATIS 

Anda tidak dipungut biaya pendaftaran sepeserpun untuk membuka 

account PayPal. Kalaupun ada biaya saat proses verifikasi (account jenis 

primer dan bisnis), biaya tersebut akan segera dikembalikan oleh PayPal 

beberapa waktu setelah diverifikasi. Juga tidak diperlukan saldo minimun 

seperti halnya jika anda membuka account (rekening) di bank. 

2. PayPal mengamankan transaksi kartu kredit Anda di Internet 

Anda dapat bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit secara aman 

atau paling tidak mengurangi resiko penyalahgunaan kartu kredit Anda. 

Anda tidak perlu membagi informasi kartu kredit ke semua penjual dan 

pembeli. Anda cukup berbagi dengan PayPal dan PayPal akan menjaga 

data kartu kredit anda dengan aman. 

3. Transaksi di PayPal aman dan nyaman 

PayPal menggunakan teknologi yang selalu diperbaharui untuk menjamin 

keamanan dan kenyamanan bertransaksi secara online. 

4. PayPal menerima semua kartu kredit utama dunia, yaitu Visa, Master 

dan American Express 

Anda dapat bertransaksi menggunakan kartu Visa, Master, atau American 

Express. Anda juga dapat bertransaksi menggunakan dana yang tersedia di 

account PayPal Anda ke sesama pemilik PayPal lainnya. 
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5. Biaya pengiriman yang murah 

Anda dapat menggunakan PayPal untuk transaksi pengiriman uang. Biaya 

yang dikenakan sangat kecil, bahkan gratis untuk pihak pengirim (semua 

jenis account) dan penerima (untuk jenis account personal). 

6. Tarik tunai kapan saja 

Anda dapat melakukan tarik tunai atau withdraw dana dari PayPal kapan 

saja 24/7 ke rekening bank lokal atau kartu kredit anda, tanpa harus 

menunggu periode waktu yang cukup lama. 

7. Jaringan PayPal yang luas 

PayPal beroperasi di lebih dari 190 negara dan 17 mata uang. Hal ini dapat 

menunjukkan besarnya potensi bisnis Internet sekarang dan di masa yang 

akan dating, dan banyaknya kemudahan untuk mengembangkan bisnis 

anda menggunakan jasa PayPal. 

8. PayPal bisa dicairkan di bank lokal di Indonesia 

Ini berita gembira bagi para netter Indonesia, mulai bulan Oktober 2007 

PayPal membuka kesempatan bagi para pemilik account PayPal dari 

Indonesia untuk bisa mencairkan dana mereka di PayPal menjadi rupiah ke 

rekening bank mereka di Indonesia. 

PayPal merupakan salah satu alat pembayaran (payment processor) paling aman 

yang dipakai bertransaksi secara elektronik melalui internet. Pengguna internet 

dapat membeli barang di merchant, lisensi software original, keanggotaan situs, 

urusan bisnis, mengirim dan menerima donasi/sumbangan, mengirim dan 

menerima uang ked an dari pengguna PayPal lain di seluruh dunia dan banyak 

fungsi lainnya dengan mudah dan otomatis menggunakan media internet.  

PayPal telah mengatasi berbagai kekurangan dalam pengiriman uang secara 

tradisional seperti Cek atau Money Order yang prosesnya dapat memakan waktu 

yang cukup lama. 

 

Rekening PayPal hampir sama dengan rekening bank, pertama anda membuat 

account, lalu mengisi account tersebut dengan dana dari kartu kredit atau 

transferan dana dari account PayPal orang lain ke balance PayPal anda, dan anda 

sudah dapat menggunakan account PayPal untuk bertransaksi. 

 

Yang dimaksud rekening PayPal adalah e-mail yang anda gunakan mendaftar di 

PayPal, jadi tidak seperti rekening bank yang terdiri dari beberapa angka yang 

biasa disebut nomor rekening bank. 
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PayPal lebih aman dari alat pembayaran online lain 

Kebijaksanaan perlindungan tertulis untuk pembeli yang menggunakan PayPal 

menyatakan pembeli yang menggunakan PayPal dapat melakukan komplain 

dalam waktu 45 hari jika pembeli belum mendapatkan barang yang dipesan atau 

jika barang yang dipesan tidak sesuai deskripsi yang di beritahukan penjual.  

 

Jika pembeli menggunakan kartu kredit akan mendapatkan pengembalian uang 

chargeback dari perusahaan kartu kreditnya. PayPal juga melindungi penjual dari 

pengembalian uang atau komplain yang bohong dari pembeli tergantung situasi 

dan pembuktian.  

 

Kebijakan perlindungan tertulis untuk penjual dirancang untuk melindungi 

penjual dari klaim pembeli yang mengaku telah mengirim uang yang tidak ada 

catatan bukti pembayaran dan catatan transaksi, setiap pembelian menggunakan 

PayPal selalu ada catatan bukti pembayarannya di account PayPal pengirim dan 

penerima uang, sebagai bukti jika benar telah terjadi pengiriman uang antara 

keduanya. 

 

Dari sini bisa diambil kesimpulan menggunakan PayPal lebih aman dari alat 

pembayaran online lain bagi pengirim dan penerima uang karena ada bukti 

pembayaran dan dapat melakukan komplain yang benar jika terjadi sesuatu atau 

terhindar dari komplain yang tidak benar.  

 

Fakta Utama tentang PayPal : 

 Didirikan Desember tahun 1998, PayPal adalah pemain terbesar di dunia untuk 

jasa pembayaran online. 

 PayPal memiliki 63 juta account aktif dari 157juta account yang terdaftar. 

Tersedia di 190 negara di dunia,dan 19 mata uang yang berbeda. 

 Tingkat kerugian akibat transaksi fraud, penipuan dan sejenisnya di tekan 

sangat rendah, hanya 0,27% dari total transaksi. 

 Sampai kuartal ke 2 tahun 2008, PayPal telah mencatat keuntungan 603juta 

dollar atau Rp.5.728.500.000.000,- meningkat 33% dari tahun sebelumnya.  

 Total transaksi yang di tangani PayPal di kuartal ke-2 tahun 2008 mencapai 15 

Milyar dollar, meningkat 35% dari tahun sebelumnya. 

 PayPal telah dapat di gunakan di Indonesia mulai tahun 2007 untuk 

bertransaksi penuh (withdrawal, send dan receive fund). Hal ini sangat 

memudahkan transaksi bisnis via internet bagi para pengguna internet di 

Indonesia. 
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Cara Buka Rekening di PayPal 

Sebelum melakukan pendaftaran atau membuka account di PayPal, terlebih 

dahulu siapkan data-data anda untuk membuat account PayPal seperti alamat 

Email, alamat tempat tinggal sesuai KTP, telepon, dll.  

Cara mendaftar dan memiliki account PayPal : 

1. Buka situs PayPal di https://www.PayPal.com/id/mrb/pal=PQW3WXDCKRWC8  

 

Tips : Jika anda kurang memahami bahasa Inggris, anda bisa mengganti 

bahasa default dengan bahasa Indonesia seperti pada gambar di atas.  

2. Klik menu “Daftar” untuk mendaftar dan membuka account PayPal, maka 

akan terbuka halaman pendaftaran seperti gambar berikut. 

 

 

Ganti 

tampilan 

bahasa 

Klik ini untuk 

mendaftar ! 



 Halaman  - 8  

© Copyright 2009 by Asnawi, ST. – www.KhususPemula.com All Rights Reserved. 

 

3. Pilih negara (wilayah) dan bahasa yang digunakan yaitu Indonesia. Lalu pilih 

tipe account yang anda inginkan dari tiga tipe yang tersedia. Saya sarankan 

untuk memilih tipe “Primer” saja karena memiliki berbagai kelebihan 

dibanding tipe “Pribadi” dan bisa diupgrade ke tipe “Bisnis” di lain waktu 

apabila diperlukan. Setelah itu tekan tombol “Memulai”. Selanjutnya akan 

terbuka halaman formulir pendaftaran online seperti gambar berikut. 

 

Isilah formulir pendaftaran dengan petunjuk sebagai berikut: 

- Alamat email : isi dengan alamat e-mail anda yang akan anda gunakan 

sebagai rekening/account PayPal. (PayPal tidak menggunakan nomor 

rekening seperti di bank). Sebaiknya buat alamat e-mail khusus untuk 

dijadikan sebagai account PayPal yang berbeda dengan alamat e-mail 

pribadi anda.  
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- Pilih kata sandi : masukkan kata sandi (password) anda, sebaiknya 

gunakan kombinasi angka dan huruf yang tidak mudah ditebak untuk 

keamanan account anda. 

- Masukkan ulang kata sandi : masukkan ulang kata sandi anda di atas 

(harus sama) 

- Nama depan : masukkan nama depan anda 

- Nama tengah : masukkan nama tengah anda jika ada tau dikosongkan saja 

kalau tidak ada 

- Nama belakang : masukkan nama belakang anda jika ada, atau nama ayah 

atau nama fam anda jika nama anda hanya terdiri dari satu kata saja. 

- Tanggal lahir : pilih tanggal-bulan-tahun kelahiran anda. 

- Kebangsaan : pilih kebangsaan anda (Indonesia). 

- Baris alamat 1 : isi dengan alamat tempat tinggal anda sesuai di kartu 

identitas anda 

- Baris alamat 2 : isi dengan alamat kedua anda jika ada atau dikosongkan 

saja. 

- Kota : isi nama kota tempat tinggal anda (misalnya Jakarta, Makassar, 

dll.) 

- Negara bagian/Propinsi/Wilayah : isi dengan nama propinsi sesuai alamat 

anda. 

- Kode pos : masukkan kode pos alamat tinggal anda. 

- Nomor telepon : masukkan nomor telepon anda, jangan lupa tambahkan 

kode negara Indonesia yaitu 62. Contoh no. telepon anda 021-701234567 

maka ketik 62-21-701234567. Kalau menggunakan nomor hp misalnya 

08123456789 maka ketik 62-8123456789. 

Di bagian bawah anda diminta menautkan data kartu kredit anda supaya bisa 

segera dipakai belanja online, silahkan diabaikan saja (jika anda tidak punya 

kartu kredit) dan jangan lupa menghilangkan tanda centang, lalu anda klik 

tombol “Saya setuju, buat rekening saya”. 

4. Selanjutnya akan terbuka halaman yang tetap meminta data kartu kredit anda 

seperti pada gambar berikut. 
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Jika anda tidak punya kartu kredit atau punya tapi ragu-ragu untuk 

memasukkan data kartu kredit anda, silahkan diabaikan aja, anda bisa 

langsung masuk (login) ke account anda dengan mengklik link “Masuk ke 

Rekening Saya”.  

5. Anda akan menerima email konfirmasi bahwa anda telah mendaftar dan anda 

harus mengonfirmasi email anda untuk mengaktifkan account PayPal anda. 

Cek dan buka email dari PayPal tersebut dan klik link konfirmasi yang 

terdapat di dalamnya untuk konfirmasi bahwa anda adalah pemilik sah dari 

alamat email tersebut.  

 

6. Silahkan klik link ”Klik untuk mengaktifkan rekening Anda” lalu akan 

terbuka jendela situs PayPal lagi yang meminta anda memasukkan kata sandi 

(password) anda. Masukkan password anda lalu anda klik tombol ”Konfirmasi” 

untuk mengonfirmasikan pendaftaran anda.  

 

7. Selanjutnya anda diminta membuat 2 (dua) pertanyaan keamanan yang akan 

berguna apabila suatu saat anda lupa kata sandi (password) untuk masuk ke 

account anda seperti pada gambar berikut. 
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Silahkan pilih 2 pertanyaan dan tentukan sendiri jawaban anda. Suatu saat 

apabila anda lupa kata sandi maka anda akan ditanyakan kembali pertanyaan 

tersebut dan anda memberi jawaban sesuai yang anda buat di sini untuk 

mengakses kembali account PayPal anda. Klik tombol ”Kirimkan” untuk 

mengirimkan pertanyaan keamanan dan jawaban yang telah anda buat 

tersebut. 

8. Selanjutnya anda akan langsung dibawa masuk ke rekening PayPal anda 

seperti berikut ini. 

 

Jika demikian berarti anda telah resmi memiliki rekening PayPal yang bisa anda 

gunakan untuk transaksi secara online dengan aman. Perhatikan rekening masih 

dalam status ”Belum Diverifikasi” (Unverified). Bila anda belum konfirmasi e-

Klik link ini untuk 

mengonfirmasikan e-

mail anda sebagai 

rekening paypal anda 
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mail anda sebagai rekening PayPal anda, maka anda harus konfirmasikan dulu 

dengan mengklik link ”Confirm email address” seperti pada gambar di atas. 

Lalu anda akan diminta untuk mengecek e-mail yang dikirimkan oleh PayPal saat 

pendaftaran anda diterima. Anda bisa klik link yang ada dalam e-mail tersebut, 

atau anda copy aja kode yang diberikan lalu masukkan ke kotak isian seperti 

pada gambar berikut lalu klik tombol ”Confirm” : 
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Cara Verified  PayPal  

tanpa Perlu Kartu Kredit 

Jika rekening anda belum verified menggunakan kartu kredit maka anda disebut 

member PayPal Unverified. Dengan status Unverified PayPal maka anda belum 

bisa withdraw (menarik uang) ke rekening bank atau kartu kredit anda. Untuk 

bisa menarik uang dari balance PayPal anda, maka anda sudah harus berstatus 

verified member terlebih dahulu.  

Namun, meski demikian anda sudah bisa gunakan PayPal anda untuk melakukan 

pembayaran atau mengirim uang ke rekening PayPal lain dengan limit maksimal 

$100 USD, serta dapat menerima uang dari rekening PayPal lain dengan limit 

terbatas pula.  

Untuk menghilangkan limit transaksi account PayPal anda maka anda harus 

mengubah status menjadi Verified Member (kebenaran alamat anda sudah di 

cek oleh PayPal) dengan menggunakan kartu kredit atau menggunakan VCC 

(kartu kredit virtual). 

Bagaimana menjadi PayPal Verified Member bagi anda yang belum memiliki 

kartu kredit?  

 

Kita sama-sama tahu bahwa untuk memiliki kartu kredit dari bank pemroses 

kartu kredit adalah susah-susah gampang. Ada orang yang malah “diburu” pihak 

bank untuk membuka aplikasi kartu kredit, tetapi tidak mau memiliki kartu 

plastik ini. Anehnya, banyak juga yang sudah mengajukan aplikasi sekian kali 

tetapi tidak pernah juga disetujui oleh pihak bank. 

 

Nah, bagi anda yang tidak mau repot-repot mengurus aplikasi kartu kredit tetapi 

tetap mau memiliki account PayPal yang verified, salah satu solusinya adalah 

dengan menggunakan Virtual Credit Card (VCC) atau kartu kredit virtual. 

 

Tidak ada bentuk fisik dari kartu kredit virtual ini, tapi fungsi yang dikandung 

sama dengan kartu kredit pada umumnya. Virtual Credit Card adalah nomor 

kartu kredit lengkap yang diterbitkan oleh Bank di Amerika dengan masa berlaku 

3 bulan dimulai ketika VCC tersebut dibuat. Tapi jangan khawatir meski sudah 

expire tetapi akun PayPal anda akan tetap berstatus VERIFIED selamanya. Jadi 

tidak perlu beli VCC lagi untuk memperbaharui VCC anda. 

 

Anda bisa mencari penyedia VCC sekaligus meminta bantuan untuk melakukan 

verifikasi sampai selesai. Biasanya biayanya antara $5-$20. Hal ini perlu anda 

lakukan, karena membuat credit card sendiri butuh proses pengesahan aplikasi 

dan biasanya makan waktu yang cukup lama sampai aplikasi diterima. Bahkan 
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kebanyakan aplikasi pembuatan kartu kredit ditolak oleh pihak bank dengan 

alasan tertentu.  

 

Jika anda berminat memiliki VCC untuk verifikasi account PayPal anda, anda bisa 

mengorder VCC melalui situs http://vcc.khususpemula.com dengan biaya yang 

cukup terjangkau, yakni hanya Rp.125 ribu saja (harga sewaktu-waktu dapat 

berubah).  

  

Anda bahkan bisa mendapatkan VCC ini GRATIS hanya dengan menjadi affiliasi 

dan mereferensikan 5 orang atau teman anda untuk membeli VCC maka anda 

akan mendapatkan komisi senilai harga VCC tersebut.  

 

Data VCC terdiri dari : data jenis kartu (Visa/Mastercard), nomor kartu, tanggal 

expire kartu, dan kode keamanan kartu. Data ini sifatnya sangat rahasia dan 

tidak boleh anda berikan kepada siapapun, dan harap disimpan baik-baik karena 

suatu saat PayPal akan meminta anda verifikasi ulang kartu yang anda daftarkan 

tersebut. Anda tinggal masukkan data vcc tersebut apabila diminta kembali oleh 

PayPal.  

 

Contoh VCC yang akan anda terima: 

 

 

 

Data VCC ini hanya valid dan harus dimasukkan dalam 1 x 24 jam sejak anda 

terima, jadi anda harus cepat-cepat verifikasi, keterlambatan anda dalam 

menggunakan data VCC ini untuk verifikasi akan hangus dan resikonya 

ditanggung sendiri! 

 

Setelah anda masukkan data VCC ini ke account PayPal, maka anda masih akan 

diminta memasukkan 4 digit kode PayPal. Kode 4 angka ini akan anda dapatkan 

setelah anda memasukkan VCC-nya.  

 

Proses pemasukan data VCC dan 4 digit kode PayPal ini sebaiknya dilakukan pada 

hari itu juga! 

Langkah-langkah melakukan verifikasi agar menjadi verified member di PayPal  

menggunakan VCC adalah sebagai berikut: 

1. Login ke account PayPal anda dengan memasukkan username (e-mail PayPal 

anda) dan password (kata sandi) anda. 
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2. Klik link “Link and confirm my debit or credit card” seperti pada gambar di 

atas. Kalau anda menggunakan bahasa Indonesia pada PayPal anda maka anda 

akan mendapatkan link “Hubungkan dan konfirmasikan kartu debet atau 

kredit saya”. Selanjutnya akan terbuka halaman untuk mengonfirmasi data 

kartu kredit (VCC) anda seperti pada gambar berikut: 

 

 

3. Pilih jenis kartu (Visa/Mastercard), nomor kartu, tanggal expire, dan kode 

keamanan sesuai data VCC yang anda terima. Selanjutnya klik tombol ”Save 

and Continue” untuk mengirimkan data kartu kredit virtual anda tersebut. 

Lalu akan muncul tampilan berikut, klik ”Go to My Account” 

Klik link ini untuk 

memasukkan data 

VCC anda 
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4. Selanjutnya anda akan dibawa kembali ke menu ”My Account” PayPal anda. 

Langkah selanjutnya adalah mengonfirmasikan kartu (data VCC) yang sudah 

anda masukkan. Klik link ”Confirm my debit or credit card” untuk 

memasukkan 4 digit kode PayPal yang saya berikan. 

 

5. Segera hubungi saya untuk mendapatkan 4 digit kode PayPal tersebut dan 

harap menunggu beberapa menit sampai saya kirimkan via sms/YM/email. 4 

digit kode ini boleh anda masukkan kapan saja, tidak dibatasi harus dalam 24 

jam seperti halnya data VCC. 
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6. Masukkan 4 digit kode PayPal ke kotak isian ”PayPal code” lalu klik tombol 

”Submit” selanjutnya anda akan dibawa kembali ke halaman account area 

PayPal anda. Jika tidak ada kesalahan, seharusnya PayPal anda sudah 

berstatus verified seperti milik saya pada gambar berikut. 

 

7. Proses hingga verified ini tidak lebih dari 30 menit. Dalam waktu paling cepat 

1 x 24 jam kemudian anda juga akan mendapatkan refund dari PayPal sebesar 

$1.95 sebagai saldo awal anda.   
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Nah, setelah status PayPal anda menjadi Terverifikasi (Verified) maka anda 

sudah bisa menggunakan PayPal anda tanpa pembatasan limit transaksi lagi. 

Anda juga bisa menggunakan PayPal untuk menjual atau membeli produk secara 

online seperti yang akan saya uraikan pada pembahasan selanjutnya... 
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Jual-Beli Online Menggunakan PayPal 

1. Jual Produk Online 

Sebagai alat transaksi terpercaya, PayPal bisa anda gunakan untuk menjual 

produk (barang/jasa) melalui internet dan anda disebut sebagai Seller 

(penjual). Produk yang paling baik dan mudah dijual secara online 

menggunakan PayPal adalah produk digital seperti buku elektronik (e-book), 

software, game, video, audio (mp3), dll. 

Anda hanya perlu membuat situs (sales letter) dan memasang code yang 

diberikan oleh PayPal. Ketika ada pengunjung yang datang ke situs anda dan 

bermaksud membeli produk anda, maka mereka cukup mengklik tombol 

PayPal yang sudah terpasang secara otomatis di situs anda. 

Ketika mereka klik tombol “Buy with PayPal” maka secara otomatis mereka 

akan dibawa oleh PayPal untuk login ke account PayPal dan melakukan 

transaksi pembayaran tunai. PayPal akan memberitahukan kepada anda 

bahwa si pembeli telah membayar sejumlah uang dan sudah masuk ke 

rekening PayPal anda. 

Setelah melakukan pembayaran maka si pembeli akan secara otomatis 

diarahkan oleh PayPal ke halaman download produk yang sudah diatur oleh 

anda sebagai penjual produk tersebut tanpa campur tangan anda lagi untuk 

pengiriman produk.  

Penjualan di situs anda bisa berjalan secara autopilot. Tugas anda hanyalah 

mendatangkan banyak pengunjung ke situs anda dengan memperhatikan 

target market produk yang anda jual. 

Berikut adalah contoh form code “Buy with PayPal” button yang bisa anda 

copy dan tempatkan di situs penjualan anda. 

 

 

 

<form action="https://www.PayPal.com/cgi-bin/webscr" 

method="post"> 

<input name="cmd" value="_xclick" type="hidden"> 

<input name="business" value="PayPalemail@anda.com" 
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type="hidden"> 

<input name="item_name" value="Nama produk/program anda" 

type="hidden"> 

<input name="amount" value="27.90 (Harga produk anda)" 

type="hidden"> 

<input name="no_shipping" value="1" type="hidden"> 

<input name="return" value="http://halaman-produk-website-

anda/thank.html" type="hidden"> 

<input name="cancel_return" value="http://halaman-utama-

website-anda.com" type="hidden"> 

<input name="no_note" value="1" type="hidden"> 

<input name="currency_code" value="USD" type="hidden"> 

<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;">&nbsp;</p> 

<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> 

<input src="https://www.PayPal.com/en_US/i/btn/x-click-

but5.gif" name="I1" alt="Make payments with PayPal - it's 

fast, free and secure!" type="image" width="150" 

height="52"></p> 

<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> 

<span style="font-family: Verdana; font-weight: 700;"> 

<font size="2">(Accepted by PayPal)</font></span></p> 

<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;"> 

<span style="font-size: 7pt; font-family: Verdana; color: 

black;"> 

<img id="_x0000_i1025" 

src="http://images.PayPal.com/en_US/i/logo/logo_ccVisa.gif" 

alt="Visa" border="0" height="21" width="37"><img 

id="_x0000_i1026" 

src="http://images.PayPal.com/en_US/i/logo/logo_ccMC.gif" 

alt="MasterCard" border="0" height="21" width="37"><img 

id="_x0000_i1027" 

src="http://images.PayPal.com/en_US/i/logo/logo_ccDiscover.

gif" alt="Discover" border="0" height="21" width="37"><img 

id="_x0000_i1028" 

src="http://images.PayPal.com/en_US/i/logo/logo_ccAmex.gif" 

alt="American Express" border="0" height="21" 

width="37"><img id="_x0000_i1029" 

src="http://images.PayPal.com/en_US/i/logo/logo_ccEcheck.gi

f" alt="eCheck" border="0" height="21" 

width="37"></span></p> 

</form> 

 

Ganti tulisan merah pada form code tersebut di atas dengan data anda sesuai 

produk yang anda jual. 

- <input name="business" value="PayPalemail@anda.com" type="hidden"> 

(ganti dengan alamat e-mail PayPal anda. Ketika orang transaksi beli di 

situs anda, maka uangnya akan masuk ke rekening PayPal anda tersebut). 

- <input name="item_name" value="Nama produk anda" type="hidden"> 

(ganti dengan nama produk/jasa atau program yang anda jual). 

- <input name="amount" value="27.90 (Harga produk anda)" type="hidden"> 

(ganti dengan harga jual dari produk/jasa anda, misalnya 27.90 itu berarti 

harga yang anda tetapkan adalah $27.9) 
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- <input name="return" value="http://halaman-produk-anda/thank.html" 

type="hidden"> (ganti dengan alamat tempat download produk anda, atau 

halaman yang akan muncul setelah pembeli melakukan transaksi). 

 

- <input name="cancel_return" value="http://halaman-utama-website-

anda.com" type="hidden"> (ganti dengan alamat home situs anda, apabila 

pembeli tidak jadi transaksi maka otomatis akan kembali ke halaman 

home situs anda tersebut. Anda juga bisa membuat halaman khusus yang 

bisa anda munculkan apabila pembeli tidak jadi transaksi, misalnya 

halaman terima kasih dan harapan agar mereka dapat berkunjung di lain 

waktu). 

Contoh situs saya yang menggunakan PayPal sebagai payment processor 

adalah www.ewriterpro.co.cc. 

 

Anda juga bisa membuat tombol “Buy with PayPal” sendiri dengan 

mengambil source code di menu “Layanan Pedagang” (Merchant Services) di 

account area PayPal anda.  

2. Beli Produk Online 

Manfaat lain memiliki rekening PayPal adalah anda bisa berbelanja aman 

secara online tanpa perlu memberitahukan data kartu kredit anda kepada 

merchant penjual. PayPal akan menarik dana dari kartu kredit anda atau 

saldo PayPal anda sesuai dengan jumlah yang anda belanjakan, dan akan 

memberikan laporan transaksi kepada anda melalui e-mail dan juga di 

account PayPal anda. 

Bagi anda pemilik rekening PayPal yang tidak memiliki kartu kredit, anda 

tetap bisa berbelanja secara online. Caranya, anda harus “isi” dulu PayPal 

anda dengan membeli Dollar ke penyedia jasa pengisian PayPal. Misalnya di 
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www.JualBeliPaypal.com. Silahkan hubungi pemilik situs tersebut dan 

tanyakan bagaimana cara mengisi PayPal anda dengan sejumlah dollar 

tertentu. (Saya TIDAK ADA hubungan sama sekali dengan pemilik situs 

tersebut, saya hanya menemukan informasi ini ketika googling… jadi 

sebaiknya anda contact dulu pemiliknya sebelum melakukan transaksi). 

Setelah anda memiliki dana di PayPal, anda bisa berkunjung ke situs atau 

merchant tempat produk yang anda butuhkan dijual. Sebagai contoh, saya 

ingin membeli e-book “ClickBank Indonesia Secret”, maka saya berkunjung 

ke situsnya dan lalu mencari tombol “buy” seperti pada gambar berikut : 

 

 

Lalu klik tombol “Click Here For Instant Access” (ini adalah tombol buy with 

PayPal yang sudah dimodifikasi oleh si pemilik situs), maka akan muncul 

pemberitahuan bahwa pembeli akan dihubungkan ke PayPal seperti pada 

gambar berikut : 

 

Selanjutnya akan muncul data PayPal checkout seperti pada gambar berikut: 
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Sebelum melakukan transaksi, harap pastikan terlebih dahulu data-data 

penting seperti nama produk, alamat e-mail PayPal tujuan, jumlah transaksi 

(harga produk) seperti pada gambar di atas.  

Jangan lupa perhatikan tanda gambar gembok terkunci (security) yang ada di 

bagian bawah kanan jendela browser yang menandakan bahwa anda aman 

untuk melakukan transaksi. Kalau sudah benar, kita bisa login ke account 

PayPal kita dengan memasukkan e-mail PayPal dan password kita lalu klik 

tombol “Log in”. 

Lalu kita diminta review ulang sebelum transaksi benar-benar dilakukan 

seperti pada gambar berikut : 
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Selanjutnya klik tombol “Pay Now” untuk mengirimkan pembayaran (transfer) 

ke rekening PayPal tujuan. Apabila transaksi berhasil dilakukan, maka akan 

muncul pemberitahuan seperti pada gambar berikut : 

 

Lalu klik tombol “Return to Merchant” untuk menuju ke halaman download 

produk seperti pada gambar berikut : 
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Selanjutnya tinggal download produk yang sudah dibeli tersebut dengan 

menekan tombol “Download Now”. 
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Dollar Gratis ke PayPal 

Tahukah anda bahwa anda bisa mendapatkan Dollar Gratis yang jumlahnya 

ratusan sampai ribuan dollar bahkan tidak terbatas ke account PayPal anda? Ya, 

di internet terdapat banyak sekali program yang bisa anda ikuti untuk 

mendapatkan dollar gratis. Kabar baiknya, anda bisa mengikuti program tersebut 

dengan gratis alias tidak memungut biaya pendaftaran sama sekali.  

Salah satu situs yang bisa anda tempati untuk menghasilkan dollar gratis di 

internet adalah PayDotCom

TM

. PayDotCom merupakan salah satu perusahaan 

affiliate network yang memfasilitasi antara pemilik produk (vendor) dan para 

member affiliasi (affiliate) atau dalam dunia nyata biasa disebut sebagai 

perantara (makelar) yang berfungsi mempertemukan antara pemilik produk 

dengan calon pembeli. Apabila terjadi transaksi penjualan, maka affiliate 

mendapatkan komisi antara 20%-75% dari harga ual produk. 

PayDotCom memiliki katalog ribuan produk dari para vendor dengan berbagai 

kategori dan sebagai affiliate (member PayDotCom) anda bisa memilih produk 

yang anda ingin promosikan. Setiap member akan mendapatkan Tracking Link 

dari PayDotCom sehingga dapat terdeteksi secara otomatis apabila terjadi 

penjualan melalui link anda tersebut.  

Penghasilan atau komisi anda sebagai affiliate akan dikumpulkan oleh 

PayDotCom, dan akan dibayarkan setiap tanggal 1 dan 16 apabila di balance 

penghasilan anda telah terkumpul minimal $100. Anda bisa meminta komisi anda 

dibayarkan melalui rekening PayPal anda agar bisa langsung dicairkan di bank 

lokal di Indonesia. 

 

Apa keuntungan menjadi member PayDotCom? 

- Bergabung sebagai affiliate di PayDotCom tidak dipungut biaya pendaftaran 

dan biaya membership bulanan dan tak perlu beli produk tertentu. 

- PayDotCom

TM

 menyeleksi sangat ketat situs dan produk yang didaftarkan oleh 

vendor sehingga anda tidak perlu ragu-ragu memilih produk tersebut untuk 

dipromosikan.  

- Seluruh penghasilan yang anda peroleh dari semua situs vendor yang anda 

jadikan mitra akan menyatu terkumpul di account PayDotCom anda, bisa 

anda cek kapan saja 24 jam sehari. 

- Anda secara otomatis bisa memiliki ribuan “barang jualan” (produk) bernilai 

jual tinggi, sehingga tidak perlu repot bikin situs sendiri. 

- Situs dan produk dalam bahasa Inggris sehingga bisa anda gunakan secara 

instant untuk menembus pasar global dengan potensi pasar 2 milyar orang 

pengguna internet. 
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PayDotCom membayar komisi jutaan Dollar US setiap bulan kepada para 

membernya. Sebenarnya sebagai member anda bisa menghasilkan uang di 

PayDotCom, baik sebagi vendor maupun sebagai affiliate. Tetapi sebagai pemula 

yang belum bisa membuat produk dalam bahasa Inggris, maka menjadi affiliate 

adalah satu-satunya jalan untuk menghasilkan uang di PayDotCom. 

 

Cara Mendaftar Sebagai Affiliate di PayDotCom : 

1. Buka PayDotCom di www.khususpemula.com/paydotcom.htm 

2. Klik menu “Affiliates” yang ada di sebelah kiri atau gambar “Become an 

Affiliate” seperti pada gambar berikut: 

 

3. Selanjutnya akan terbuka halaman penjelasan tentang cara dan keuntungan 

menjadi Affiliates seperti pada gambar berikut: 
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Klik link “Sign Up now for free” atau link paling bawah halaman “So Sign Up 

now for free and start earning money promoting our products”. 

4. Selanjutnya akan terbuka halaman formulir pendaftaran seperti pada gambar 

berikut: 

 

- Your Email : Isi dengan alamat e-mail anda yang valid 

- Choose a Username : Pilih nama username yang unik, bisa kombinasi 

huruf dan angka 

- Choose a Password : Tentukan password yang unik yang akan selalu anda 

gunakan untuk login ke member area PayDotCom anda. Jangan sampai 

anda lupa akan password anda dan tidak boleh anda beritahukan kepada 

siapa pun untuk keamanan account anda. 

 



 Halaman  - 29  

© Copyright 2009 by Asnawi, ST. – www.KhususPemula.com All Rights Reserved. 

 

 

- Name : Isi nama lengkap anda 

- Business Name : Kosongkan saja 

- Make Checks Payable To : Isi dengan nama anda yang sesuai dengan 

KTP/Passport untuk menerima Cek atau kosongkan saja jika anda hanya 

ingin menerima opsi pembayaran komisi melalui PayPal saja. 

- Address : Isi dengan alamat lengkap anda sesuai dengan kartu identitas 

anda. 

- City : Isi dengan nama kota domisili anda 

- State/Province/Region : Isi dengan nama propinsi domisili anda 

- Country : Pilih Indonesia 

- Phone : Isi dengan no telpon atau HP anda, awali dengan kode negara 

Indoesia yaitu +62 

- Social Security or Tax ID Number : dikosongkan saja.  
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- PayPal Email : Isi dengan e-mail PayPal (account PayPal) anda 

- Promotional Code : Dikosongkan saja 

- Hilangkan tanda centang pada pilihan PayPal di “Vendors” lalu centang 

kotak di depan tulisan “I agree to the Terms & Conditions”. 

 

Selanjutnya isi dua kata kode captcha yang muncul di kotak isian yang 

tersedia, pada contoh gambar di atas ketik “Fahmy rousing” lalu klik tombol 

“Start making money today with Paydotcom!” 

5. Selanjutnya akan muncul halaman penawaran produk spesial khusus member 

Paydotcom dengan diskon 85%. Jika anda tidak berminat, silahkan abaikan aja 

penawaran dan gulung layar ke bawah sampai menemukan kotak pilihan 

seperti pada gambar berikut : 

 

 



 Halaman  - 31  

© Copyright 2009 by Asnawi, ST. – www.KhususPemula.com All Rights Reserved. 

 

 

Pilih pilihan “No thanks....” lalu klik tombol “I’m Afraid I’ll Have to Say 

Goodbye to This Offer Forever”. Lalu akan terbuka lagi halaman penawaran 

produk yang harganya lebih murah dari penawaran pertama tadi. Jika anda 

tidak berminat, silahkan gulung kembali layar ke bawah sampai menemukan 

kotak pilihan seperti pada gambar di atas. Klik tombol “I’m Afraid I’ll Have to 

Say Goodbye to This Offer Forever”. 

6. Selanjutnya anda akan dibawa masuk ke member/affiliate area Paydotcom 

anda seperti pada gambar berikut : 

 

Cara Menghasilkan Uang Sebagai Affiliate PayDotCom 

Setelah resmi menjadi affiliate Paydotcom, anda sudah bisa memilih produk di 

Paydotcom untuk dipromosikan. Setiap produk memberikan besar komisi yang 

berbeda-beda tergantung dari vendor produk tersebut.  

Cara memilih produk yang akan dipromosikan : 
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Silahkan login ke member area Paydotcom lalu klik menu “Promote Products” 

lalu klik link “From Marketplace” seperti pada gambar berikut : 

 

Anda bisa mencari produk berdasarkan keyword yang spesifik dengan 

memasukkan keyword pada kotak isian yang tersedia lalu mengklik tombol 

“Search”. Misalnya anda mencari produk yang berhubungan dengan cara 

menurunkan berat badan, maka anda bisa mencari produk tersebut dengan 

keyword “diet”. 

Anda juga bisa memilih produk dengan mengklik salah satu kategori produk, 

misalnya cari produk di kategori “Fun & Entertainment” maka akan terbuka 

katalog daftar produk yang berhubungan dengan kategori tersebut seperti pada 

gambar berikut : 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih produk : 

- Perhatikan sales letter dari produk dengan mengklik link “Visit Salespage”. 

Semakin eye catchy (enak di pandangan mata) semakin bagus. 

- Harga produk dan persen komisi yang akan diberikan kepada affiliate. 

Semakin besar semakin bagus. 

- Nilai APS yang menunjukkan kepopuleran produk, semakin tinggi semakin 

bagus.  

Sebagai contoh kita akan coba melihat produk pertama di katalog kategori Fun $ 

Entertainment yaitu “9000 Satellite TV Channels on PC or Laptop – TV for 

PC”. Pertama kita akan lihat sales letternya dengan mengklik link “Visit 

Salespage” maka akan terbuka situs penjualan produk tersebut seperti pada 

gambar berikut: 

 

Terlihat situs sales letternya cukup “menggoda” bagi para pengunjung untuk 

berlangganan atau membeli produk ini. Harga produk $39.95 dengan komisi 

sebesar 60% atau $23.97 per penjualan bagi para affiliate yang berhasil menjual 

produk ini. Nah, tanpa perlu repot lagi untuk bikin produk dan tanpa perlu 

membuat situs tetapi kita sudah bisa mendapatkan hasil yang lumayan besar 

dengan mempromosikan situs (produk) ini. 

Langkah selanjutnya adalah mengambil “Tracking Link” dari produk yang kita 

pilih ini. Tujuannya adalah agar kegiatan promosi anda bisa terdeteksi oleh 
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PayDotCom sehingga apabila terjadi penjualan maka otomatis komisi anda masuk 

ke balance (saldo) di account PayDotCom anda. 

Cara mendapatkan tracking link produk yang dipilih: 

Klik link “Promote” pada katalog produk yang dipilih. 

 

Lalu akan terbuka halaman “Promotion Tools” dari produk tersebut seperti pada 

gambar berikut: 

 

Tracking Link Paydotcom untuk produk yang dipilih seperti terlihat pada bagian 

yang dilingkari merah pada gambar di atas. Setiap produk memiliki tracking link 

yang berbeda-beda, demikian juga tracking link setiap member untuk produk 

yang sama juga berbeda-beda. 

Catat baik-baik tracking link anda, karena inilah yang akan menjadi sumber 

datangnya penghasilan anda tanpa perlu bikin produk dan buat website. Yang 

perlu anda lakukan hanyalah mempromosikan link tersebut dengan metode 

promosi yang diijinkan. 

Anda bisa mempromosikan link produk Paydotcom yang anda pilih dengan 2 

metode, yaitu metode gratis dan atau metode berbayar. Sebelum berpromosi, 

anda harus tentukan terlebih dahulu target pasar dari produk yang anda pilih 
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agar kegiatan promosi anda tidak sia-sia dan benar-benar menghasilkan buat 

anda. 

Untuk metode promosi gratis, anda bisa menggunakan cara seperti : 

- Pasang iklan gratis di situs free classified luar negeri, di antaranya di : 

. www.usfreeads.com 

. http://classifieds.yahoo.com 

. www.classifiedsforfree.com 

. www.adlandpro.com 

. www.adpost.com 

. www.domesticsale.com 

. www.classifiedads.com 

. www.theadnet.com 

. www.thefreeadforum.com 

. www.craigslist.org 

. dan situs iklan baris luar negeri lainnya. 

- Buat artikel dalam bahasa Inggris yang berhubungan dengan produk 

Paydotcom pilihan anda dan jangan lupa cantumkan link produk Paydotcom 

anda di artikel tersebut, lalu submit ke situs-situs Article Directory sbb: 

. www.ezinearticles.com 

. www.goarticles.com 

. www.searchwarp.com 

. www.articlecity.com 

. www.articledashboard.com 

. www.articlealley.com 

. www.bluearticles.com 

- Aktif di Milis Yahoogroups (www.yahoogroups.com) yang membahas masalah 

yang sesuai dengan produk Paydotcom yang anda pilih.  

- Aktif di forum-forum online dan cantumkan link produk Paydotcom anda di 

bagian “Signature”. 

- Add link produk Paydotcom anda di situs VineFire, join melalui link referral 

saya di www.asnawi.com/go/vinefire.htm. Di VineFire anda bisa juga 

menghasilkan Dollar Gratis ke PayPal anda sekaligus media promosi gratis ke 

seluruh dunia. 

- Dan masih banyak metode promosi gratis lainnya. 

Untuk metode promosi berbayar, anda bisa menggunakan jasa periklanan PPC 

(Paid Per Click). Apa itu iklan PPC? Iklan PPC adalah iklan yang apabila diklik 

oleh pengunjung di situs tempat pemasangan iklan tersebut, maka si pemasang 

(advertiser) dikenakan biaya dari setiap klik yang terjadi. Biasanya otomatis 

dipotong langsung di kartu kredit si advertiser. Contoh iklan PPC adalah iklan 

AdWords dari raja mesin pencari Google

TM

.  
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Iklan dari pemasang ditampilkan di situs-situs publisher Google Adsense, atau 

pada halaman hasil pencarian Google maupun di halaman inbox e-mail para 

member GMail. Saya yakin anda sudah sering menemukan, bahkan mengklik iklan 

tersebut baik secara sadar maupun tidak. 

 

Situs penyedia jasa iklan PPC yang lain diantaranya: 

- Yahoo Search Marketing 

- Facebook Ads  

- AdBrite 

- GoClick 

- 7Search 

- Kanoodle 

- LookSmart 

- ABClick 

- ePilot 

- PageSeeker 

dan masih banyak lainnya, yang masing-masing menawarkan fasilitas dan biaya 

yang beragam. Anda bisa cari informasinya lebih lengkap di Google. 

 

Di dalam e-book ini saya tidak menjelaskan secara detail metode promosi, baik 

yang gratis maupun yang berbayar. Saya berharap anda bisa mencari 

pengetahuan tentang metode promosi di situs atau blog yang membahas masalah 

promosi tersebut. Mudah-mudahan suatu saat saya memiliki cukup waktu untuk 

membuat e-book yang membahas tentang masalah Periklanan Online ini. Doakan 

aja ya  

 

Oh ya, saya juga akan berusaha mengirimkan secara rutin ke alamat e-mail anda 

situs-situs yang memberikan Dollar Gratis ke rekening PayPal anda dan cara-cara 

mendapatkannya. Beberapa sumber dollar gratis lainnya seperti program PTC, 

Affiliate, CPA, Reseller, Web Promotion, dll. Pastikan e-mail anda tetap 

terdaftar sebagai member list www.KhususPemula.com untuk mendapatkan 

informasi berharga ini!  
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Withdraw PayPal ke Rekening Bank Lokal 

Syarat dan ketentuan menarik uang anda (withdraw) dari PayPal ke rekening 

bank lokal di Indonesia adalah:  

1. Anda harus membuka account PayPal bertipe Primer (Premiere) atau Bisnis 

(Business) 

2. Anda sudah menjadi verified member di PayPal, baik dengan menggunakan 

kartu kredit maupun VCC.  

3. Memiliki rekening bank lokal di Indonesia, seperti BCA, Bank Mandiri, BRI, 

BNI, dll atas nama anda yang sama dengan nama account PayPal tsb. Dana 

withdraw akan dimasukan ke dalam rekening anda. Bank lokal yang anda 

pakai harus dapat menerima Rupiah.  

4. Pastikan nama anda di rekening PayPal anda harus sama persis dengan nama 

di rekening bank anda 

5. Diperlukan 2-4 hari kerja atau mungkin lebih tergantung kebijakan Bank anda 

dalam memproses withdraw.  

6. Terdapat minimal jumlah withdraw, yaitu $10 USD atau Rp.100.000  

7. Terdapat biaya fee setiap anda withdraw, yaitu Rp.16.000 untuk withdraw 

dibawah Rp.1.500.000, dan gratis biaya fee jika withdraw minimal 

Rp.1.500.000 atau lebih.  

 

Cara Memasukan data rekening bank lokal anda pada account PayPal anda :  

1. Login ke account PayPal anda  

2. Klik menu “Rekening Saya” pilih “Profil” lalu pilih pilihan “Tambah / Edit 

Rekening Bank” seperti pada gambar berikut: 

 

3. Isi data rekening bank dan informasi Bank lokal anda sesuai yang tercetak di 

buku rekening bank anda. 

4. Klik tombol ”Lanjutkan” setelah anda merasa bahwa data yang anda 

masukkan sudah sesuai yang seharusnya.  



 Halaman  - 38  

© Copyright 2009 by Asnawi, ST. – www.KhususPemula.com All Rights Reserved. 

 

 

Untuk kolom Kode Bank (Sandi Bank Penerima) adalah 7 digit angka (terdiri dari 

3 angka Sandi Bank + 4 angka Kode cabang Bank tempat anda membuka rekening) 

Catatan 1. Kode Bank dikenal juga sebagai nomor kliring bank di sistem 

perbankan di Indonesia, jadi anda juga dapat menanyakan nomor kliring cabang 

bank anda saja yang mempunyai 7 digit angka agar lebih mudah. 

Catatan 2. Kode cabang bank bukanlah kode SWIFT bank, untuk mendapatkan 

nomor Kode cabang Bank anda yang benar kunjungi situs Bank nya atau hubungi 

bank yang bersangkutan.  

Kode Sandi Bank-Bank di Indonesia : 

1. BCA - BANK CENTRAL ASIA = 014 (Cari kode cabang bank BCA tempat anda 

buka rekening di http://www.klikbca.com/individual/silver/network.html)  

2. BANK MANDIRI = 008  

3. BANK SYARIAH MANDIRI = 451  

4. ANZ PANIN BANK = 061  

5. CITIBANK = 031  

6. ABN AMRO BANK = 052  

7. BANK BUKOPIN = 441  

8. BANK DANAMON = 011  

9. LIPPO BANK = 026  

10. BNI - BANK NEGARA INDONESIA = 009  

11. BANK MEGA = 426  

12. BANK SYARIAH MEGA = 506  

13. BANK HSBC - THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. = 041  
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14. STANDARD CHARTERED BANK = 050  

15. BTN - BANK TABUNGAN NEGARA = 200  

16. BRI - BANK RAKYAT INDONESIA = 002  

17. BANK NIAGA = 022  

18. NISP - BANK NILAI INTI SARI PENYIMPAN = 028  

19. AMERICAN EXPRESS BANK LTD. = 030  

20. BANK OF AMERICA, N.A = 033  

21. BANK OF CHINA LIMITED = 069  

22. DEUTSCHE BANK AG. = 067  

23. JP. MORGAN CHASE BANK = 032  

24. ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK = 531  

25. BANK AGRONIAGA, Tbk. = 494  

26. BANK AKITA = 525  

27. BANK ALFINDO = 503  

28. BANK ANTARDAERAH = 088  

29. BANK ARTA NIAGA KENCANA. = 020  

30. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL = 037  

31. BANK ARTOS INDONESIA = 542  

32. BANK BINTANG MANUNGGAL = 484  

33. BANK BISNIS INTERNASIONAL = 459  

34. BANK BNP PARIBAS INDONESIA = 057  

35. BANK BUMI ARTA = 076  

36. BANK BUMIPUTERA INDONESIA = 485  

37. BANK CAPITAL INDONESIA = 054  

38. BANK CENTURY = 095  

39. BANK CHINA TRUST INDONESIA = 949  

40. BANK COMMONWEALTH = 950  

41. BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ = 039  

42. BANK DBS INDONESIA = 046  

43. BANK DIPO INTERNATIONAL = 523  

44. BANK EKONOMI RAHARJA = 087  

45. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL = 558  

46. BANK EKSPOR INDONESIA = 003  

47. BANK FAMA INTERNASIONAL = 562  

48. BANK FINCONESIA = 945  

49. BANK GANESHA = 161  

50. BANK HAGA = 089  

51. BANK HAGAKITA = 159  

52. BANK HARDA INTERNASIONAL = 567  

53. BANK HARFA = 517  

54. BANK HARMONI INTERNATIONAL = 166  

55. BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk. = 212  

56. BANK IFI = 093  

57. BANK INA PERDANA = 513  

58. BANK INDEX SELINDO = 555  

59. BANK INDOMONEX = 498  

60. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk. = 016  

61. BANK JASA ARTA = 422  
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62. BANK JASA JAKARTA = 472  

63. BANK KEPPEL TATLEE BUANA = 053  

64. BANK KESAWAN. = 167  

65. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI = 535  

66. BANK MASPION INDONESIA = 157  

67. BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk. = 097  

68. BANK MAYBANK INDOCORP = 947  

69. BANK MAYORA = 553  

70. BANK MERINCORP = 946  

71. BANK MESTIKA DHARMA = 151  

72. BANK METRO EXPRESS = 152  

73. BANK MITRANIAGA = 491  

74. BANK MIZUHO INDONESIA = 048  

75. BANK MUAMALAT INDONESIA = 147  

76. BANK MULTI ARTA SENTOSA = 548  

77. BANK MULTICOR = 036  

78. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN 145  

79. BANK OCBC = 948  

80. BANK PERMATA Tbk. = 013  

81. BANK PERSYARIKATAN INDONESIA = 521  

82. BANK PURBA DANARTA = 547  

83. BANK RABOBANK INTERNASIONAL = 060  

84. BANK RESONA PERDANIA = 047  

85. BANK ROYAL = 501  

86. BANK SHINTA = 153  

87. BANK SINAR HARAPAN BALI = 564  

88. BANK SRI PARTHA = 466  

89. BANK SUMITOMO MITSUI = 045  

90. BANK SWADESI. = 146  

91. BANK SWAGUNA = 405  

92. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL = 213  

93. BANK UIB = 536  

94. BANK UOB BUANA = 023  

95. BANK UOB INDONESIA = 058  

96. BANK VICTORIA INTERNATIONAL = 566  

97. BANK WINDU KENTJANA = 162  

98. BANK WOORI INDONESIA= 068  

99. BANK YUDHA BHAKTI = 490  

100. CENTRATAMA NASIONAL BANK = 559  

102. HALIM INDONESIA BANK = 164  

103. ING INDONESIA BANK = 034  

104. KOREA EXCHANGE BANK = 059  

105. LIMAN INTERNATIONAL BANK = 526  

106. PAN INDONESIA BANK = 019  

107. PRIMA MASTER BANK = 520  

108. THE BANGKOK BANK. = 040  

109. THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ = 042  

110. BANK DKI = 111  
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111. BPD ACEH = 116  

112. BPD BALI = 129  

113. BPD BENGKULU = 133  

114. BPD JAMBI = 115  

115. BPD JAWA BARAT DAN BANTEN = 110  

116. BPD JAWA TENGAH = 113  

117. BPD JAWA TIMUR = 114  

118. BPD KALIMANTAN BARAT = 123  

119. BPD KALIMANTAN SELATAN = 122  

120. BPD KALIMANTAN TENGAH = 125  

121. BPD KALIMANTAN TIMUR = 124  

122. BPD LAMPUNG = 121  

123. BPD MALUKU = 131  

124. BPD NUSA TENGGARA BARAT = 128  

125. BPD NUSA TENGGARA TIMUR = 130  

126. BPD PAPUA (DAHULU BPD IRIAN JAYA) = 132  

127. BPD RIAU = 119  

128. BPD SULAWESI SELATAN = 126  

129. BPD SULAWESI TENGAH = 134  

130. BPD SULAWESI TENGGARA = 135  

131. BPD SULAWESI UTARA = 127  

132. BPD SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) = 118  

133. BPD SUMATERA SELATAN = 120  

134. BPD SUMATERA UTARA = 117  

135. BPD YOGYAKARTA = 112 

Jika anda memiliki 2 atau lebih rekening bank, maka anda dapat menambahkan 

nomor rekening bank lain tersebut dengan cara yang sama di atas. 

 

 

Langkah untuk withdraw menarik uang dari balance PayPal 

1. Buka situs www.PayPal.com dan login ke account PayPal anda 

2. Pada menu “Rekening Saya” klik “Tarik” maka akan muncul gambar berikut: 
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3. Klik link “Tarik dana ke rekening bank Anda” maka akan terbuka halaman 

selanjutnya seperti pada gambar berikut:  

 

Pada halaman tersebut akan muncul jumlah saldo (balance) di rekening 

PayPal anda dan data rekening bank anda yang sudah anda masukkan 

sebelumnya.  

4. Masukan jumlah dana yang ingin di withdraw dalam US dollar (akan di convert 

menjadi rupiah di rekening bank anda oleh pihak bank secara otomatis).  

5. Klik tombol “Lanjutkan” dan ikuti petunjuk selanjutnya. 

Dana akan masuk rekening bank anda dalam 2-4 hari kerja atau mungkin lebih 

tergantung Bank yang bersangkutan. 

 

Langkah untuk Mengirim Uang ke Rekening PayPal Lain 

1. Buka situs www.PayPal.com dan login ke account PayPal anda 

2. Pada member area klik menu “Kirim Uang” atau “Send Money” maka akan 

muncul gambar berikut: 
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3. Masukkan alamat e-mail (rekening PayPal) tujuan di kotak isian ”To”. 

Masukkan jumlah uang yang akan dikirim dan pilih jenis mata uang yang 

diinginkan (PayPal akan otomatis meng-convert sesuai jumlah saldo dana 

anda) di kotak isian ”Amount”. Pilih jenis tujuan pengiriman uang tersebut.  

4. Klik tombol ”Continue” lalu akan muncul review pengiriman uang yang akan 

anda lakukan. Contoh ketika saya mengirimkan $17 ke rekening PayPal orang 

lain : 

 

5. Klik tombol ”Send Money” setelah anda melihat review data pengiriman dan 

anda sudah yakin data tersebut sudah benar. Jika ada yang salah, anda bisa 

kembali untuk memperbaiki dengan mengklik tombol ”Back”. 
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Tips Keamanan Penggunaan PayPal 

1. Awas Phishing! Phishing adalah kejahatan pencurian username dan password 

account PayPal anda, phishing dari kata bahasa Inggris fishing (memancing), 

pengguna PayPal dikirimi email yang biasanya spam yang mengandung link 

yang mengarah kepada website palsu yang mirip website PayPal, jika 

pengguna PayPal login ke website PayPal palsu itu maka username dan 

password yang dimasukkan untuk login akan dicuri, lalu digunakan di situs 

PayPal asli.  

Berikut ini adalah contoh e-mail phising yang saya terima di e-mail saya, 

harap hati-hati jika menerima e-mail seperti ini. Jangan klik atau membuka 

alamat link web yang tercantum dalam e-mail kiriman tersebut. 

 

Perhatikan subject e-mail sungguh meyakinkan (PayPal Security Message) 

dan isi e-mailnya menginformasikan bahwa anda atau orang lain pernah 

mengakses account PayPal anda di komputer yang berbeda sehingga 

terjadi kesalahan pada password. Anda diminta untuk login untuk 

membuat ulang password, dan jika anda ikuti anjuran ini maka password 

anda akan dicuri untuk memasuki account PayPal anda dan mengambil 

saldo anda atau menggunakan account PayPal anda untuk melakukan 

penipuan di internet. 

 

Karena itu untuk keamanan anda pastikan setiap mengunjungi PayPal 

alamat situs yang tertulis di address bar browser internet yang anda 

gunakan adalah alamat website resmi PayPal http://www.PayPal.com/ 

Ini Link-nya  
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atau https://www.PayPal.com/ dengan mengetikkannya langsung di 

address bar browser.  

 

2. Untuk menghindari phishing atau kemungkinan kejahatan lain, jangan pernah 

login ke situs PayPal dari link di email atau situs lain (bahkan dari email dari 

PayPal sendiri, sebagian besar email palsu yang mengaku dari PayPal adalah 

email palsu phising dari pihak lain yang menipu user untuk login ke situs 

PayPal palsunya), selalu buka browser baru dan ketikan langsung alamat situs 

PayPalnya.  

3. Jangan download attachments dari email yang mengaku dari PayPal, atau 

menyuruh anda untuk menginstall update software ke komputer anda, PayPal 

tidak pernah mengirimkan file attachment dalam email, pergunakan account 

anda dengan bijak.  

4. Jangan pernah memberikan password PayPal anda kepada siapapun termasuk 

dari telpon atau e-mail, pegawai PayPal tidak pernah meminta password 

anda, jika anda yakin orang lain kemungkinan mengetahui password anda 

segera ubah password anda secepatnya di member area PayPal anda dan 

hubungi pihak PayPal.com untuk mengganti password anda. 

5. Jangan buat password PayPal anda sama dengan password anda di website 

lain (seperti password email, forum, iklanbaris, dll) karena pemilik website 

lain dapat melihat email dan password anda pada website mereka.  

6. Untuk meningkatkan kemanan account PayPal anda jadilah Verified member.  

7. Jika anda telah mendaftar di bagian expanded untuk menjadi Verified 

member PayPal, PayPal akan mengirimkan 4 digit nomor keamanan ke 

statement bulanan kartu kredit anda selanjutnya, jangan meminta 4 digit 

nomor tersebut dari telp customer service bank tempat kartu kredit anda. 

Hanya anda yang boleh mengetahui 4 digit nomor tersebut untuk menghindari 

penyalahgunaan account PayPal anda, anda juga dapat melihat statement 

kartu kredit anda jika bank anda mempunyai fasilitas online banking untuk 

statement kartu kredit, 4 digit nomor tersebut akan tercantum 3-4 hari 

setelah anda mendaftar menjadi Verified member PayPal. 

8. Sebelum melakukan transaksi menggunakan PayPal dari suatu website periksa 

dahulu privacy dan kemanannya, pastikan website tersebut bukan penipuan 

dengan menghubungi mereka, jangan bertransaksi dengan website yang 

pemiliknya tidak dapat dihubungi, cari tahu orang lain yang pernah 

bertransaksi dengan mereka bagaimana reputasinya di forum atau website 

lain, lebih baik lagi jika website tersebut sudah di verifikasi oleh Verisign, 

Hacker Save atau situs verifikasi keamanan lainnya.  

Lebih baik lagi jika website tersebut dilengkapi SSL secured yaitu tanda 

gembok berwarna kuning di sebelah kanan bawah browser yang berarti 

website tersebut memiliki keamanan berlapis. 
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Penutup 

Akhirnya sampai juga anda ke halaman penutup dari e-book “Panduan Praktis 

Rekening PayPal” ini. Harapan saya semoga pengetahuan anda tentang Rekening 

PayPal sebagai alat transaksi online yang aman sudah semakin bertambah. 

 

Saya berharap dengan adanya panduan ini, anda sudah dapat memiliki dan 

menggunakan rekening PayPal anda. 

 

Namun, bila anda mengalami kesulitan dalam memahami e-book ini atau 

memiliki pertanyaan seputar Rekening PayPal, silahkan kirimkan pertanyaan 

anda melalui e-mail ke alamat e-mail saya. Saya akan berusaha membantu anda 

sesuai kemampuan dan pengalaman yang saya miliki. 

 

Dan jangan lupa untuk rutin mengunjungi blog pribadi saya, karena ada banyak 

info-info menarik yang selalu saya update dan tambahkan setiap ada 

kesempatan. Siapa tahu aja info-info tersebut bermanfaat dan membantu anda 

dalam usaha “mengeruk” uang dari ladang internet.  

 

Sekian dari saya, salam sukses selalu… 

 

 

Penulis, 

 

Asnawi, ST. 

asnawist@gmail.com  

www.Asnawi.com/blog  

http://VCC.KhususPemula.com 

Antama
www.dinospread.us




