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Pendahuluan 
 
Ada beberapa pandangan yang salah dari sebagian orang tentang Internet 

Marketing. Mereka kebanyakan beranggapan bahwa berbisnis dengan 

intenet akan cepat menghasilkan uang dan akan cepat ”kaya”. Disamping itu 

juga tidak dibutuhkan modal untuk berbisnis dengan internet. 

 

Namun saya akan mengatakan bahwa pendapat tersebut salah ! Untuk bisa 

mendapatkan penghasilan yang besar dari intenet maka dibutukan waktu 

yang relatif lama ( walaupun masing-masing orang selalu berbeda) dan 

dibutuhkan ketekunan. Tidak ada orang yang begitu berkecimpung di dunia 

intenet marketing kemudian sudah bisa menghasilkan uang ribuan dollar 

misalnya. Semua perlu waktu dan proses. 

 

Dan anggapan bahwa berbisnis dengan intenet memerlukan modal yang 

kecil atau tidak memerlukan modal juga kurang tepat. Memang ada beberapa 

kasus yang tidak memerlukan modal sama sekali, namun juga 

pendapatannya juga kecil saja. Jika kita memang serius untuk menekuni 

dunia internet, maka siapkan modal yang cukup bahkan kalau perlu siapkan 

modal sebanyak mungkin yang bisa kita persiapkan. 
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Peruntukan Modal 

Mungkin anda akan bertanya, sebagian besar program diintenet untuk 

bergabung adalah gratis dan lagi kita juga bisa mendapatkan ebook-ebook 

secara gratis yang membahas beragam cara untuk mendapatkan uang. Lalu 

modal yang kita bicarakan ini untuk apa? 

 

Baiklah marilah kita ambil salah satu contoh saja. Kita akan meninjau salah 

satu program PTC ( Pay To Click ) misalnya Neobux.  

Contoh 1 : Neobux  

 
 

Bisnis internet ini cara kerjanya adalah kita harus meng-klik iklan kemudian 

kita akan dibayar $0.001 ( dulunya $0.01 ). Pendaftaran Neobux adalah 

gratis. Jadi kita benar-benar bisa bergabung dengan Neobux ini secara gratis. 

Keterangan lebih lanjut tentang Neobux silakan kunjungi http://tutorial-

neobux.webs.com. Jadi dimana diperlukan modalnya ? 
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Baiklah memang bergabung dengan Neobux gratis, maka anda akan 

mendapatkan 4 iklan tiap harinya dimana dari tiap iklan anda akan mendapat 

$0.001 sehingga tiap hari anda akan mendapat $ 0.001 x 4 = $ 0.004 dan 

dalam sebulan anda akan mendapatkan $ 0.004 x 30 = $ 0.12 saja ! Jika anda 

tergabung secara gratis anda akan mendapat $0.12/bulan. 

 

Namun anda akan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar jika anda 

mau melakukan hal berikut ini : 

a. Upgrade keanggotaan dari Standard menjadi Golden ( butuh biaya 

$90 / tahun ). 

b. Menyewa rented referral yang juga membutuhkan dana. 

Dengan kedua cara diatas, maka pendapatan anda dari Neobux akan 

meningkat tajam. Namun point-nya adalah bahwa dibutuhkan modal juga 

untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. 

 
Contoh Penghasilan dari Neobux : $ 2,32 USD 
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Contoh Penghasilan dari Neobux : $ 51,58 USD 

 

 

          Kesimpulan : 

          Dengan menggunakan modal, maka kita akan berpotensi juga 

untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari kegiatan 

internet marketing.. 

 

Bagi anda yang belum kenal dengan alat pembayaran bernama Paypal 

ini silakan kunjungi : http://tutorial-paypal.webs.com. 

Jika ingin memiliki akun Paypal klik di : http://bit.ly/msQEOe 
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Contoh 2 : Sponsored Review  

Sponsored Review adalah sebuah website yang dapat memberikan 

kesempatan bagi member-nya untuk mereview product/website orang 

lain. Sebelum bergabung dengan website ini, alangkah lebih baik jika 

anda telah membaca tutorialnya di http://tutorial-

sponsoredreview.webs.com  

 

 
Review yang telah kita lakukan harus ditayangkan pada blog kita. 

Contoh tayangan review ada di: http://programmer-

pic16f84.blogspot.com. 
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Jika kita telah selesai membuat review, maka kita akan mendapat 

bayaran dengan jumlah tertentu sesuai dengan kualitas blog kita. 

Sebagai contoh blog saya di hargai $ 5 untuk tiap review. Itu artinya 

saya akan mendapat 50% dari $ 5 tadi ( karena dibagi 2 dengan 

sponsored review selaku broker review ) untuk tiap reviw yang telah 

saya lakukan. 

 
Contoh Bayaran dari Sponsored Review : $ 2,5 USD 



http://membeli-hosting.webs.com 
 

 
Daftar bayaran dari Sponsored Review 

 

Untuk bergabung dengan sponsored review juga gratis. Maka modal 

diperlukan untuk apa lagi, jika dengan cara gratis juga bisa dapat 

uang?  

 

Bila anda puas dengan pendapatan $2,5 per review mungkin hal itu 

tidak masalah. Namun jika anda menginginkan hasil review yang 

lebih besar lagi, katakanlah dapat $ 100 per review mungkin? Maka 

anda harus mengeluarkan modal ( lebih tepatnya “investasi” ). Lalu 

modal tersebut digunakan untuk apa, apa harus dibayarkan ke 

Sponsored Review? 

 

Oh..tidak. Sponsored Review tidak meminta uang dari kita kok ! 

Jadi ? Ya, anda harus ingat mengapa SR hanya menghargai review 

kita hanya dengan $ 2,5 USD. Itu tidak lain karena website kita 

memiliki pagerank yang rendah.  Malah website saya tersebut Page 

Ranknya hanya = 0. ( PR tertinggi adalah 10).  
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Jadi dari sinilah Sponsored Review menentukan “harga” review di 

blog kita. Semakin besar PR blog kita, maka semakin tinggi pula 

harga review di blog kita. 

 

Nah dengan modal yang kita miliki maka kita dapat membeli 

blog/website yang sudah jadi yang ber PR-tinggi. Salah satu nya 

adalah kita bisa membeli melalui website : Flippa.com 

 

 

 

 
Flippa.com tempat Jual-Beli website 

 

Nah anda telah tahu point-nya kan. Dengan membeli website/blog 

yang telah “jadi” yang ber-PR tinggi maka kita dapat segera submit 
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web/blog kita ke Sponsored Review. Maka nantinya SR akan 

menghargai web/blog kita dengan harga yang lebih mahal. 

 

Alhasil.....review kita di web/blog yang baru tersebut akan dihargai 

dengan harga yang lumayan tinggi. Asyikk.....khan? 

  

          Kesimpulan : 

          Dengan menggunakan modal, maka kita akan berpotensi  untuk 

mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari kegiatan 

internet marketing.. 

 

 

 

Hosting & Domain Sendiri 

Seorang petani ada yang memiliki penghasilan besar dan ada pula yang 

berpenghasilan kecil. Tahukan anda mengapa bisa demikian. Petani yang 

hanya menggarap sawah saja tanpa memiliki sawah tersebut tentunya akan 

mendapat penghasilan yang kecil. 

 

Namun petani yang menggarap sawahnya sendiri biasanya akan mendapat 

penghasilan yang jauh lebih besar. Karena dia memiliki sendiri “Sawah” nya 

sehingga dia menggarap dengan sungguh-sungguh. 

 

Padanannya dengan dunia maya. Jika anda seorang internet marketer, namun 

tidak punya ‘sawah’ ( baca hosting ), maka anda harus numpang di hosting 

gratis milik orang lain atau di blog. Berbeda halnya dengan orang yang 
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memiliki sendiri ‘sawah’ ( hosting ), maka dia akan lebih giat untuk 

menggarap sawahnya.  

 

Banyak sekali sebenarnya keuntungan memiliki hosting sendiri dan juga 

memiliki domain sendiri diantaranya adalah : 

1. Terlihat lebih professional dimata calon customer. Coba bedakan 

domain  berikut ini : 

a. http://cari-uang.blogspot.com ( ini contoh saja ) 

b. http://www.cari-uang.com       ( ini contoh saja ) 

           Dari kedua website diatas, mana yang terlihat lebih professional ?  

Tentu saja yang b, yang terlihat lebih professional. 

2. Anda mungkin pernah mendengar tentang fasilitas dari Yahoo yaitu 

Geocities.com. Mungkin anda pernah membuat website di 

geocities.com ? Nah bagaimana sekarang nasib situs anda ? Mungkin 

anda perlu tahu bahwa Geocities.com sekarang sudah tidak ada lagi. 

Itulah nasib website kita jika kita hanya ”numpang” saja di sawah 

milik orang lain. Bila fasilitasnya dicabut, maka website kita juga 

akan langsung menghilang. Sungguh sayang jika website kita telah 

banyak menghasilkan uang. 

3. Sekarang telah ada penyedia hosting yang tidak membatasi jumlah 

domain yang dapat kita pasang di hosting kita. Ini artinya kita punya 1 

hosting tapi bisa kita pakai untuk banyak domain. Asyik kan ? 

Fasilitas domain ini dinamakan Unlimited Domain Name. 
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Membeli Domain Sendiri 

Apa sih yang dimaksud dengan Domain? Jika kita ibaratkan dengan dunia 

nyata. Maka Domain adalah alamat rumah kita. Contohnya : Jalan Rawa 

Belang no 5. Jakarta Pusat ( ini sekedar contoh ). Nah dengan adanya 

Domain tadi, maka untuk menuju website yang kita kehendaki menjadi lebih 

mudah. 

Sebenarnya domain tadi akan dirubah menjadi IP Address yang cukup rumit 

bagi kita seperti : 192.168.1.23 dll. Nah oleh karena itu sebelum membeli 

domain, alangkah bijaknya jika anda mencari nama domain yang pas dengan 

bisnis anda. Kalau perlu gunakan ilmu SEO ( Search Engine Optimization ).  

 

Baiklah untuk kesempatan ini, saya akan memberikan informasi cara 

membeli domain melalui registrar yang sangat handal yang banyak dipakai 

oleh internet marketer internasional yaitu . GoDaddy.com . 

 
 

Untuk memulainya segeralah sambangi websitenya di 

http://www.godaddy.com. Kemudian isikan nama domail yang hendak anda 

beli pada kolom yang telah disediakan. 
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Klik ”Go” maka akan tampil apakah nama domain yang akan anda beli 

masih ada ( available ) atau sudah dimiliki orang lain. Jika sudah dimiliki 

orang lain, maka anda harus mencari nama domain yang lain. 

 

 

 

 
 

Isi domain yg akan dibeli 
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Anda juga akan mendapat tawaran dengan extensi yang lain seperti .net 

atau .info atau .mobi dll.  Klik « No Thanks «  aja. 

 
 

Kemudian anda harus mengirim form registrasi sebagai pembeli baru. 

Nantinya jika anda sudah register dan ingin beli lagi, tidak perlu lagi mengisi 

data ini. 
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Isikan keseluruhan data seperti yang diminta dan terakhir klik « Continue ».  

Anda kemudian akan masuk ke halaman checkout. Baca kembali keterangan 

pada halaman website tersebut dengan teliti.  

 
Klik ”Update Chart”.  
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Pada menu pembayarannya anda dapat memilih : CreditCard, Paypal atau 

eGift. Bayarlah sesuai dengan sistim yang anda punyai. 

 

Setelah semua lengkap maka anda dapat segera klik ”Place Order”. 

 
 

Kemudian bila ada pertanyaan captcha isi lalu klik verify code. 

 

. 
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Proses pembelian selesai anda dapat checkout ( log out ). 

 
 

 

Membeli Hosting Sendiri 

Berbekal dengan keuntungan-keuntungan diatas jika kita memiliki sendiri 

domain dan hosting, maka saya segera akan membeli ( tepatnya menyewa ) 

hosting sendiri. 

 

Untuk menyewa hosting ini dari lokasi di Amerika ( sangat disarankan ) jika 

kita menyasar customer-customer dari Amerika anda membutuhkan dana 

setidaknya Rp.80.000 / bulan. Jika anda memiliki dana yang besar, maka 

anda dapat menyewa langsung untuk 1 atau 2 tahun. 

 

Karena ini permulaan, maka saya akan mencoba menyewa dengan sistim 

sewa bulanan terlebih dahulu. Jika ternyata hasilnya bagus, maka tidak 

menutup kemungkinan saya akan menyewa dalam orde tahunan. 
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Maka segera saya membeli dengan cara clik pada link dibawah ini : 

 

 
 

http://bit.ly/kOXrsl 
 

 

Maka tampilan berikut ini akan muncul : 

 
Setelah itu anda perlu clik pada menu ”WEB HOSTING”. 

 

Kemudian kita pilih ”Baby Plan” :  

 
 

Pada Baby Plan tersebut maka kita akan mendapat : 
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a. Bisa dihubungkan dengan domain sebanyak tanpa batas ( unlimited ) 

ini merupakan keuntungan yang sangat bagus untuk investasi masa 

depan anda ! Keuntungan 1. 

b. Mendapat Luas tanah tak terbatas ( Wow  !!!! ) artinya berapapun 

besar file anda tidak ada batasnya, pokok nya bisa di tampung. Jangan 

kuatir dengan besar file anda ( biasanya file Video yang ukurannya 

besar-besar ). Keuntungan 2. 

c. Bandwith yang tak terbatas. Berapun orang yang mengakses website 

anda, webstite anda tidak akan pernah down karena bandwith tak 

terbatas.  Keuntungan 3. 

d. Anda cukup membayar $ 7.95 / bulan atau kurang. Cukup murah kan? 

Apalagi jika anda membayar per tahun tentu lebih murah lagi. 

 

 

Kemudian pilih opsi ”I will use my existing domain and update my 

nameservers only”.  Lalu masukkan nama domain anda. 

 

 

cari-uang com 
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Kemudian pilih billing cycle : Montly ( ini artinya anda akan ditagih untuk 

bayar sewa hosting sebulan sekali ). 

 
 

Untuk Coupon biarkan apa adanya. Setelah itu klik “Calculate Totals”.  

Maka akan muncul kolom order detail. Kemudian anda harus pilih : I’m 

New Customer dan Click Continue.  

 

cari-uang 

cari-uang 

com 
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Nah sekarang masukkan data anda berupa data Nama, username ( ID ), 

alamat negara dll. 

 

Pada pilihan “Payment Option” anda dapat memilih Paypal atau terserah 

kepada anda. 
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Klik “Verify My Order” 
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Kemudian klik “Proceed My Order” 

 

Area Billing Hostgator 

Untuk segala urusan administrasi di hostgator dilakukan di area billing. Jadi 

alamat ini wajib anda simpan dengan baik. Alamatnya adalah : 

 

https://secure.hostgator.com/billing/ 

 

( ingat https bukan http karena itu alamat yang secure ( aman ). ) 
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Menghubungkan Domain dengan Hosting  

Jika anda telah membeli domain dan hosting, maka tidak serta merta kedua 

hal tersebut diatas terhubung. Anda harus melakukan kerja terlebih dahulu 

untuk menghubungkan kedua hal diatas yaitu domain dan hosting. 

 

Bila anda telah membeli hosting dari hostgator, maka anda akan mendapat 

email pemberitahuan dari Hosgator segera buka email tersebut. 

 

 
 

Dimisalkan diemail tersebut anda mendapatkan 2 buah Name Server ( NS ) 

yaitu : 

ns2315.hostgator.com dan 

ns2316.hostgator.com 

 

Kemudian anda masuk ke http://www.godaddy.com. Lalu isikan username 

dan password anda.  
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Lalu lihat pada bagian sebelah kiri, klik pada bagian ”Domain Manager”.  

 

 
 

Setelah terbuka halaman domain manager, maka beri tanda centang pada 

domain yang ingin di setting. Lalu klik menu Name Server.  

 

 

 

 

 

 

username password 
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Beri centang pada opsi ”I have a specific name server for my domains”. 

Isikan name server (NS) yang telah diberikan oleh Hostgator tadi. Klik 

“OK”. 

 
 

 

nama domain 

Isikan name server yang anda peroleh 
dari hostgator (via email ) disini. 
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Setelah itu tunggu 1 ~ 2 hari agar Domain dan Hosting tersebut terhubung 

dengan sendirinya. 

Setelah domain dan hosting terhubung, anda dapat segera mengisi hosting 

anda dengan website anda. 

 

*************** 

 

 

Semoga ebook ini bermanfaat bagi anda untuk meningkatkan pendapatan 

anda dari bisnis online anda .Wassalam  

 

 

 


