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Kata Pengantar 

 Saya yakin bahwa tidak banyak orang yang telah mengenal apa itu NEOBUX? Coba tanya ke 

diri anda sendiri, apakah telah mengenal NEOBUX atau baru tahu setelah membaca buku ini. Namun 

seiring bertambahnya pengguna internet, maka akan semakin banyak juga orang yang nantinya akan 

mengenal NEOBUX dan mungkin akan menggunakannya sebagai alternatif mendapat penghasilan 

dari intenet. 

 NEOBUX adalah salah satu situs internet yang berupa sebuah PTC ( Paid To Click ) yang 

artinya kita akan di bayar hanya untuk klik iklan saja. Ya kita disini akan dibayar jika kita mau melihat 

iklan. Hal itu tentu berbeda dengan yang selama ini kita lihat iklan di televisi, namun tidak ada satupun 

yang membayar ke kita kan ? 

 Namun tentu saja bayaran dari melihat iklan itu tidaklah besar.....hanya $0.01 saja. Dan tiap 

hari kita akan mendapat kira-kira 4 ~ 9 iklan saja. Sehingga  tiap hari kita hanya berpotensi mendapat 

$ 0.04 saja. Mungkin anda akan langsung berfikir, uang segitu ( $0.04 ) untuk apa? Namun teruslah 

membaca buku ini karena dengan teknik teknik tertentu ( yang akan dijelaskan kemudian ) anda akan 

dapat penghasilan yang jauh lebih tinggi dari pada nilai  tersebut. 

 Segera baca keseluruhan isi buku ini agar anda dapat segera mengetahui cara kerja program 

NEOBUX yang akan memungkinkan anda mendapat penghasilan yang besar dari hanya melihat iklan 

saja ! 

Penulis   

 Moh.Ibnu Malik,ST Email : moh_ibnumalik@yahoo.com 
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menjadi $0.001. Ebook ini masih menggunakan asumsi 1 click = $0.01 

 

 

 



 http://FormulaBisnisNeobux.weebly.com 

BAB 1 

MENDAFTAR PAYMENT PROCESSOR 

 

1.1 Pendahuluan   

Sebelum kita lebih lanjut mendaftar ke program NEOBUX, maka ada langkah yang harus kita 

laksanakan terlebih dahulu. Langkah tersebut adalah kita harus memiliki sebuah akun di payment 

processor. Ini semacam bank intenet dimana kita memiliki akun dan semua penghasilan kita akan 

tersimpan di rekening tersebut. Untuk kita yang di Indonesia sangat disarankan untuk menggunakan 

Paypal.  

Paypal telah banyak dipakai oleh orang Indonesia dan paypal sendiri dimiliki oleh website 

terkenal Ebay.com. sehingga dapat menjamin keamanan uang kita yang ada di dalamnya. Dengan 

menggunakan Paypal maka kita juga dapat membeli barang dari internet dari hasil uang yang kita 

dapat dari kegiatan internet marketing. 

Keuntungan menggunakan PAYPAL adalah : 

a. Dapat di koneksikan dengan kartu kredit anda ( sangat disarankan ). 

b. Akun ( Account ) bukan berupa nomor tetapi alamat email. 

c. Bisa belanja di seluruh dunia ( lewat ebay dll ) hanya dengan menyebutkan email Paypal anda 

tanpa perlu menyebutkan nomor kartu kredit anda ( sehingga lebih aman ). 

d. Jaminan keamanan yang handal karena menggunakan sistim SSL ( Secure Socket Layer ). 

e. Uang di Paypal bisa di tarik menuju bank lokal di Indonesia ( BCA, Mandiri ) dll 

 

 



 http://FormulaBisnisNeobux.weebly.com 

 

Gambar 1. Logo Paypal ( payment processor ) 

 

Mendaftar Paypal 

 Baiklah anda tidak perlu berlama-lama segeralah mendaftar Paypal agar dapat akun paypal. 

Caranya adalah dengan klik alamat di bawah ini. 

 

 

https://www.paypal.com/id/mrb/pal=VN9SMY3G8EU9Y 

 

 

atau silakan klik http://tutorial-paypal.webs.com  

 

Gambar 2.  Tampilan awal Paypal 

1. Klik link di atas ( dalam tanda kotak atau klik http://tutorial-paypal.webs.com  ) Baca 

keterangan di web tersebut. Klik pendaftaran pada web tersebut hingga muncul tampilan 

seperti gambar diatas,  kemudian klik “Daftar” atau “Register”. 
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2. Kemudian pilih akun “Primer”  

 

 

Gambar 3. Memilih jenis akun Primer 

 

Jenis-jenis akun paypal :  

a. Pribadi : untuk kepentingan belanja saja 

b. Primer : untuk belanja dan terima uang ( pilih tipe ini ). 

c. Bisnis  : untuk perusahaan  yang membutuhkan multiuser  dan jual beli online 
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Gambar 4. Perbedaan antara beberapa jenis akun paypal 

 

 

 

3. Masukkan data-data kita dengan benar. Ingat ini adalah  akun bank sesungguhnya, maka 

jangan sampai memasukkan data-data yang salah atau di buat-buat yang mungkin bisa 

merugikan kita dikemudian hari. 

4. Bila anda tidak memiliki kartu kredit atau belum berencana untuk membeli / melakukan 

pembayaran maka tanda check dapat dihilangkan. 
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Gambar 5. Menghubungkan / tidak menghubungkan dengan kartu kredit 

 

5. Setelah semua data di isi dengan benar, maka dapat segera klik “ Setuju dan Buat Rekening”. 

 

6.   Jika anda ingin men-verifikasi ( verified ) akun paypal anda dengan kartu kredit anda, isi data-data 

kartu kredit anda. Pengisian ini aman kok, jadi anda tidak perlu takut. Ingat di bagian bawah 

biasanya terdapat logo ”Gembok” yang menandakan line itu aman ( secure ) dan http://    akan 

berubah menjadi https:// 

 

Jika anda menverifikasi dengan kartu kredit ( sangat disarankan !!! ) maka paypal akan mengambil 

dana dalam jumlah kecil dari kartu kredit kita, kemudian paypal akan mengirim kode 4 digit ke 

penerbit kartu kredit kita ( misalnya citibank dll ). Data ini kemudian dipakai untuk men-verifikasi 

akun paypal kita. Jika sudah di verifikasi, maka akun paypal kita akan menjadi ”verified” artinya 
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terverifikasi. Selanjutnya paypal akan mengembalikan uang yang tadi di ”pinjam” kembali ke 

kartu kredit kita. 

 

 

Gambar 6. Untuk melihat rekening, klik ”masuk ke rekening saya” 

 

8.  Apabila anda belum bermaksud untuk menverifikasi atau menghubungkan rekening paypal dengan 

kartu kredit anda, maka anda dapat klik ”Masuk Ke Rekening Saya” 

9. Selamat anda telah memiliki akun paypal dan anda saat ini baru memiliki $ 0.00 
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Gambar 7. Isi rekening paypal $0.00 

10. Agar kita dapat menarik dana dari Paypal ke rekening bank lokal kita ( BCA, Mandiri ) dll maka 

kita harus menghubungkan Paypal dengan rekening bank lokal kita. 

 

 

Gambar 8. Menambahkan rekening bank lokal ( Mandiri, BCA dll ) 
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11. Selanjutnya klik ”Tambah Rekening Saya ”  

 

 

 

Gambar 9. Klik ”tambah rekening bank” 

 

12. Selanjutnya akan tampil tampilan sebagai berikut. Artinya anda telah selesai menghubungkan 

Paypal anda dengan rekening bank lokal anda. 
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Gambar 10. Tampilan setelah menambahkan rekening bank lokal 
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Berikut contoh tampilan rekening Paypal. 

 

Gambar 11. Bayaran dari Neobux sebesar $20,28 USD 

 

 

Gambar 12a. Bayaran dari Neobux sebesar $42,44 
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Gambar 12b. Bayaran $51,58 dari Neobux 
 
 

1.3     Verifikasi Paypal Dengan VCC 
 

Agar dapat menerima pembayaran dari kegiatan internet marketing, maka rekening paypal kita 

harus sudah ter-verifikasi ( Verified ). Bila anda mempunyai kartu kredit, maka akun paypal anda 

dapat langsung di verifikasi dengan kartu kredit anda, seperti telah dijelaskan diatas, nah bagaimana 

jika anda tidak memiliki kartu kredit? Salah satu jalan keluarnya adalah menggunakan VCC ( Virtual 

Credit Card ). 

 

Bagi anda yang baru bergabung mungkin bertanya-tanya apa itu VCC? VCC adalah singkatan 

dari Virtual Credit Card yang berfungsi untuk verified PayPal dan tidak mempunyai bentuk fisik. 
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Gambar 13. Alur verifikasi akun paypal 

 

   Tujuan utama VCC adalah melindungi kartu kredit utama sehingga ketika melakukan transaksi 

secara online, pemilik kartu kredit tidak memberikan informasi kartu kredit yang sebenarnya. Hal ini 

dilakukan untuk melindungi kartu kredit dari hal-hal yang tidak diinginkan atau penyalahgunaan kartu 

kredit. 

Verifikasi PayPal dengan VCC adalah proses yang cepat dan gampang. Anda dapat 

menggunakan VCC tersebut dengan nama dan alamat yang sama dengan nama dan alamat yang Anda 

gunakan pada akun PayPal Anda. Proses verifikasi juga cepat yaitu kurang dari 1×24 jam bahkan 

dalam hitungan menit saja dibandingkan dengan proses verifikasi PayPal dengan menggunakan kartu 

kredit yang memerlukan waktu 3-4 hari kerja. 

Beberapa keuntungan VCC untuk verifikasi PayPal:  

1. Anda dapat memiliki akun PayPal yang “verified” tanpa harus memiliki kartu kredit.  

2. Harga VCC murah.  

3. Proses verifikasi PayPal yang cepat.  

4. Anda dapat menggunakan VCC untuk nama dan alamat yang sesuai dengan akun PayPal. 

Manfaat akun PayPal yang berstatus “verified” adalah:  
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1. Anda dapat mengirimkan uang dalam jumlah yang tak terbatas jika status Anda adalah 

terverifikasi, namun transfer dana Anda akan terbatas jika masih berstatus belum terverifikasi.  

2. Anda dapat melakukan withdraw PayPal jika sudah terverifikasi. Dengan kata lain, Anda tidak 

dapat melakukan withdraw jika akun Anda masih berstatus “unverified”. 

  

Berikut ini langkah demi langkah verifikasi PayPayl dengan VCC menggunakan vccmurah.com 

( dengan seijin pemilik – Sdri.Palupi Dewi ). 
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 Gambar 14. Hubungkan kartu kredit anda 

Sampai pada tahap ini vccmurah.com akan memberikan instruksi via chat atau email untuk mengisi 

Jenis Kartu, Nomor Kartu, Tanggal Kadaluarsa, dan Kode Keamanan. Jika sudah mengisi dengan 

benar, Simpan dan 
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Lanjutkan.

 

Gambar 15. Klik ”Lanjutkan” 

 

 

Klik ”Lanjutkan” ( lihat gambar diatas ). Kurang sedikit lagi anda berhasil melakukan verifikasi 

account PayPal anda, klik Konfirmasi Kartu Debit atau Kredit 
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Gambar 16. Konfirmasi kartu kredit / kartu debit 

 

Ini adalah langkah terakhir sebelum PayPal anda terverifikasi. Vccmurah.com akan memberikan anda 

kode PayPal, anda cukup mengisi kode tersebut dan Kirimkan 
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Gambar 17. Akun paypal sudah terverifikasi 

 

Selamat account PayPal anda sekarang sudah terverifikasi! Sekarang anda dapat berbelanja, 

mengirimkan uang ataupun melakukan pembayaran ke berbagai merchant di seluruh dunia. Untuk 

keterangan lebih jelas tentang cara verifikasi akun paypal adalah dengan menghubungi 

vccmurah.com ( sdri.palupi dewi ). 

 

Mengambil Uang dari Paypal ( Withdraw )  

 Setelah anda kerja keras untuk mendapatkan uang sehingga akun paypal anda telah terisi dollar, 

kini saatnya anda dapat menarik uang dari paypal ke rekening bank di Indonesia. Untuk menarik uang 

dari rekening paypal ada beberap cara diantaranya adalah : 
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a. melakukan withdraw ke kartu kredit  

b. melakukan withdraw  ke rekening US bank ( jika kita ada buka tabungan di US – 

Amerika Serikat ). 

c. Melakukan withdraw ke rekening bank di Indonesia 

Nah dari ke tiga kemungkinan diatas, yang paling mudah dilakukan dalai item ke tiga yaitu 

melakukan withdraw ( pengambilan uang ) langsung ke rekening bank di Indonesia. Kita bisa 

mengirimkan uang dari akun paypal kita ke rekening bank di Indonesia seperti BCA, BNI , Mandiri 

maupun bank-bank lainnya. Adapun ketentuan dalam  proses withdraw tersebut adalah : 

a. Akan dikenakan biaya sebesar Rp.16.000,- jika kita melakukan pengambilan uang dari 

rekening paypal di bawah Rp.1.500.000,- Jika kita mengambil uang diatas Rp.1.500.000,- 

maka biaya menjadi gratis. 

b. Uang yang kita tarik dari rekening paypal akan dikonversi oleh paypal ke mata uang rupiah 

dengan kurs yang ditetapkan paypal sendiri. 

c. Proses withdraw memerlukan waktu kerja 5 ~ 7 hari. 

d.  Nama yang tercatat dalam rekening bank harus sama dengan nama yang tercatat dalam akun 

paypal. 

 

Sebelum anda dapat melakukan proses withdraw tersebut, maka anda harus memberitahukan 

kepada paypal  rekening bank anda di Indonesia. Adapun langkah-langkah untuk melakukan 

penambahan rekening bank lokal adalah sebagai berikut. 

Lakukan proses Login ke Paypal. Pilih menu ”Profile” � ”Bank Account” � ”Add” 
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Gambar 18.  Klik continue untuk melanjutkan 

 

b. masukkan data data berikut seperti yang diminta. 

O Country:  isi dengan Indonesia 

o First name:  isi dengan Nama Depan anda 

o Last name:  isi dengan Nama akhir anda 

o Bank name:  isi dengan nama lokal bank anda 

o Bank code:  isi dengan kode bank ( 7 digit – bukan swift code ) 

o Account number:  isi dengan rekening lokal bank anda 

Note :  

Bank Code ( kode bank ) adalah kode yang diperlukan oleh paypal untuk melakukan transfer 

uang. Jadi jangan sampai salah memasukkannya, karena jika proses transfer dari paypal tidak bisa 

karena kesalahan tadi , maka kita akan kena charge Rp.50.000,-.Kode bank ini berisi 7 digit yang 

terdiri dari kode bank itu sendiri ( 3 digit ) dan kode cabang bank ( 4 digit ). Untuk melihat kode 

cabang bank BCA dapat dilihat dari :  

www.klikbca.com/individual/silver/network.html 
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Setelah anda telah mendaftarkan rekening bank lokal anda, maka anda dapat segera menarik 

uang dari rekening paypal ke rekening bank lokal anda. Tapi pastikan bahwa rekening paypal anda 

telah ada isinya. Adapun urutan untuk melakukan pengambilan uang ( withdraw ) adalah : 

a. Login ke paypal dan pilih menu “Withdraw”  

 

 

 

Gambar  19. Menu untuk withdraw 

 

Masukkan besar uang yang akan ditarik ( misalnya $10 ) dan pilih lokal bank yang akan menjadi 

tujuan transfer.  

Tekan “Continue” maka akan segera ditransfer dana dari rekening paypal ke rekening bank di 

Indonesia. Proses ini membutuhkan waktu 5 ~ 7 hari. Anda dapat check email pemberitahuan dari 

paypal. 
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Bagaimana Cara Kerja Paypal 

 

PayPal adalah “jasa penengah atau broker” paling populer di dunia saat ini untuk transaksi 

online. Dahulu Moneygrams dan wire transfer menjadi standard pembayaran, namun sekarang lebih 

dari 99 juta pengguna internet lebih memilih PayPal untuk mengirim uang satu dengan yang lainnya. 

PayPal telah mendapatkan kepercayaan dan kenyamanan untuk transfer uang online, hampir 95% 

pembayaran eBay menggunakan PayPal. 

Gambar 

20. Skema pembayaran paypal 

 

        eBay menggunakan PayPal sebagai perantara pembayaran lelang online mereka. Sebelumnya, 

eBay telah membeli Billpoint pada bulan Mei 1999 dan menjadikannya sebagai perantara pembayaran 

satu-satunya yang diakui oleh eBay walaupun pilihan untuk menggunakan metode pembayaran lain 

masih diizinkan.  
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Pada bulan Februari 2000, rata-rata ada sekitar 200.000 penawaran barang per hari yang 

menggunakan PayPal, sedangkan yang menggunakan Billpoint hanya mencapai 4.000 penawaran saja. 

Bahkan pada bulan April 2000, sudah ada lebih dari satu juta penawaran yang menggunakan PayPal. 

 

            Akhirnya pada tahun 2002, eBay mengakuisisi PayPal seharga US$ 1,5 miliar. eBay 

belakangan menghapus layanan pembayaran melalui Billpoint untuk meningkatkan potensi PayPal. 

Banyak pesaing utama PayPal yang akhirnya bangkrut atau dijual, seperti Citibank C2IT yang ditutup 

pada akhir 2003, Yahoo! PayDirect yang tutup pada akhir 2004, dan layanan BidPay milik Western 

Union yang ditutup pada tahun 2005.  

             Pesaing PayPal lain yang masih bertahan hingga sekarang antara lain adalah AlertPay, Liberty 

Reserve, WebMoney, dan Moneybookers. 

Pada kuartal pertama 2006, total transaksi yang dilakukan melalui PayPal mencapai US$ 8 miliar, 

meningkat 41% dari tahun ke tahun. 

 

           Saat  ini, PayPal telah menjadi alat pembayaran terbesar di dunia dengan lebih dari 153 juta 

account. PayPal dapat digunakan di 190 negara dan 17 mata uang yang berbeda di seluruh dunia. 

PayPal juga mendukung e-commerce global yang memungkinkan transaksi dengan lokasi, mata uang, 

dan bahasa yang berbeda di seluruh dunia. Keterang lebih lanjut tentang verifikasi paypal dapat 

melihat http://tutorial-paypal.webs.com. 
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 BAB 2 

MENDAFTAR NEOBUX 

 

2.1 Pendahuluan 

Langkah pertama telah kita lalui yaitu mendaftar ke payment processor yaitu paypal. Jika anda 

telah memiliki akun paypal, maka segeralah anda lakukan langkah selanjutnya yaitu mendaftar ke 

NEOBUX. 

Sebelum anda mendaftar ke Neobux, tentu anda ingin tahu terlebih dahulu apakah Neobux itu 

dan apakah keuntungan kita bergabung dengan Neobux. Neobux adalah suatu situs PTC ( Paid To 

Click ) dimana kita dapat bergabung dengannya dan mendapatkan uang dari situs tersebut apabila kita 

mengerjakan pekerjaan yang dibebankan kepada kita. 

 Pekerjaan kita di Neobux sebenarnya sangat-sangat ringan, yaitu hanya : melihat iklan !  Ya, 

hanya dengan melihat iklan selama kira-kira 30 detik untuk satu iklan, kita akan mendapat bayaran 

dalam bentuk dollar lagi. Apakah ini serius, mungkin anda akan bertanya dalam hati. Ya, program ini 

serius dan telah diikuti oleh jutaan orang di seluruh dunia ! Mungkin anda saja yang belum kenal 

dengan program ini. 

 Yang perlu anda ketahui adalah bahwa bayaran untuk melihat sebuah iklan tidaklah terlalu 

besar, namun hanya $0.01 ( kita anggap Rp.100,- ). Jika anda mendapati sebuah program sejenis yang 

memberikan iming-iming bayaran untuk melihat sebuah iklan senilai misalnya Rp.1000,- atau bahkan 

Rp.10.000,- maka hati-hati bisa jadi itu adalah penipuan karena terlalu besar bayaran kebanyakan 

adalah scam ( penipuan ).  
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Mendaftar ke NEOBUX  

Hal pertama yang harus anda kerjakan adalah membuat akun di Neobux.  Untuk melakukannya 

klik pada link dibawah ini atau klik ke http://tutorial-neobux.webs.com dan ikuti petunjuk disana. 

 

http://www.neobux.com/?rh=69626E756D616C696B 

 

Setelah anda join dengan mengklik link diatas, maka selanjutnya anda harus mempersiapkan 

data diri anda.  Isilah kolom yang tersedia secara jujur karena ini juga bisnis jujur.  Jika anda 

mendapati tampilan yang tidak sama dengan gambar disini, itu berarti bahwa situs neobux telah ada 

sedikit perubahan, namun hal itu tidak masalah anda ikuti saja apa yang diminta pada halaman tersebut. 

 

 

 

Gambar 21. Tampilan pendaftaran Neobux 
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Isilah username dengan username pilihan anda. Usahakan yang mudah anda ingat. Anda dapat 

menggunakan nama anda atau nickname anda. It’s up to you.  Kemudian anda perlu mengisi 

Password. Password diisi terserah anda, namun kalau bisa usahakan adalah kombinasi huruf dan 

angka biar passwordnya kuat.   

Password Confirmation diisi dengan password anda seperti diatas ( diulang saja ). Email : 

isilah dengan email anda.  Paypal email  : isilah dengan Email yang anda pakai untuk mendaftar 

paypal ( lihat Bab 1 ).  

 

 Setelah anda mendapat  uang dari Neobux dari hasil klik iklan ( minimal payout = $2 untuk 

pertama kali ), artinya jika anda telah mendapat uang di neobux $2 ( 2 dolar ) maka anda dapat minta 

neobux untuk mentransfer uang tersebut langsung ke bank internet anda yaitu ke akun Paypal anda . 

 Untungnya sistim transfernya adalah instan artinya begitu anda minta ditransfer ( payout ) 

maka dalam hitungan detik, uang tersebut akan langsung masuk ke rekening Paypal anda. Jarang ada 

program yang begini, biasanya anda harus menunggu beberapa hari sampai beberapa minggu.Ini 

adalah salah satu kelebihan Neobux.  

Kelebihan Neobux lainnya meliputi :  

1. Payout cukup kecil ( $2 sudah bisa payout ). Yang lain harus nunggu $50, $100  dll 

2. Sistim payout instant ( saat itu juga ). Yang lain harus nunggu berhari-hari sampai berminggu-

minggu. 
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Kemudian anda isi Birth Year ( tahun kelahiran ) anda. Isilah Image Verification dengan huruf 

sesuai dengan yang terlihat. Image Verification ini adalah untuk mencegah robot software membuat 

spam / men-hack system neobux. 

Setelah itu neobux akan mengirim sebuah kode ke email anda. Anda harus membuka email dan 

copy-paste kode tersebut dan masukkan kode tersebut ke sistim neobux agar terverifikasi. 

 

 

Gambar 22. Memasukkan validation code 
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Masukkan data dari email ke kolom : Validation code for ……. 

Setelah itu masukkan kode image verification dan terakhir klik “Finish Registration”. 

 

Setelah itu anda dapat klik “Login” dan masukkan data-data anda yaitu username, password. 

Secondary password biarkan kosong. Biasa isi juga Verification Code dan klik “submit”. 

 

 

 

Gambar 23. Tampilan Login 

 

 

 

Klik Iklan dan Mulai Membuat Uang  

Apabila anda telah mendaftar Neobux, kini saatnya anda bekerja di Neobux. Lalu bagaimana 

cara memulai kerja di Neobux itu?   
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Gambar 24 Tampilan setelah Login 

 

Anda telah terdaftar dan siap untuk mendapatkan uang, tapi bagaimana? Seperti terlihat pada 

gambar diatas, pertama anda login terlebih dahulu setelah itu tampilan seperti gambar di atas akan 

terlihat. Klik menu “View Advertisement (4)” . Angka 4 menunjukkan ada 4 buah iklan pada saat itu. 

Setelah itu akan muncul 4 buah iklan. Klik salah satu iklan dulu, maka akan muncul bulatan warna 

merah. Kemudian klik pada bulatan merah tersebut.  
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Maka iklan akan terbuka dan anda harus menunggu kira-kira 30 detik.  Lama menunggu ini 

dapat dilihat dari ”Progress Bar” yang berwarna kuning yang berjalan. Jika progress bar semua telah 

berwarna kuning semua, maka berarti waktu sudah terlalui. Anda harus menunggu beberapa saat 

sampai muncul tulisan  “Advertisement Validated $0.01 were credited in your account”. 

 

 

Gambar 25   Progress Bar  

 

Berikut contoh sebuah iklan telah membayar  $0.01 setelah 30 detik.  
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Gambar 26. Sebuah iklan telah dilihat dan telah membayar  

 

Setelah itu baru anda klik iklan yang lain. Tidak boleh klik beberapa iklan sekaligus. Setelah 

anda selesai klik semua iklan, maka sebentar lagi anda akan mendapat hasil dari jerih payah anda pada 

kolom sebelah kanan atas. 

 

 

 

Gambar 27. Tampilan jumlah dolar hasil klik ( Main Balance = $ 50.167 ) 

 

Pada bagian kanan atas tertampil username anda kemudian jumlah uang yang telah anda 

hasilkan ( Main Balance ), gambar orang dengan helm adalah daftar referral anda. Kemudian statistic 

anda. Terakhir adalah tipe keanggotaan anda ( Golden ). 

Anda akan melihat jumlah iklan dengan dengan bintang kuning, artinya iklan tersebut dapat di 

klik. Sebagai anggota ”Standard” anda hanya mendapat 4 iklan tiap hari , tetapi jika anda meng-

upgrade keanggotaan anda menjadi Golden , anda akan memperoleh 9 iklan. 

Link pada iklan akan menghilang dan sebuah tombol merah akan muncul. Anda harus 

mengklik pada tombol merah tersebut ( anti robot software ).  

Anda kemudian akan dibawa ke halaman iklan tersebut dan diatas iklan anda akan lihat progrees 

penayangan iklan tersebut ( progress bar ).  

 

           Progress bar adalah bar  timer 30-detik.Anda harus menunggu sampai selesai sehingga anda 

User Name 
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akan mendapat uang. Ingat jika progress bar belum selesai jangan di tutup halaman tersebut. Anda 

boleh melihat iklan itu atau tidak melihat iklan itu, yang pasti asal halaman tersebut jangan ditutup saja.   

 

Tiap hari anda akan mendapat 4 iklan dimana tiap iklan anda akan mendapat $0.01. Jadi tiap 

hari peluang penghasilan anda hanya $0.04 saja dong??? Kecil sekali?, mungkin anda bertanya dalam 

hati anda. Sehingga diperlukan waktu 50 hari untuk dapat gajian ( payout  pertama ) senilai $ 2. 

Setelah anda payout untuk pertama kalinya ( min $2 ) maka selanjutnya batas payout anda 

selanjutnya akan bertambah $1, sehingga payout kedua minimalnya anda harus mendapat $ 3, 

demikian seterusnya sampai batas minimalnya adalah $ 10. 
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BAB 3 

MENINGKATKAN PENDAPATAN DI NEOBUX 

 

 

3.1 Pendahuluan  

Bila pendapatan kita hanya $ 0.04 / hari mungkin banyak orang yang akan mengeluh dan tidak 

akan meneruskan kerja ini. Namun untunglah ada beberapa trik untuk meningkatkan penghasilan 

sehingga tiap hari kita bisa mendapat penghasilan yang jauh lebih banyak. 

Sebagi ilustrasi adalah sebagai berikut. Ada seorang penjual bakso yang tiap harinya 

mendapatkan penghasilan Rp.200.000,-. Tukang bakso tersebut kemudian berfikir bagaimana caranya 

agar penghasilannya tiap hari atau tiap bulan meningkat.  Setelah banyak tanya ke rekan-rekannya atau 

ke tetangganya akhirnya sang tukang bakso tersebut menyimpulkan ada 2 cara agar penghasilannya 

meningkat. 

a. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan 

Dengan meningkatkan kualitas barang dagangannya ( bakso ) maka harga jual bakso dapat 

ditingkatkan. Pembeli juga tidak akan komplain, karena dengan harga yang lebih mahal namun dia 

mendapatkan barang dan pelayanan yang lebih baik. 

                   b.  Menggunakan teknik pengungkit.  

Sang penjual bakso akhirnya meminjam modal untuk membuat beberapa gerobak bakso. Dia juga 

memanggil teman-temannya di kampung agar membantu dia dalam menjualkan bakso dagangannya. 

Dengan cara ini maka jumlah gerobak bakso tidak lagi hanya 1 buah melainkan menjadi 10 buah dan 

masing-masing dijalankan oleh anak-buahnya. Dengan cara ini sang tukang bakso berhasil menaikkan 

pendapatannya tiap hari / bulan.  
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Beberapa Cara Menaikkan Pendapatan di Neobux  

Seperti kasus tukang bakso diatas, maka kita juga dapat meningkatkan pendapatan Neobux kita 

mengikuti apa yang telah dilakukan oleh sang tukang bakso. Untuk cara-cara ini akan menggunakan 

modal.  

 

a. Merubah sifat keanggotaan  

Jika anda mendaftar pertama kali di Neobux, maka keanggotaan anda adalah ”Standard” dan anda 

akan mendapatkan 4 iklan tiap hari. Nah jika anda menaikkan status keanggotaan anda menjadi 

Golden, maka tiap hari akan disuguhi 9 iklan. Dengan demikian maka pendapatan tiap hari/bulan  

akan meningkat. Namun harus ada modal yang anda bayarkan senilai $ 90 / tahun. 

 

 

 

 

Gambar 28. Keanggotaan ”Standard” 

 

 

Gambar  29.Keanggotaan ”Golden” 
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Untuk bisa menjadi Golden maka anda harus memiliki terlebih dahulu uang $ 90 yang anda 

transfer ke ”Golden Pack Balance”. Dan keanggotaan Golden ini hanya berlaku selama 1 tahun, bukan 

selamanya. Jika telah mencapai masa berakhir, maka anda dapat memperpanjang lagi keanggotaan 

Golden ini. 

Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar dibawah bahwa ada masa kenggotaan Golden yaitu : 

Member Since  :  2010/05/19 

Expires              :  2010/06/18 

 

Gambar 30. Golden Pack Balance 

 

  

b. Mempekerjakan orang lain  
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Ada lagi cara untuk meningkatkan pendapatan kita di Neobux.  Caranya dengan sistim pengungkit, 

artinya kita pekerjakan orang agar pendapatan kita meningkat. Nah dengan mempekerjakan orang 

tersebut, maka kita akan mendapat bagian $ 0.005 tiap mereka klik. Jika keanggotaan kita telah 

menjadi Golden, maka dari tiap orang yang klik kita akan mendapat $ 0.01 ( 2 kali lipat dari 

keangotaan Standard ).  

 

 

Menyewa Karyawan ( Referral )  

 

Agar memperoleh pendapatan yang lebih banyak, maka caranya adalah dengan  mempekerjaan orang / 

karyawan agar meng-klik iklan dan kita mendapat penghasilan darinya. Namun untuk mempekerjaan 

orang tersebut, kita harus bayar – karena sistimnya sewa yaitu $0.25 per orang per bulan. 

Sewa 1 orang = $0.25 / bulan 

Misalnya kita akan mempekerjaan orang lain sebanyak 20 orang maka kita harus membayar 

( investasi ) ke neobux sebesar : 

20 x $0.25 = $5 

 

Nah bagaimana caranya agar kita bisa mempekerjakan orang lain tersebut? Mau tak mau kita 

harus investasi. Untuk investasi tersebut ada beberapa cara yang dapat kita lakukan ; 

a. Bila di akun paypal kita masih kosong ( $0.00 ) maka kita harus klik iklan terus tiap 

hari sampai mencapai jumlah uang yang akan dipakai untuk menyewa referral. 

Kemudian kita transfer dari Main Balance ke Rental Balance. 
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b. Bila diakun paypal kita masih kosong ( $ 0.00 ) maka kita dapat mengisinya dari 

rekening kartu kredit kita bila kartu kredit telah dihubungkan dengan rekening paypal. 

c. Beli uang dari penjual uang paypal yang banyak di temui di internet. 

 

Adapun cara untuk menyewa karyawan ( referral neobux ) adalah sebagai berikut : 

a. Klik pada User name  

b. Klik pada tombol Referal ( jika tombol ini aktif – jika tidak aktif maka harus tunggu sampai 

aktif ) 

c. Pastikan dana di Rental Balance telah berisi sesuai dengan jumlah karyawan / referral yang 

akan di sewa. Rental balance dapat diisi dari dana di main balance atau langsung dari akun kita 

di paypal. 

d. Pilih paket yang diinginkan ( paket 3 referral , paket 10 referral dll ). Setelah itu kita akan 

mendapatkan sejumlah karyawan / referral sesuai dengan paket yang kita sewa. 

 

 

Daftar dibawah ini adalah contoh daftar karyawan ( referral ) yang saya sewa dari Neobux. 

Asyik kan..kita punya karyawan.  Kalau karyawan yang kita sewa ..malas untuk klik iklan..bisa kita 

pecat lho..dan kita ganti dengan karyawan yang lain. Hebatnya lagi karyawan yang kita pekerjakan 

tidak orang Indonesia saja, namun orang seluruh dunia!  Agar privacynya terjaga nama para karyawan 

sengaja dirubah menjadi kode seperti Rxxxxxxxx. 

 Nah…dengan daftar ini, kita dapat melihat kinerja karyawan kita. Caranya adalah dengan 

melihat di kolom “Click” dan “Average (Avg)”.  Jika nilai Avg kecil berarti mereka malas-malasan 
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dalam bekerja ( klik iklan ). Nah jika mau kita dapat memecat karyawan tersebut dan menggantinya  

dengan yang baru ( proses ini namanya recycle ) . Walaupun untuk itu kita harus bayar sedikit ( $0.07). 

 

 

 

Gambar 31.  Contoh tampilan karyawan / referral kita 

 

Dengan biaya tersebut ($5), maka kita akan mempekerjaan karyawan / orang sebanyak 20 

orang. Tiap mereka klik maka kita akan mendapat penghasilan darinya. Namun disini ada aturan dari 

Neobux yang disebut TOS 3.7 ( Term of Service 3.7 ) bahwa jika kita ingin mendapat penghasilan 

dari orang yang kita pekerjakan ( referral kita ), maka kita juga harus klik iklan kita sendiri. Jika hari 

ini kita tidak klik iklan, maka besok kita tidak akan dapat penghasilan dari referal kita. 
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Wow...bagaimana anda menanggapi..hal ini ?..Menurut saya aturan tersebut sangat baik. 

Kenapa? Karena jika kita mempekerjakan orang ( referral ) , maka kita ingin agar orang ( referral )  

tersebut giat untuk mengklik iklan tiap hari...ya khan? Dan kita akan senang untuk menyewa mereka. 
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BAB IV 

MENGATUR REFERRAL DI NEOBUX 

 

4.1     Pendahuluan  

     Setelah kita menyewa orang / referral dari neobux, maka kita tidak boleh hanya meninggalkan 

begitu saja / membiarkan begitu saja. Kita harus mengatur ( memanagement ) referral kita agar 

mendapatkan penghasilan yang paling optimal. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam 

memanagement karyawan / referral dalam neobux. 

a. Mengganti karyawan / referral yang malas klik ( recycle ) 

Recycle ini berarti kita mengganti karyawan / referral kita yang kondite-nya tidak bagus, 

seperti malas klik atau klik iklan sedikit tiap harinya. Misalnya tiap hari ada 4 iklan , namun 

dia hanya klik 1 iklan saja. Untuk proses recycle ini kita harus membayar $ 0.07 per karyawan 

/ referral. Namun jika karyawan / referral yang malas kita biarkan saja, maka dalam 14 hari 

akan diganti secara otomatis oleh sistem neobux tanpa membayar ( gratis ). Namun anda harus 

pikirkan masak-masak antara recycle yang membayar atau recycle otomatis. Keduanya ada 

untung dan ruginya masing-masing. 

b. Memperpanjang masa sewa karyawan / referral 

Bila karyawan kita rajin klik ( tidak pernah bolong-bolong kliknya ), maka dapat kita 

kategorikan karyawan teladan, oleh karena itu karyawan seperti itu harus tetap kita jaga agar 

tetap bekerja dengan kita. Untuk itu kita dapat memperpanjang masa sewa dia. Proses ini 

dinamakan Renewal.      
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Memiliki referral adalah jalan terbaik untuk mendapatkan uang, bukan hanya di Neobux tapi 

juga di semua website PTC. Mengapa? Karena mereka akan menbuat anda berpenghasilan menjadi 

lebih besar. Referal  adalah sama dengan anda sendiri yaitu pengguna neobux yang akan mengirimkan 

penghasilan kepada anda setiap klik yang mereka hasilkan. Anda mendapat uang dari mereka, namun 

mereka tetap mendapat hak-nya dari Neobux ( penghasilannya tidak dikurangi ). 

Sebagai anggota standard anda akan mendapat $0.005 tiap klik yang mereka kerjakan. Ini 

sepertinya sangat kecil, namun jika kita hitung-hitung : Misalnya anda memiliki 100 referal, kemudian 

mereka klik 4 iklan tiap hari. Maka perhitungannya : 

                                                    100 x 4 x $0.005 = $2  / hari 

Maka jika dalam 1 bulan :  $2 x 30 = $ 60 ( lumayan kan ? ) 

( itu adalah hitungan ideal dimana kita anggap mereka klik terus tiap hari ) 

 

Hanya dengan 100 referal anda akan mendapat penghasilan $2 setiap hari dan anda dapat menyewa 

lebih banyak lagi referal atau meng-upgrade keanggotaan anda. 

 

 

 

Gambar 32.  Contoh Tampilan Management Referral 
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Setiap orang dapat memiliki rented referral ( referal sewaan ). Referal tersebut adalah pilihan 

secara otomatis dari neobux jika kita telah membayar sejumlah $0.25 / referral / bulan. Namun ada 

paketnya misalnya untuk 20 referal akan berharga $5 dll. Keuntungan dari sewa referral ini adalah kita 

bisa ganti jika ada referral yang “malas”. Mengganti referral yang malas meng-klik dinamakan 

“recycle”. Saran saya untuk permulaan anda harus sewa karyawan / referral sedikit demi sedikit dulu 

dan kemudian lakukan proses management referral ( recycle , renewal , atur autopay dll ). 

Hal ini berguna agar nantinya jika anda telah memiliki karyawan / referral sewaan berjumlah 

puluhan atau bahkan ribuan lebih mudah me-managenya. Anda tentu tidak hanya mau mendapat 

uangnya saja, namun anda perlu menyisihkan uang yang didapat untuk proses-proses management 

referral seperti biaya recycle, biaya renewal dll. 

 

Mengenal Rekening Dalam Neobux  

Ada beberapa rekening ( balance ) di dalam sistim neobux yang harus kita kenal. Yang pertama 

adalah “Main Balance” yaitu rekening penghasilan anda dari mengklik iklan sendiri atau dari 

penghasilan klik referal anda. Rekening ini adalah rekening yang nantinya dapat kita ambil uangnya 

sebagai “gaji” karena kita telah bekerja yaitu melihat iklan di neobux. Jadi main balance merupakan 

rekening “utama” kita di neobux. 

Rekening yang lain adalah “Renting Balance”. Rekening ini digunakan untuk membiayai 

semua proses management karyawan / referral. Seperti biaya untuk menyewa karyawan / referral, 

biaya untuk me-recycle karyawan, biaya untuk me-renewal karyawan dll. Jika Renting Balance kita 

kosong, maka kita tidak bisa menyewa referral atau me-recycle karyawan dll.  Apabila kita hendak 

menyewa referral atau me-renewal referral, maka kita harus mengisi Renting Balance dengan sejumlah 

uang tertentu tergantung jumlah yang dibutuhkan. 
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Untuk mengisi Renting Balance ada beberapa cara yang dapat dilakukan. 

a. Mengisi dari Main Balance 

Bila di main balance telah berisi uang dolar ( $ ) dari hasil anda klik iklan, maka anda dapat 

mentransfer sebagian untuk dikirimkan ke renting balance. Ingat uang yang ada di renting 

balance tidak bisa dikembalikan lagi ke main balance.  

Jika di main balance anda telah ada uang misalnya $10, dan kemudian anda ingin 

mengambil ( payout ) hanya sebesar $5, maka satu satunya cara adalah anda transfer $5 ke 

renting balance. Nantinya uang yang ada di renting balance digunakan untuk me-manage 

referral. 

b. Mengisi dari akun Paypal  

Bila akun paypal kita sudah ada isinya, maka kita juga dapat mengisi renting balance 

langsung dari akun Paypal kita. Cara kedua ini lebih disarankan. 

 

 

 

Gambar 33. Pilihan mengisi Rental Balance 

 

Anda akan melihat seperti pada gambar diatas. Jumlah uang di renting balance terlihat pada 

bagian atas . Seandainya kita akan menyewa referal seharga $5 ( untuk 20 referal ), maka kita bisa 
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menekan tombol ”NeoBux Main Balance” untuk membayar menggunakan Main Balance ( anggap 

kita sudah punya uang di main balance dari hasil klik ). Atau Menggunakan Paypal yaitu dengan 

menekan tombol ”Paypal” ( pembayaran akan dikirim dari rekening paypal kita – atau dari kartu 

kredit kita yang sudah terhubung dengan paypal ). 

 

Jika anda menggunakan neobux main balance, maka anda dapat transfer sampai serendah $0.1 

ke renting balance. Jika menggunakan Paypal dll minimum transfer adalah $5 ( ini agar kita tidak 

perlu mengeluarkan biaya transfer ke paypal ). Setelah renting balance  terisi, maka anda bisa segera 

menyewa referral , atau extend / renewal ( memperpanjang sewa ) mereka. Sistim pembayaran sewa 

hitungannya adalah untuk kurun waktu 1 bulan penuh.  

 

 

Gambar 34.  Tombol Extend 
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Akan kita jelaskan tentang gambar diatas. Tombol ”Extend” adalah tombol untuk 

memperpanjang sewa referal. Tombol ”Advertise” digunakan jika kita hendak  beriklan di Neobux. 

Tombol ”Referrals” digunakan untuk mendapatkan ( menyewa ) referal. Tombol “Your Payment” 

digunakan untuk meminta cashout/payout ( meminta pembayaran dari neobux ke rekening paypal 

kita ).  

 Tombol “Referral” berwarna coklat itu artinya tombol tersebut tidak aktif. Maksudnya pada 

saat itu anda tidak dapat menyewa referral ( mungkin karena anda baru saja menyewa referral – ingat 

harus menunggu lagi 1 minggu untuk sewa lagi ). Namun jika nantinya warnanya sudah berubah, 

maka tombol tersebut menjadi aktif lagi. 

 

Gambar 35. Biaya sewa  

 

Anda dapat melihat berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyewa referral pada tabel sebelah 

kanan. Sebagaimana terlihat harga semakin naik seiring dengan kenaikan referral, namun anda juga 

akan berpenghasilan yang semakin naik jika referral dikelola dengan baik, sehingga hal itu tidak 
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masalah. Untuk sederhananya bagi anggota “Standard” maka biaya sewa referral adalah $0.25 / 

referral / bulan. 

 

 

 

 

Gambar 36. Paket-paket referral  

 

 

Jarak waktu antara sewa referral pertama dengan kedua bervariasi antara 1 minggu ( standard 

member ) hingga 4 hari untuk member yang upgrade. Itu artinya jika anda telah menyewa referral 

sebanyak 20 referal misalnya, kemudian anda ingin menyewa referral lagi, maka anda harus 

menunggu 1 minggu lebih dahulu. 
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Mengatur Fungsi Autopay 

  Bila kita telah menyewa referral, maka ada satu fungsi yang harus kita atur, yaitu Autopay.  

Apakah autopay tersebut ? Autopay adalah sebuah fasilitas / fungsi di neobux yang dapat kita atur agar 

ON ( Enable ) atau OFF ( Disable ). Bila autopay ON ( enable ) maka bila referral kita aktif ( klik 

iklan ), maka secara otomatis hasil klik dari referral tersebut sebagian akan dipakai untuk 

memperpanjang biaya sewa sang referral untuk periode waktu 1 hari. 

 

Gambar 37.  Lokasi Autopay 

 

 Contoh jika Autopay = ON ( Enable ) adalah sebagai berikut :  

Hari ini ( misalnya 1 Nov 2010 ) kita sewa referral untuk 1 bulan. Maka “umur” referral tersebut 

adalah 30 hari.  

Tanggal 1 Nov 2010  :     Umur referral 30 hari ( karena baru saja sewa ). 

Tanggal 2 Nov 2010  :   Umur referral 29 hari. Sang referral kemudian klik iklan, maka sebagian 

pendapatan dari klik iklan itu dipakai untuk renewal 1 hari. Sehingga Umur 

referral berubah lagi menjadi 30 hari. 
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Tanggal 3 Nov 2010     :     Umur referral 29 hari. Sang referral klik iklan, maka sebagian 

pendapatannya dipakai untuk renewal (sewa ulang ) 1 hari. Sehingga umur 

referral berubah lagi menjadi 30 hari. 

 

Tanggal 4 Nov 2010       :   Umur referral 29 hari. Sang referral tidak klik hari ini. Sehingga dia tidak 

bisa membayar sewa untuk 1 hari. Sehingga umur referral menjadi 29 hari. 

Tanggal 5 Nov 2010       :   Umur referral 28 hari. Sang referral kembali tidak klik. Sehingga dia tidak 

bisa membayar sewa untuk 1 hari. Sehingga umur referral menjadi 28.hari 

 

Demikian seterusnya. Kesimpulannya adalah jika referral tersebut aktif pada hari itu, maka dia akan 

menambah sewa untuk 1 hari, sedangkan jika hari itu dia tidak kerja ( klik iklan ) maka waktu sewa 

akan berkurang 1 hari. 

 Nah sekarang fungsi autopay harus di on kan atau di-off kan? Masing-masing tergantung dari 

anda anda sendiri. Yang pasti jika menggunakan autopay on, maka jika referralnya aktif, kita tidak 

perlu lagi memperpanjang sewa referral karena referral sendiri yang memperpanjang biaya sewa untuk 

dirinya.  

 Namun jika referralnya off, umur sewa referral akan berkurang terus sampai 0 hari. Namun 

pendapatan yang kita peroleh dari referral akan lebih besar jika dibandingkan dengan autopay on 

karena  tidak dipotong biaya untuk memperpanjang sewa 1 hari.   
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BAB V 

MEMINTA BAYARAN ( PAYOUT) 

 

5.1 Pendahuluan  

Hal yang paling menyenangkan bermain Neobux adalah saat kita minta pembayaran ( payout ) 

kepada noebux. Jika anda belum pernah melakukan payout, maka batas minimal payout anda adalah $ 

2.  

 

 

Gambar 38. Main Balance berisi $ 50.167  

 

Ini adalah salah satu keuntungan dari Neobux yaitu payout yang sangat kecil. Bila 

dibandingkan dengan pemain lain yang mensyaratkan payout minimal $ 50, mungkin Neobux adalah 

yang paling mudah mencapainya. Adapun tabel berikut adalah tabel minimal payout untuk neobux 

dari payout pertama sampai payout ke 10, 
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Tabel 1 Daftar Minimal Payout 

Payout ke             Besar Dana ($) 
                            1                            $ 2  
                            2                            $ 3  
                            3                            $ 4 
                            4                            $ 5   
                            5                            $ 6 
                            6                            $ 7 
                            7                            $ 8 
                            8                            $ 9 
                            9                            $ 10  
                          10                            $ 10 

Setelah payout ke 9 maka seterusnya minimal payout adalah $ 10.  

 

Cara Melakukan Payout  

 Anda tentunya harus bekerja terlebih dahulu dengan cara mengklik iklan agar mendapat 

bayaran sebesar $ 0.01 tiap iklan. Seandainya anda masih menjadi anggota Standard, maka tiap hari 

akan mendapat 4 buah iklan yang senilai : 

4 x    $ 0.01 = $ 0.04 

Setelah anda klik iklan selama 50 hari, maka anda akan mendapat : 

                                                    50    x    $ 0.04 =   $ 2 

Maka anda telah dapat melakukan payout. Mungkin anda perlu nambah klik dulu beberapa kali, 

karena biar anda bisa mendapat utuh payout anda yang $ 2. Hal ini karena Paypal mengutip dana saat 

kita melakukan payout walaupun sangat kecil.       

 Apabila anda masih sabar dan tidak ingin cepat-cepat payout, maka anda dapat menggunakan 

uang tersebut $ 2 yang tersimpan di Main Balance Neobux untuk menyewa referral. Dengan demikian 

maka anda akan berpotensi mendapat bayaran yang lebih dari hasil klik referral anda.  

 Adapun cara untuk melakukan payout adalah sebagai berikut. 

a. Setelah masuk ke sistem neobux ( login ), lakukan klik pada ”username”  
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b. Tampilan berikut akan segera muncul. 

 

 

Gambar 39. Tombol ”your payment” masih berwarna grey sehingga tidak dapat di klik 

 

c. Pastikan tombol ”your payment” dalam keadaan aktif ( enable = berwarna hijau ). Tombol ini 

akan aktif secara otomatis jika kita telah berhak untuk melakukan proses payout. Jika tombol 

tidak berwarna hijau artinya kita belum bisa melakukan payout.  
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Gambar 40.  Tombol ”your payment” berwarna hijau – sehingga dapat di klik 

 

d. Tekan tombol ”your payment”. Kemudian pilih ”Paypal” ( karena kita telah mendaftarkan akun 

paypal kita. Pastikan semuanya benar karena proses ini tidak bisa di ulang. Kemudian tekan 

tombol ”yes”. Maka dana dari Neobux akan segera ditransfer ke rekening paypal anda.  
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Gambar 41. Tekan ”Yes” untuk mengambil uang 

 

 

e. Dalam waktu sekejap maka uang anda telah sampai di akun paypal anda. Anda dapat langsung 

mengecek akun paypal anda atau mengecek email anda pasti telah ada pemberitahuan dari 

paypal tentang pembayaran  tersebut. 

 

Berikut ini contoh payout yang telah diterima penulis dari Neobux yang membuktikan bahwa 

neobux adalah membayar anggotanya dengan konsekuen. 
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Gambar 42. Gaji Neobux bulan May 2010 

 

 

Gambar 43.   Gaji Neobux bulan Jun 2010 
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Gambar 44.  Gaji Neobux bulan Juli 2010 
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BAB VI 

MENCARI DIRECT REFERRAL 

 

6.1 Pendahuluan  

Di sistim neobux dikenal ada 2 jenis karyawan / referral, yaitu Rented Referral ( Referral sewa ) 

dan Direct Referral ( Referral Langsung ). Kedua jenis referral ini memiliki beberapa perbedaan. 

a. Rented Referral ( Referral Sewa ) 

Sesuai dengan namanya referral ini didapat dengan cara menyewa dari Neobux. Untuk dapat 

menyewa maka harus ada modal yang kita keluarkan. Setelah itu untuk memanage ( recycle, 

renewal ) kita juga harus mengeluarkan uang/modal. Bila kita mampu mengelola rented 

referral dengan baik, maka akan mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. 
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Contoh 45. List Referral Sewa 

 

Direct Referral ( Referral Langsung ) 

 Berbeda dengan referral sewa, direct referral adalah referral yang didapat dari usaha kita 

sendiri untuk mencari referral. Bila seseorang mendaftar neobux dengan link dari kita, maka 

orang tersebut akan secara otomatis menjadi referral kita. Keuntungan direct referral adalah 

bahwa  kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk memanage-nya. Tidak ada biaya bulanan 

untuk memperpanjang sewa ( renewal ) atau ongkos-onkos yang lain. 

 

Bila dibandingkan dengan referral sewa, maka memiliki direct referral akan jauh lebih 

menguntungkan. Yang menjadi permasalahan adalah, untuk mendapatkan direct referral jauh lebih 

sulit bila dibandingkan dengan referral sewa. Bila anda memiliki modal, maka dapat dipastikan anda 

dapat memiliki referral sewa. Namun tidak dengan direct referral. 
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Gambar 46. Contoh List Direct Referral  

 

 

 

Mencari Direct Referral  

 Oleh karena banyak untungnya memiliki direct referral, maka walaupun cukup sulit, sangat 

dianjurkan agar kita mempunyai direct referral. Untuk bisa memiliki direct referral maka anda harus 

tahu link referral anda. Link referral ini kemudian dapat kita masukkan ke dalam  blog, website  kita  

atau kita mengiklankan melalui media iklan yang lain seperti iklan baris dll. 

 Adapun cara untuk mendapatkan link referral kita adalah sebagai berikut. 
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a. Login kedalam sistim neobux seperti biasa 

b. Klik pada ”username” 

c. Klik menu ”Global ����  Banner” di sebelah kiri. 

 

Gambar  47. Klik Global � Banners 

d. Tampilan berikut akan muncul, dan kita tinggal copy saja kode-kode seperti pada gambar di 

bawah ini. 
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Gambar  48. Link Referral anda 

 

Link :  copy link tersebut dan anda dapat email ke teman dengan menggunakan link tersebut .  

Contoh : 

« Hai...kawan... 

   Ada website dimana kita bisa mendapat uang ( dollar ) secara mudah. Cukup melihat iklan saja 

selama 30 detik kita akan mendapat bayaran. Saya sudah membuktikan. Jika tertarik sobat cukup 

klik link  dibawah ini saja. 

Salam »   

 

http://tutorial-neobux.webs.com 
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Untuk join program ini klik : 

http://www.neobux.com/?rh=69626E756D616C696B 

 

 

Gambar  49. Kirim Email ke teman / saudara / kerabat 

 

HTML : copy kode HTML ini dan pasangkan di blog / website anda. 

Setial orang yang masuk ke sistim Neobux melalui link anda, maka otomatis dia akan menjadi 

direct referral anda.  

 

Contoh : 

Contoh kode HTML yang kita pasang di website kita dapat dilihat pada http://tutorial-

neobux.webs.com 
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Gambar 50. Contoh tampilan dengan kode HTML 

 

Jika ada orang yang klik pada gambar diatas, dan kemudian mendaftar Neobux, maka secara 

otomatis dia akan menjadi referral team pengelola http://tutorial-neobux.webs.com . 

 

Oleh karena itu anda dapat perbanyak menyebarkan link anda baik melalui email atau iklan 

baris gratis, maupun anda pasang link di blog dan website anda. Jika anda telah melakukannya 

saya yakin anda akan cepat mendapat direct referral.  
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Gambar 51. Contoh Direct Referral pengelola http://tutorial-neobux.webs.com 
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BAB VI 

MENGGUNAKAN SCRIPT PENDUKUNG 

 

6.1 Pendahuluan  

Ada beberapa orang yang mendapatkan pendapatan yang sangat besar dari Neobux. Sebagaian 

yang lain mendapatkan sejumlah kecil saja. Mungkin anda bertanya apakah yang membedakan kedua 

hal tersebut? 

Secara mudah dapat dijawab sebagai berikut. Jika anda hanya sebagai anggota ”Standard” maka 

tiap hari anda ”hanya” berpotensi untuk mendapatkan $ 0.04 saja dari hasil klik sendiri. Sedangkan 

jika kita telah upgrade keanggotaan kita menjadi ”Golden”, maka tiap hari kita berpeluang mendapat 

$ 0.09 dari hasil klik kita sendiri.   

Jika anda hanya klik iklan sendirian saja, maka potensi yang didapat yang seperti tadi diatas, 

berbeda dengan anggota yang berani menyewa referral. Bahkan ada anggota Neobux yang memiliki 

referral sewa hinggu ribuan ! Menyewa referral adalah salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan 

di Neobux.  

Bila status keanggotaan anda hanya Standard, maka pendapatan dari referral hanya $ 0.005 per 

klik iklan sementara jika keanggotaan kita Golden maka pendapatan dari referal akan meningkat 2 x 

lipat menjadi $ 0.01 per klik iklan.   
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 Nah ternyata orang-orang yang memiliki pendapatan yang sangat besar dari Neobux adalah 

orang yang memiliki keanggotaan yang istimewa yaitu ”Ultimate”. Keanggotaan ini sangat instimewa 

karena merupakan keanggotaan paling tinggi di Neobux. Bayangkan saja untuk bisa menjadi anggota 

VVIP ini kita  harus membayar sampai $ 890 ( sekitar 8 jutaan lebih ) !!!.  Namun fasilitasnya juga 

fasilitas kelas VVIP. 

 

Gambar 52. Daftar keanggotaan ”kelas atas” 
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Menggunakan Script Pendukung    

Hal lainnya yang dipunyai oleh mereka yang berpendapatan tinggi adalah bahwa mereka  

menggunakan tools-tools tambahan yang mungkin kita tidak menggunakannya. Jika kita misalkan 

mereka ( anggota neobux ) adalah seorang prajurit / tentara perang, maka mereka telah dibekali 

dengan peralatan canggih ( seperti GPS, Personal Radar dll ) sehingga mereka lebih bisa mendapatkan 

banyak keuntungan dari program Neobux ini bila dibandingkan dengan kita.  

Oleh karena itu akan dikenalkan script-script pendukung yang dapat dipakai untuk memantau 

kinerja dari referral kita. Yang perlu anda ketahui adalah bahwa anda tidak boleh sembarangan 

memasang script-script yang tidak di approved oleh Neobux. Jika anda memasang script sembarangan, 

dan ternyata script tersebut dilarang oleh Neobux, maka akun Neobux dapat di banned ( di tutup ). 

Oleh karena itu jika anda ingin memasang script, maka pastikan bahwa script tersebut di approved 

oleh Neobux. 

a. Memasang Add On pada Broser Mozilla Firefox  

Pertama kita harus memasang add on pada broser Mozilla Firefox kita yaitu  Grease Monkey. 

Untuk  mendownloadnya silakan kunjungi website berikut ini. 

                https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/748/ 

            Setelah anda download segera install add on tersebut. Jika telah terinstall maka pada browser 

anda akan muncul tampilan gambar seperti ini.       
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Gambar  Add On Grease Monkey telah terinstall di browser Firefox anda 

 

Pasang Script Neobux Referral Highlighter ( Xargoon’s Script )  

        Jika kita memasang script ini, maka referral sewa akan muncul dengan warna yang berbeda 

berdasar keaktifan mereka. Semakin lama mereka tidak klik iklan, maka mereka akan 

mendapat warna yang lebih tua. Anda dapat mengunduh script ini di alamat berikut. 

         http://userscripts.org/scripts/show/50638 

b. Pasang Script Uriburi206 / Oselamet’s / Kwa’s Script 

Jika kita memasang script ini, maka kita akan mendapat banyak informasi tentang kinerja 

referral seperti berapa hari referral tidak klik, jumlah hari yang tersisa dll. Untuk 

memanagement referral biar lebih effective, script ini sangat disarankan untuk di install. Segera 

download script ini di alamat berikut. 

        http://userscripts.org/scripts/show/61349 
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Gambar  53. Tampilan Direct Referral sebelum pakai script 

 

 

Gambar 54. Tampilan Direct Referral setelah pasang script 

Keterangan : dengan menggunakan tambahan script ini maka banyak informasi yang dapat diberikan 

seperti terlihat pada gambar diatas. Tambahannya meliputi sudah berapa lama referral bergabung 
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dengan kita, berapa lama ( hari ) dia tidak klik, dan berapa profit yang dia hasilkan. Tambahan data ini 

sangat menunjang untuk memanage baik direct referral maupun rented referral.   

 

Gambar 55. Tampilan Rented referral setelah pasang script 

 

c. Pasang script Neobux Server Time  

Jika kita memasang script ini, maka Server dan Local time akan terpasang di bawah logo 

Neobux sehingga kita bisa klik berdasar TOS 3.7. Untuk mendownload script ini silakan 

kunjungi : 

http://userscripts.org/scripts/show/51040 

d. Pasang script Neobux Golden User Enhance Graphic 

Script ini hanya bekerja untuk anggota yang berstatus Golden saja.  Script ini akan 

menampilkan individual chart yang berisi informasi tentang AVG saat akhir 5, 7, dan 15 hari. 

Donload script dari alamat berikut. 
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http://userscripts.org/scripts/show/49989 

 

e. Neobux Easy Statistic V3   ( Linexlub’s Spreadsheet )  

Ini merupakan excell spreadsheet untuk membantu mengontrol / manage aktifitas referral. 

Kunjungi : http://blog.linexlub.net/ 

Diharapkan dengan digunakannya tools-tools diatas ( script , spreadsheet ), maka pengaturan / 

management referral akan jauh lebih baik dan bisa mendatangkan keuntungan yang besar. Oleh karena 

itu segera pasang terlebih dahulu add on grease monkey dan segera dapat install script yang anda 

perlukan 
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Gambar 56. Cara Install script klik panda “Install” 

Klik pada menu Install diatas, kemudian tunggu menu pop up yang akan muncul. Klik lagi 

Instal di menu pop up tadi, setelah itu segera perhatikan pesan di sebelah kiri gambar monyet. Jika 

telah success, maka proses install script telah selesai . 

 

Strategy Para Pakar Neobux  

Menggunakan sistim Neobux penuh dengan strategi. Jika kita bisa mendapat strategi yang bagus, 

maka keuntungan juga akan berlipat. Namun jika strategi kurang bagus, mungkin kita akan merugi. 

Dalam Neobux ada banyak item yang memerlukan strategi, misalnya : 

 

a. Fasilitas Autopay  

Autopay ini bisa kita aktifkan ( enable ) atau matikan ( disable ) ini juga memerlukan strategi. 

Ada yang mengaktifkan terus namun ada juga yang mematikan terus. 

b. Recyle  

Recycle adalah proses untuk mengganti referral yang kita anggap kurang menguntungkan 

bagi kita. Jika referral malas klik apakah akan kita biarkan saja? Sementara kita membayar 

untuk sewa mereka? Jika anda punya ribuan referral yang tidak klik, bagaimana pandangan 

anda ?  
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Proses recycle ini juga ada strategy-nya..apakah kita akan recyle referral yang tidak klik 3 

hari, 4 hari atau 1 minggu tidak klik baru di recycle? Atau kita biarkan saja referral tidak klik 

selama 14 hari biar di recycle secara otomatis oleh neobux tanpa keluar uang. Ini juga 

memerlukan strategy. 

c. Renewal  

Proses renewal adalah proses untuk memperpanjang sewa referral. Disini juga ada 

strateginya. Apakah kita akan menggunakan fungsi autopay, ataukah mematikannya, apakah 

kita akan renewal referral untuk masa 30 hari atau langsung 90 hari ( akan mendapat 

discount ). Ini juga memerlukan strategy. 

Berikut ini adalah contoh strategy beberapa anggota Neobux : 

 

 

a. Nama                :   SHADKLAN  ( Standard ) 
* AUTOPAY        :   Enable ( ON )  
*· RENEWING     :   30 days 
*  RECYCLING    :   5 hari tanpa klik dan AVG kurang dari  1.2 
*  OTHER              :  tidak ada  
 
 
 b.  Nama                :   DAENBOY ( Standard ) 
*AUTOPAY           :   Enable ( ON ) 
* RENEWING        :   30 hanya untuk referral yang klik dalamt 3-4 hari  
* RECYCLING          :    Sekali seminggu, recycle semua referral yang tidak klik selama 5 hari . 

Recycle juga untuk referrals yang hanya klik 1 iklan tiap hari. 
* OTHER                 :   Saya menggunakan Xargoon’s script dan Uriburu626.  
 
 
c. Nama                     :   KEVINSETO  ( Standard ) 
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* AUTOPAY            :   Selalu  Disable ( Off  )   
* RENEWING         :   Referal bagus  90 hari, Referal biasa 30 hari  
* RECYCLING        :    Jika 4 hari tidak aktif  
* OTHER                  :    Tidak berlebihan melakukan recycling agar tidak rugi 
 
 
d. Nama                      :   TIEMEN  ( Standard )  
* AUTOPAY              :    Enable ( ON ) 
* RENEWING             :    30 hari jika mereka dibawah hari ke-20 
* RECYCLING             :     Setelah 4 atau  5 hari tidak aktif ( jika mereka tidak pernah klik 

sebelumnya , malah setelah 3 hari )  
* OTHER                       :    Selalu menyewa jika situasi financial memungkinkan dan dapatkan 

maksimum referral yang mungkin kita dapat.  
 
 
 
e.  Name                        :    KOVANDAP ( Golden ) 
* AUTOPAY                :     Disable ( NO ) 
* RENEWING              :     Selalu  90 hari,tiap hari  1% dari ref ( contoh jika saya punya 1200 refs 

maka saya renew 12 refs untuk 90 hari ) 
* RECYCLING             :     Semua yang tidak klik  3 hari atau lebih dan minimum berumur 7 hari dan 
AVG dibawah 1.3  
* OTHER                       :      Saya menggunakan  Xargoon script untuk lebih mengetahui dan 
menggunakan software buatan sendiri untuk statistic. 
 
 
 
 
 
 
 
f.  Name   :   SIGNUP4FREE  ( Golden ) 
* AUTOPAY  :   ON selalu  
* RENEWING :   Selalu  90 hari ( 3 bulan ) 
* RECYCLING :    4 hari tanpa klik dan AVG kurang dari 1 
                                         5 hari tanpa klik dan AVG kurang dari 1.5                                          
* OTHER  :    Usahakan untuk mensetting batas utk recycling 
                                          Gunakan  oselamet’s grease monkey script, atau gunakan spereadsheet 
untuk menghitung keuntungan. Usahakan mendapat direct referral sebanyak mungkin. Mereka 
membuat anda untung yang sesungguhnya.   

        

g. Nama  :   BENVENUTO13 ( Golden ) 
* AUTOPAY  :    OFF ( Disable ) 
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* RENEWING :    Selalu 90 hari  
* RECYCLING          :     3 hari tanpa klik , dibawah avg 1.4 .....4 hari tanpa klik , dibawah avg 1.7  
· OTHER  :     Saya melihat grafik sebelum recycle. Saya memberi tanda untuk yang 
Golden ( klik lebih dari 9 ) dengan bendera hijau dan tidak pernah recycle mereka.  Saya secara 
periodic check grafik, avg terendah tapi aktif ( 1 atau 2 tiap hari ) dan secara umum me-recycle mereka. 
 
 
 
h. Nama  :    JM2T  ( ULTIMATE  )  
* AUTOPAY  :     Selalu ON. 
* RENEWING     :     Renewal untuk 30 hari, atau  60 hari  jika  mampu. 
* RECYCLING :      Recycle semua  referral yang tidak klik  selama 4 hari. Kerjakan hal ini 
setiap hari , dengan tanpa maksimum/minimum yang dikeluarkan.  Jika kamu ultimate, recycle semua 
referral yang tidak klik selama 4 hari dan memiliki avg kurang dari 1.5 . 
· OTHER  :      Tunggu untuk hari discount untuk proses renewing secara massal, gunakan 
spreadsheet untuk mengatur akun anda dan selalu klik iklan.  
 
 
 
I. Nama   :   DENFEL  ( ULTIMATE ) 
* AUTOPAY  :    Disable ( OFF )  
* RENEWING :    Selalu 90 hari  
* RECYCLING :    Saat dibutuhkan berdasar 3 hal : 
                                         - Klik terakhir  
                                         - AVG 
                                         -  Ref since ( mulai menjadi anggota ) 
* OTHER  :      Gunakan Oselamet script 
 
 
 
 
J. Nama  :     HELIXPT ( ULTIMATE ) 
* AUTOPAY  :      NO jika anda dapat menjaga  60~90 hari. 
* RENEW  :      60 dan  90 untuk mendapat discount setiap hari 10% atau 20% dan Autopay 
selalu OFF. 
* RECYCLING :       Analisa graphic individual tiap reff akan menunjukkan hasil yang lebih 
baik.  
 
Verifikasi referral yang klik 2 iklan / hari  dan bukan untuk yang lain  ( buruk untuk  autopay), 
verifikasi yang tidak klik dalam rentang waktu tertentu dalam seminggu, verifikasi kliker yang hanya 
klik 1~2 iklan dan buruk dalam performanya. Saat  melakukan recycle, tunggulah sebulan atau lebih 
tergantung dari berpa banyak referral sewa , belanjakan seluruh uang yang diperoleh kedalam proses 
recycle dan renewal.   
Recyle semua referral dengan x, 2 avg ( x = avg yang diinginkan ) dan berikan 3 hari untuk melihatnya. 
Recycle kliker 0 ( zero clicker ) setelah 2 hari. Ulangi dan jaga kerja  tersebut. Dengan straregy ini 
saya telah mencapai 2,5 avg  
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* OTHER  : Golden-Ultimate Graphs, watch big problems in the Ultimate Global Activity 
Chart and Personal Problems in the Golden individual graph. 
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BAB VII 

TRIK MENINGKATKAN PENGHASILAN NEOBUX 

“Dapatkan minimal $1 / hari atau lebih. Dijamin ”  

 

6.1 Pendahuluan 

Neobux adalah sebuah PTC yang terbukti membayar. Telah ada jutaan orang yang menerima 

pembayaran Neobux tiap bulannya. Namun jika anda hanya menjadi member standard saja, maka anda 

harus rela mendapatkan penghasilan : 

$ 0.04 per hari atau  

$ 1.2   per bulan  

Itupun dengan catatan anda klik iklan terus tiap hari.  

Nah tentu saja ada orang yang merasa pendapatan diatas kurang dari yang diharapkan. Tapi perlu 

diketahui bahwa memang demikian yang dapat diberikan oleh Neobux jika anda tidak melakukan trik-

trik tertentu yang dapat meningkatkan pendapatan Neobux tiap harinya. Oleh karena itu, bab ini 

khusus membicarakan teknik-teknik untuk meningkatkan pendapatan harian Neobux anda. Bila anda 

mau menjalankan teknik-teknik ini, maka pendapatan Neobux anda akan segera naik. Di jamin. 

 

6.2  Teknik #1 Upgrage Keanggotaan ke Golden  

 Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa salah satu teknik untuk mendongkrak perolehan penghasilan 

dari Neobux adalah meng-upgrade tipe keanggotaan kita dari Standard ke Golden. Walaupun untuk ini 

memerlukan biaya yang besar, namun banyak orang yang tidak ragu untuk segera meng-upgrade. Saya 
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sendiri setelah berhasil menyelesaikan syarat syarat tertentu segera upgrade ke Golden dengan 

menggunakan uang tabungan yang dimiliki. 

Biaya   : $ 90 / tahun 

Keuntungan  :  - Dapat 9 iklan tiap hari 

                           - Klik dari referal meningkat dari $0.005 menjadi $0.01 

 

Gambar 57  Badge Golden  bagi anggota yg sudah upgrade 

 

6.3     Teknik #2  Sewa Rented Referral  

 Teknik lain untuk meningkatkan pendapatan dari Neobux adalah dengan menyewa rented 

referral. Referral dapat kita analogikan sebagai karyawan kita, dimana saat dia klik iklan, maka kita 

akan mendapatkan komisi dari klik iklan tersebut. Oleh karena itu semakin banyak kita sewa rented 

referral, maka semakin besar komisi yang akan kita terima. Bila kita masih posisi standard maka 

komisi klik dari referral kita adalah $ 0.005 namun jika kita telah upgrade ke golden, maka komisi klik 

dari referral kita menjadi $0.01. 

Kenggotaan                          Komisi per klik referral 

                               Standard                                              $ 0.005 

                               Golden                                                 $ 0.01  

 

Jika kita telah sewa rented referral, maka kita harus memanage rented referral dengan baik agar 

menghasilkan keuntungan. Adapun tool-tool untuk memanage rented referral adalah : 
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a. recycle : merupakan kegiatan untuk mengganti rented referral yang malas klik. Jika ada 

rented referral anda yang malas klik, maka segera anda recyle dengan membayar biaya  

tertentu. 

b. Renewal :  merupakan proses untuk memperbaharui sewa rented referral kita. 

c. setting autopay : telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. 

Kelemahan dari teknik menyewa rented referral ini adalah bahwa kita harus mengeluarkan uang untuk 

biaya – biaya rented referral kita seperti proses recycle dan renewal. 

 

6.4    Teknik #3  Mencari Direct Referal 

Berbeda dengan rented referral yang merupakan referral sewaan, maka direct referral adalah 

referral yang kita dapatkan dari hasil keringat kerja kita sendiri mencari referral. Misalnya kita 

mengajak sanak-saudara kita, maka mereka akan menjadi direct referral kita. Keuntungan direct 

referral ini adalah tidak ada biaya sewa dan tidak ada biaya recycle ! 

Namun banyak orang yang percaya bahwa mencari direct referral adalah pekerjaan yang 

SANGAT sulit. Hal ini wajar, bagaimana orang akan percaya pada kita kalau kita sudah mendapat 

banyak uang dari Neobux sementara kita sendiri tiap hari hanya mendapat $0.04 ? 

Perlu kami garis bawahi bahwa teknik #3 di tambah dengan teknik #1 adalah cara yang paling 

baik untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi dari Neobux. Jadi tantangannya bagi anda yang ingin 

mendapat $1 / hari hanya 2 saja yaitu : 

a. Mengupgrade keanggotaan ke Golden ( biaya $90/tahun ) 

b. Mencari direct referral sekitar 25 ~35 orang. 
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Maka kita dapat simulasikan penghasilan per bulan kita sebagai berikut. 

1. Penghasilan dari klik sendiri : 9 iklan x $ 0.01 x 30 hari = $ 2.7 / bulan  

2. Penghasilan dari klik Direct Referral : 4 iklan x $0.01 x 30 hari x 25 orang 

=  $ 30 / bulan  

3. Total penghasilan = $ 32.7 / bulan 

Maka anda sudah akan mendapat rata-rata $1 / hari dengan cara Mengupgrade keanggotaan ke Golden 

dan Mencari 25 direct referral. Diatas adalah hitungan ideal, untuk amannya maka jumlah direct 

referral yang harus didapatkan adalah sekitar 35 orang untuk bisa menghasilkan pendapatan $1 / hari.   

 

6.5  Tantangan Mencari Direct Referral  

 Anda sudah kami beritahu cara mendapat $1 / hari yaitu dengan upgrade ke golden dan 

mencari direct referral 25 ~ 35 orang. Justu disinilah tantangannya. Mencari direct referral 1 saja 

sulitnya minta ampyun ....apalagi mencari 35 orang ! 

 Memang kelemahan kita adalah bahwa kita tidak mudah meyakinkan orang untuk ikut program 

Neobux, jika kita sendiri masih berpenghasilan yang relatif kecil. Untuk itulah ebook ini hadir untuk 

meolong anda agar bisa mendapatkan penghasilan $1 / hari. Bagaimana caranya ? 

  Caranya adalah anda harus memiliki sebuah website tentang Neobux yang memiliki tingkat 

konversi yang tinggi. Website tersebut dilengkapi dengan link referral anda dan ada sebuah ebook 

tentang Neobux yang disertakan. Dengan demikian setiap orang  yang membaca website tersebut akan 

tertarik bergabung dengan Neobux apalagi di website tersebut dilengkapi dengan ebook yang dapat di 

download. 
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Namun membuat website tentunya sulit apalagi membuat ebook tentang Neobux ! Jangan 

khawatir. Kami telah membuatkan kedua hal tersebut ( website Neobux dan ebook  Neobux ). Anda 

hanya cukup berinvestasi Rp.100.000,-   

Ya hanya dengan membayar Rp.100.000 anda akan dibuatkan sebuah website tentang neobux dan 

diberi hak untuk menjual ebook Neobux yang dilengkapi dengan link referral neobux anda ! 

Sebagai contoh silakan kunjungi http://uang-neobux.weebly.com  

 

Seperti inilah website yang akan anda dapatkan ! ( website menggunakan  weebly.com ) 

 

Dan anda akan dibuatkan link seperti ini. Bahkan anda diberi hak untuk memberikan Ebook Neobux 

kepada calon direct referral anda ! Bentuk ebook akan seperti gambar berikut. 
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Gambar. Ebook Penyerta website anda.  

Pada bagian akhir website untuk anda ada tampilan sebagai berikut. 
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Sebagai contoh ada orang yang mengklik tombol ”Click Here To Sign Up Now” maka orang tersebut 

akan langsung menjadi direct referral anda ! Atau jika dia mendaftar melalui ebook yang di download 

dari website anda dia juga akan menjadi direct referral anda.  

 

 

Website yang akan kami buatkan nantinya akan seperti itu. Yang harus anda lakukan adalah simple 

saja. 

a. Membayar biaya Rp.100.000,- ( sekali bayar ). 

b. Mengirimkan nama domain yang diinginkan. Domain tersebut akan diakhiri .weebly.com. 

Sebagai contoh anda ingin menggunakan nama : uang-panas maka domain yang akan anda 

dapatkan adalah http://uang-panas.weebly.com ( ini hanya contoh ). Atau serahkan kepada 

kami untuk mengurusnya, anda terima jadi saja. 

c. Mengirimkan alamat referral Neobux anda ( Kode Link dan Kode HTML). Cara mencari 

kode-kode itu adalah sebagai berikut. 

1. Buka Neobux  

 

2. Login ke Neobux  
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3. Klik username  

 

                        5.Klik Banner 

  

                              6.  Setting seperti gambar di bawah 
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6. Copy-kan “Link” dan “HTML” dan kirimkan kepada kami . Awas hati-hati jangan 

sampai salah. 

 

Setelah itu tugas anda adalah membuat agar website anda banyak dikunjugi orang yaitu dengan cara 

beriklan di iklan-iklan baris gratis dll. Yang penting semakin banyak orang yang membaca website 

anda, maka kesempatan untuk mendapat direct referral akan semakin luas !  

 

Cara Pesan : 

1. Email ke moh_ibnumalik@yahoo.com bahwa anda tertarik dan ingin dibuatkan website 

Neobux dengan biaya Rp.100.000,- 

2. Kirimkan / transfer uang senilai Rp.100.000 ke No. Rekening dibawah ini : 

BCA cabang Lippo Cikarang No. Rek : 522 – 077 - 3754  

   Atas nama Moh.Ibnu Malik setelah transfer segera informasi via sms ke 08129329512 

format KON.nama bank.jumlah transfer. Tgl transfer.Nama anda.Email Anda 

Setting seperti ini 
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   contoh : KON.bca.100.000.3feb2011.david. David@yahoo.com 

 

3. Kirim nama domain yang diinginkan  seperti uang-panas yang nantinya akan menjadi : 

http://uang-panas.weebly.com  ( jika nama yang anda ajukan sudah dipakai orang, 

maka harus ganti dengan yang lain ).Atau serahkan kepada kami untuk mudahnya. 

4. Kirimkan kode “Link” dan “HTML” seperti penjelasan diatas 

5. Tunggu hingga website anda selesai dikerjakan. 

6. Pasang iklan di iklan baris untuk meningkatkan traffik menuju website baru anda, 

sehingga kemungkinan mendapat direct referral akan semakin banyak. 

 

Nantinya anda akan kebanjiran Direct Referral jika anda sering beriklan. 

 

 

 

Dan seterusnya. 
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PENUTUP 

 
 

 Neobux adalah sebuah website yang memiliki konsep PTC ( Paid To Click ) dimana kita akan 

dibayar apabila kita telah melakukan klik iklan. Di dunia ini begitu banyak terdapat situs yang serupa 

dengan Neobux, namun Neobux tetap menjadi PTC terbaik saat ini menurut analisa penulis. 

 Ada orang yang mengikuti banyak program PTC ini berharap mendapatkan penghasilan secara 

parallel. Namun disarankan anda hanya perlu mengikuti 1 atau 2 PTC yang kredibel saja, dan anda 

kembangkan sedemikian rupa sehingga walaupun hanya memakai 2 PTC saja namun penghasilan anda 

tetap tinggi tiap bulannya. 

 Dengan menggunakan teknik-teknik tertentu seperti menyewa referral, merubah jenis 

keanggotaan menjadi Golden atau bahkan jika memungkinkan Ultimate, maka anda akan dapat 

pemasukan yang besar dari Neobux. Hal ini mungkin tidak banyak diketahui orang. Orang hanya 

tahunya tiap klik dibayar $ 0.01 ( setara Rp.100 rupiah ! ). 

 
 Dengan tersedianya script-script yang telah dikembangkan untuk Neobux, akan 

memungkinkan kita lebih dapat mengontrol referral kita sehingga mereka akan mendatangkan 

keuntungan yang besar. Memanagement referral menjadi sangat menyenangkan dengan menggunakan 

script-script tambahan tersebut. Namun demikian anda tidak boleh sembarangan saja memasang script 

yang mungkin tidak disetujui oleh Neobux. Jika anda memasang script yang tidak disetujui Neobux, 

maka dapat dipastikan akun anda akan di tutup. 

 Saran penulis agar anda dapat sukses berbisnis dengan Neobux adalah : 

a. Rajin klik tiap hari  
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Ini merupakan semangat yang harus ditumbuhkan saat pertama kali anda kan bergabung 

dengan Neobux.  

b. Pergunakan teknik-teknik untuk menambah penghasilan ( sewa referral, upgrade keanggotaan 

dll ). 

c.  Sering baca-baca forum untuk menambah wawasan.  

d.  Buat komunikasi dengan pakar-pakar Neobux yang dapat kita ketahui dari internet. 

e. Pergunakan segala cara untuk mendapat Direct Referral 

f. Sabar dan mau ber- re investasi dari hasil Neobux 

 

Akhirnya penulis tidak dapat menggaransi bagi anda yang membaca buku ini untuk bisa 

mendapat hasil yang besar. Penghasilan anda ditentukan oleh kinerja anda sendiri dan pengetahuan 

tentang Neobux yang telah anda kuasai. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

4. Website http://tutorial-neobux.webs.com 

5. Website http://tutorial-paypal.webs.com 

6. Ebook “  Tutorial Neobux 2.0” 

7. Ebook “Withdraw Paypal Indonesia” – Supriyadi Slamet Widodo 

8. Website “ http://www.vccmurah.com 

9. Ebook “Neobux Account Management” www.neobuxscam.com  

10. Dll 
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LAMPIRAN  

BUKTI-BUKTI GAJIAN DARI NEOBUX  
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DIAGRAM ALIR NEOBUX SAMPAI MENGAMBIL UANG DI BCA 

 

 

 

 

Dilihat dari KlikBca.com 
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LAMPIRAN  

MENU – MENU DALAM NEOBUX 

 

 

 

Menu-menu dalam Neobux 

4. View Advertisement – digunakan untuk membuka iklan dan melakukan 

klik iklan ( angka panda View Advertisement menunjukkan jumlah iklan 

aktif saat itu ). Jika tidak ada angka berarti saat itu tidak ada iklan yang 

bisa di klik. ( tunggu 24 jam lagi ). 
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5. Logout – digunakan untuk keluar dari system Neobux. Jika anda telah 

selesai menggunakan Neobux, anda harus Logout untuk mengamankan 

Neobux anda dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. 

6. Forum – digunakan untuk masuk ke forum Neobux 

7. FAQ – Frequency Asked Question ( daftar pertanyaan yang biasa 

ditanyakan ). 

8. Summary – berisi summary keanggotaan kita di Neobux 

9. Banner – Berisi link referral untuk mencari direct referral 

10. Advertisement – Jika kita ingin beriklan melalui Neobux 

11. Rental Queue -  Antrian Rented Referral 

12. Direct – List dari Direct Referral kita 

13. Rented – List dari Rented Referral ( referral sewaan ) kita 

14. Statistic – statistic kinerja referral kita 
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15. History – list sejarah keanggotaan kita di Neobux 

16. Extend – Memperpanjan masa sewa referral 

17. Advertise – Untuk beriklan di Neobux 

18. Referrals – Untuk menyewa Referral 

19. Your Payment – Untuk meminta pembayaran ( payout ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


