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Pendahuluan  

 

Mencari uang dari internet apakah mungkin ya ? Atau jangan-

jangan penipuan aja. Demikian mungkin dalam hari anda ketika 

membaca judul ebook ini. 

 

Tak dapat dipungkiri bahwa ada banyak rekan-rekan kita yang 

bersikap pesimis terhadap bisnis internet atau secara 

sederhanaya mencari uang dari internet masih dianggap tabu 

dan penuh dengan tipuan dan ketidakyakinan lainnya. 

 

Memang wajar hal ini, telah banyak orang yang saya tawari 

bagaimana cara mencari uang di internet, kebanyakan mereka 

menjawab. “Wah maaf – saya hanya cari uang yang wajar-wajar 

saja”. Atau ada juga yang langsung menolak karena mungkin 

langsung meng-analogikan dengan sistim bisnis MLM ( multi 

level marketing ). 
 
 
 
 
 

“Saya hanya mau cari uang yang real-real saja” 

Mr. XXX- Bekasi 

 

 

 

 

Ini adalah tantangan berat Intenet Marketer untuk memberikan 

penjelasan sesungguhnya tentang bisnis dengan internet.  

 

Saat ini ada ribuan orang didunia yang menikmati hidup enak 

dari hasil internet marketingnya dimana mereka mendapatkan 



penghasilan yang besar setelah menerapkan prinsip-prinsip 

dasar internet marketing. 

 

Sebagai contoh kita ambil saja seorang pemuda dari surabaya 

yang menghasilkan jutaan rupiah dari hasil kerja di kamarnya 

saja. Dia tidak membuat “product fisik” apapun, dikamarnya 

hanya ada seperangkat komputer / laptop yang tersambung 

internet. 

 

  
(sumber : 6 Cara paten mendapatkan uang dari Blog by Cosa Aranda ) 

 
“bagaimana menurut anda? Apakah ini hanya rekayasa ?” 

 
 

Dia ( Cosa Aranda ) hanya contoh internet marketer lokal yang 

penghasilannya “hanya” Rp.90 Juta/bulan. Interner marketer kelas dunia 

per bulannya dapat jauh lebih banyak lagi. Dan yang pasti ini adalah fakta, 

bukan sesuatu yang dibesar-besarkan. 

 

Mungkin anda akan bertanya dalam hati jika mas cosa aranda bisa meraup 

90juta / bulan tanpa membuat barang, jadi apa yang dia kerjakan setiap 

hari ? 

 

Ok sebelum menginjak ke situ saya akan tampilkan kegiatan mas cosa 

aranda dari hasil internet marketingya. Apa ya ? Ya bersenang-senang. 



  
 

 



Satu lagi internet marketer handal adalah Ewen Chia dari Singapura. Dia 

terkenal sebagai Super Affiliate Handal.  

 

 

 
 

Ini adalah salah satu screenshot penghasilannya dari salah satu afiliate 

yang dia ikuti yaitu clickbank. Padahal dia masih memiliki sumber 

penghasilan yang lain selain clickbank. Bayangkan ! 

 

 
 

Product dia yang paling fenomenal dan paling laku di dunia adalah Secret 

Affiliate Weapon 2. http://www.secret-affiliateweapon2.info 
 



 

 

 

 
 

Product Fenomenal dari Ewen Chia 

 

 

 

 

How ? Tertarik ? Jika tertarik syaratnya anda harus percaya dulu bahwa 

bisnis di internet atau mencari uang dari internet adalah MUNGKIN ! Kalau 

tidak mana mungkin om cosa bisa wisata sedemikian itu. Lihat aja di sela-

sela wisata om cosa masih menyempatkan bawa laptop & blackberry untuk 

akses internet ! 

 

Atau masih belum percaya kalau belum ada bukti. Ok deh akan 

saya tunjukkan bukti sederhana yang nilai uangnya tentu sedikit 

tapi yang penting bisa berguna sebagai bukti. 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Gimana dengan bukti-bukti transfer diatas ? Percaya ? 



 

Menjadi Internet Marketer 

 

Ok. Saya percaya lalu apa yang harus saya perlukan untuk 

mendapatkan uang seperti diatas ? 

 

Jika anda ingin mendapatkan uang dari internet setidaknya anda 

memiliki beberapa hal ini. 

 

Utama : Keinginan yang kuat dari dalam diri anda untuk 
mendapat penghasilan dari internet. 

Mendapatkan uang dari internet adalah bukan merupakan 

perkara yang mudah. Jika anda mudah menyerah, maka 

saya pastikan anda kurang cocok di bisnis ini.  

     

  Pendukung :  a. Anda memiliki sarana untuk akses internet dari 

manapun ( rumah , kantor dll ) 

b. Anda memiliki rekening bank ( disarankan 

BCA atau Mandiri ).  

c. Anda memiliki kartu kredit ( lebih disukai ) 

Anda memiliki rekening Paypal. Klik 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berikut akan kami berikan beberapa cara mencari uang dari 

internet. Cara cara yang akan diajarkan ada yang menghasilkan 

penghasilan yang kecil ( recehan ) ada juga yang menghasilkan 

besar. Namun kami tidak membeda-bedakan, karena kami tahu : 

 

Rp.1000.000 = 

Rp.1000.000 x 1 

Rp.100.000 x 10 

Rp.10.000 x 100 

Rp.1000 x 1000 

Rp.100 x 10000 

Rp.10 x 100000 

Rp.1 x 1000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cari Uang Cara #1 

 

 

CARA CARI UANG 
DARI SHORTENING LINK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tutorial-adfly.webs.com 
 



 
Pendahuluan  

 

Pernahkan anda mendengar istilah shortening link ? Shortening 

link adalah suatu proses untuk memendekkan suatu URL yang 

panjang ( atau sangat panjang ) menjadi URL yang lebih pendek 

( atau sederhana ). Misalnya saja anda memiliki website dengan 

URL sebagai berikut : 

 

http://e526ffp0ro7n1tcaw8a-o78w2e.hop.clickbank.net/ 

 

Cobalah anda klik link diatas dan lihat hasil tampilan dari 

website tersebut. URL diatas adalah merupakan sebuah URL 

yang sangat panjang bukan ? Anda sendiri mungkin ragu apakah 

benar link diatas bisa dibuka, karena terlihat tidak sebagaimana 

link standard seperti http://adf.ly/4NSe ( jangan klik karena 

hanya contoh saja ). 

 

Nah karena URL tersebut diatas terlihat ”menyeramkan” maka 

tidak ada salahnya kalau kita menggunakan fasilitas Shortening 

URL. Kita akan membuat URL diatas menjadi lebih singkat dan 

padat. 

 

 

Menggunakan TinyURL. 

 

Salah satu cara untuk membuat URL anda yang panjang menjadi 

lebih pendek dan padat, maka kita dapat menggunakan fasilitas 

dari TinyURL.com. 

 

Caranya adalah anda tinggal copy saja URL yang panjang 

tersebut, kemudian masukkan kedalam kotak ( field ) yang telah 

diberikan oleh TinyURL.com. 

 



Hasilnya adalah sebuah URL baru yang sama sekali lebih 

pendek daripada URL semula ! Coba anda buktikan...... 

 
 
 
 
 
 
 
Memendekkan URL dan Mendapat  Uang  

 
Nah ternyata ada peluang nih dari proses memendekkan URL ini. 

Ternyata ada yang punya ide brillian dari proses memendekkan 

URL ini. Dan bisnis inilah yang akan dibahas dalam ebook ini. 

 

Skema memendekkan URL ( biasa ) : 

 
 
 

 
 
 

 

 

Cara kerja memendekkan URL dengan TinyURL telah dijelaskan 

di depan. Setelah URL yang panjang dipendekkan dengan 

TinyURL, maka jika ada orang yang klik link yang telah 

dipendekkan tersebut, maka orang tersebut akan dibawa ke 

server TinyURL terlebih dahulu, baru kemudian akan 

ditampilkan website aslinya. Proses ini sangat cepat sehingga 

anda tidak merasa kalau anda pernah dibawa ke server milik 

TinyURL.com 

 

  
URL telah menjadi 
pendek 

  
Orang akan melihat 
WEB aslinya 

Anda punya  
URL yang panjang 

Pendekkan dengan 

TinyURL.com 

Ada orang klik link 

yang telah pendek 



 

Skema memendekkan URL ( dapat uang ) : 
 

 
Cara kerja memendekkan URL panjang dengan Adf.ly adalah 

sebagai berikut. Pertama kita memiliki URL yang panjang, 

kemudian kita pendekkan dengan Adf.ly. Nah jika kemudian ada 

orang yang meng-klik link yang telah dipendekkan tersebut, 

maka kemudian akan tampil sebuah iklan ( berupa website tentu 

saja ). Setelah itu jika kemudian kita klik ”SKIP AD” pada pojok 

kiri, maka kita akan dibawa ke website sesungguhnya ( website 

dengan URL yang panjang ). 

 

Jika ada orang yang klik link yang telah dipendekkan 

menggunakan Adf.ly tersebut, dan kemudian iklan telah 

tertampil, kita sebagai pemasang link tersebut akan mendapat 

uang. Uang yang kita dapatkan tidaklah begitu banyak, sekitar 

$0.001. Namun jika kita memiliki link ratusan ribu...apa tidak 

besar juga tuh pendapatan ? 
 

   
 
 

  
URL telah menjadi 
pendek 

  
Orang akan melihat 
Iklan dari Adf.ly 

Anda punya  
URL yang panjang 

Pendekkan dengan 

Adf.ly 
Ada orang klik link 

yang telah pendek 

  
Orang akan melihat 
Website Aslinya 



 
Mendaftar Adf.ly 

 

Gak pakai lama. Mungkin itu yang anda pikirkan.Gimana sih cara 

daftar Adf.ly itu. Kayaknya lumayan juga nih sistem ? 

 

Untuk MENDAFTAR Adf.ly pertama anda harus klik link 

dibawah ini. 

 

http://adf.ly/EQ5t 

 

Kemudian anda harus klik menu ”SKIP AD” yang ada dipojok 

kiri atas.  

 
( klik skip ad di pojok kiri ) 

 
Setelah proses itu akan tampil halaman seperti dibawah ini, 

kemudian anda klik ”LEARN MORE” 
 

 
 

( klik learn more ) 



 

 
 
Kemudian pada kotak Link Shrinkers ( orang yang membuat link 

menjadi lebih pendek ) kita klik ”GET STARTED”. 

 

Kalau kotak Advertiser itu adalah untuk orang yang ingin 

memasang iklan di Adfl.y. Jadi aliran uang bisnis seperti ini 

adalah sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertiser memasang iklan di adf.ly dengan biaya $5 untuk 

10.000 tayang. Dari biaya tersebut sebagaian kecil di share 

dengan kita sebagai pihak yang memasang link yang telah 

dipendekkan. 

 

Selanjutnya isilah isian-isian yang telah disediakan. Seperti 

pada gambar di bawah ini. 
 

Advertiser 
memasang iklan di 

Adf.ly 

Kita memasang 
link yang telah 

dipendekkan Adf.ly 

Kita terima uang 
dari link yang di 

klik 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kemudian klik submit. Bisa jadi Adf.ly akan mengirim anda 

email dan kemudian anda perlu untuk mengklik link yang dikirim 

oleh adf.ly. Tips : anda mungkin perlu mengecek Folder SPAM. 

Karena terkadang beberapa email akan nyasar ke folder spam 

tersebut. 
 

 
 
 
Gambar diatas adalah contoh pendapatan saya. Pada hari itu ada 

3 orang yang klik iklan ( 3 views ) dan total pendapatan 

$1.72493.  

 

 

Cara Membuat Link dengan Adf.ly 

 

Isi dengan email anda 

Isi dengan password  anda 

Ulangi Isi dengan password  anda 



 
Setelah anda join dengan mendaftar adf.ly melalui link 

http://adf.ly/EQ5t  ini, maka setelah anda menyelesaikan proses 

pendaftaran kini saatnya anda akan membuat link dan  segera 

memasang link agar dapat penghasilan.  

 

1. Login ke adf.ly. Posisi login ada di bawah jadi scroll dulu 

layar ke bawah. 

 
 
2. Isilan email dan password pada kolom yang disediakan dan 

klik login. 
 

 
3. Tulisakan atau copy URL panjang yang akan di persingkat 

pada tempat yang telah tersedia. Klik SHRINK ! 
 



 
 
4. Setelah itu akan URL panjang telah berubah menjadi Url 

pendek. Klik tombol ”COPY”.  Nah setelah itu, anda dapat taruh 

link yang telah pendek itu di website anda, blog anda, Facebook 

anda bahkan Tweeter anda ! 

Asyik kan? 

 

Nah jika pendapatan anda telah mencapai $5 , maka anda dapat 

minta adf.ly agar mengirim uangnya ke rekening paypal anda. 

Enak kan ? Dan masuk akal ? 

 

Note :  

Sebelum anda terjun untuk mencari uang di dunia internet, saya 

sarankan agar anda membuat rekening paypal terlebih dahulu. 

Paypal adalah merupakan payment processor yaitu akan berlaku 

sebagai bank internet dimana banyak pihak seperti adf.ly , 

neobux, dll yang akan mengirim uang bayaran kita ke rekening 

Paypal. Hal ini karena mereka tidak bisa mengirim uang lansung 

ke rekening BCA.Mandiri kita di Indonesia. 
 
Setelah uang masuk ke rekening Paypal, barulah bisa kita 

withdrawal ke rekening BCA atau mandiri di Indonesia. 

 

Untuk keterangan lengkap tentang Paypal kunjungi 

http://tutorial-paypal.webs.com 



 
Untuk memiliki rekening Paypal klik :  

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cari Uang Cara #2 

 

SPONSORED REVIEW 
 

SUATU ALTERNATIF MENCARI UANG 
DARI INTERNET 

 
 

 

 

 

http://tutorial-sponsoredreview.webs.com 

 



Apakah Sponsored Review itu ? 
 

Sponsored Review adalah sebuah website yang dapat menghasilkan 

uang tambahan bagi kita. Namun ada syarat kerja yang harus kita jalankan 

agar Sponsored Review mau memberikan uang kepada kita. Nah kerja 

apakah yang harus kita lakukan agar dikirimi uang dari sponsored 

review ? 

Ya agar kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari 

Sponsored Review, maka kita harus memiliki blog terlebih dahulu. Saran 

penulis buatlah blog berbahasa Inggris dan jangan bertema komersial. Blog 

penulis yang berbahasa Indonesia telah memiliki PageRank = 3 namun 

tidak pernah menerima review dari Sponsored Review. Namun blog 

berbahasa Inggris penulis belum memiliki pagerank, namun telah 9 kali 

mendapat review. 

 

 

 

 

 



Mendaftar Sponsored Review 

1. Untuk mendaftar sponsored review maka klik pada link berikut ini : 

 

http://www.sponsoredreviews.com/?aid=64636 

 

Setelah anda klik maka tampilan seperti ini akan muncul. 

 

 

 

2. Klik pada  tulisan “Free Sign Up” di area “Blogger” karena anda 

sebagai blogger ( pencari uang ) bukan sebagai “Advertiser” 

( pemasang iklan ).  



 

 

3. Isikan pada form yang selanjutnya muncul.  

 

First name -------> Nama depan kita 

Last name -------> Nama belakang kita 

Email adddress --> isi dengan email yang masih valid 

Company name --> kosongkan saja 

Telephone -------> isi dengan nomor telpon anda 

Password --------> masukkan kata sandi 

Re-enter password-> tulis ulang kata sandinya 

Jangan lupa kasih tanda centang di Sponsoredreviews User 

Agrreement. Selanjutnya klik NEXT. 

Nama depan 

Nama belakang 

No telp 

Alamat email 



 

4. Selanjutnya kita akan mengisi kolom kontak dan pembayaran. 

 

 

Paypal email ----> isi dengan email  paypal anda 

Address 1 -----> Alamat anda 

Address 2 -----> Alamat anda 

City -----> Kota domisili 

State/province --> provinsi dimana kita tinggal 

Zip code ---> Kode pos 

Country ---> Negara 

 

Keterangan : 

Isikan dgn email paypal anda 

Isikan alamat anda 

Isikan kota anda 

Propinsi anda 

Kode Pos Anda 

KLIK Finish  

 

Isi email paypal anda 

Isi alamat anda 

Isi kota anda 

Isi alamat anda 

Isi propinsi  anda 

Isi kode pos  anda 

KLIK Finish ! 



Paypal adalah sebuah bank online dimana kita dapat menyimpan uang di 

Paypal tersebut, juga untuk menerima bayaran uang dari aktivitas 

internet kita. Jadi jika anda belum memiliki rekening Paypal, maka anda 

harus membuat rekening Paypal dulu agar kelak jika menerima 

pembayaran dari Sponsored Review akan dapat langsung di transfer ke 

rekening Paypal kita. 

 

Untuk daftar Paypal klik link dibawah ini : 
 
https://www.paypal.com/id/mrb/pal=VN9SMY3G8EU9Y 
 

Selanjutnya jika anda ingin mengetahui Paypal lebih dalam silakan klik 

http://tutorial-paypal.webs.com 

 

 

 

5. Selanjutnya kita diminta untuk verifikasi email kita. 

 



6. Buka akun email kita dan klik perintah verifikasi yang yang telah 

disediakan. 

7. Selanjutnya adalah menambahkan blog kita ( ADD A  BLOG ) 
 

 

Menambah Blog  

Setelah anda mendaftarkan di Sponsored Review, kini saatnya anda 

mendaftarkan blog yang telah anda miliki. Ini adalah periode yang 

paling kritis, krn bisa jadi blog kita ditolak. 

 

 

1. Log In ke akun anda dengan klik ”Members Login ” 

 

2. Masukkan Email dan Password pada pop up menu yang muncul. 

 



 

 

Find advertisers : tempat dimana kita akan melihat dan nge 

BID (menawar review) 

Manage blogs : tempat untuk mendaftar, menambah dan 

mengatur blog kita 

My accounts : tempat untuk melihat dan meng edit profile 

account kita sekaligus melihat pendapatan kita. 

Help program : Tempat untuk membaca persyaratan, ketentuan 

dan juga mengajukan pertanyaan seputar SR. 

Affiliate program : Tempat untuk melihat affiliasi kita. 

 

 

3. Klik ”Manage Blog”  



 

 

4. Klik ”Add a Blog” 

 

 

5. Masukkan alamat blog kita ( URL ) mis : http://xxxx.blogspot.com 

dll 

6. Centang persetujuan dan klik ”Continue”  

7. Selanjutnya Sponsored Review akan langsung memprose permintaan 

kita. 
 



 

 

8. Isi kolom yang disediakan  

 

Suggested price : Kisaran harga yang disarankan 

sponsoredreviewd untuk blog kita. 

Desired Priced : Harga yang kita inginkan untuk blog kita. 

Blog category : Isi dengan kategori dari blog kita; Art, 

business, technology, dll 

Blog title : isi dengan Judul blog kita 

Blog URL : isi dengan URL Address blog kita 

Blog description : isi dengan penBlog tag/keywords  

Blog tag/keywords : isi dengan key word dari blog kita; 

online business, dollars..dll 

 

9. Klik “Add new Blog”  



 

10 . Jika blog kita diterima, maka kita dapat segera melakukan 

“BIDING” ( BID ) yaitu menawar review. 
 

 

Cara Menawar Review ( BID Review )  

1. Log In ke sistem  Sponsored Review 

2. Klik “Find Advertiser”  

 

3. KLik panda Tulisan “BID” disamping kanan. 

 

Nama blog muncul disini 



 

3. KLik “Submit to Advertiser “ 

4. Tunggu sampai ada Advertiser tertarik dengan blok kita dan 

memberikan pekerjaan review ke blog kita. Jika kita dapat tawaran 

review, maka tampilan di sponsored review akan menjadi seperti ini. 

 

 



Gambar diatas menunjukkan blog kita dapat tawaran review “5” 

buah ! Pendapatan tiap review akan dibagi 2 antara kita dan Sponsored 

Review. Jika nilai review $5 maka kita akan mendapat $2.5 yang dikirim 

ke paypal kita. 

 

Jika blog kita menerima tawaran review maka kita dapat segera 

membuat review tersebut dan segera di posting di blog kita, maka kita 

akan segera mendapat bayaran ( pembayaran dilakukan tiap 2 minggu 

sekali ). 

 

Contoh Review dapat anda lihat di http://programmer-

pic16F84.blogspot.com 
 

klik submit to advertiser jika kita ingin bid 



 

5. Lakukan proses BID ini sebanyak-banyaknya krn biar kemungkinan 

diterimanya semakin besar.  

6. Setelah sebuah BID ( penawaran ) kita di terima, maka saatnya kita 

kerja untuk membuat review dan mem-posting di blog kita. 

7.  Untuk membuat review ada cara yang mudah yaitu kita buat terlebih 

dahulu dalam bahasa Indonesia dan kemudian di translate ke inggris 

menggunakan Google Terjemahan. Mudah kan ! 
 

Contoh Bukti Pembayaran :  

 

    (** kami menjamin bahwa bukti diatas adalah  asli ** ) 

 

 

 

 

 



 

Ini screen shoot dari Paypal saya : 

 

    (** kami menjamin bahwa bukti diatas adalah  asli ** ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cari Uang Cara #3 

 

MENDAPAT PENGHASILAN DARI 

CLICKBANK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tutorial-clickbank.webs.com 
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kedepan memberikan kami harapan atau ramalan pada kejadian di masa yang akan datang.  

Setiap pandangan kedepan pada setiap materi yang kami jual kami bermaksud untuk mengungkapkan pendapat kami 

tentang potensi untuk mendapatkan penghasilan. Banyak faktor yang akan mempengaruhi penghasilan Anda sebenarnya 
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uang yang lain, Anda dapat menghasilkan uang lebih atau kurang, bahkan tidak sama sekali. Sukses dalam program ini 

adalah hasil dari kerja keras, waktu dan banyak faktor lain yang mempengaruhi. Tidak ada pernyataan garansi apapun 

tentang pendapatan Anda 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN  

Belum begitu banyak orang yang tahu bahwa melalui internet kita 

bisa mendapatkan penghasilan ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Ilmu ini 

memang masih sulit “dicerna” oleh orang awam, sehingga dari sekian 

banyak pengguna internet, hanya sebagian kecil saja yang dapat menikmati 

“kue” ini. 

 Padahal potensi pendapatan dari internet adalah sangat besar 

bahkan tidak terbatas. Yang membatasi adalah kemampuan kita dan usaha 

( effort ) yang telah kita lakukan. Jika pengetahuan kita banyak dan usaha 

yang telah kita lakukan juga banyak, maka potensi penghasilan dari 

internet akan terus mengalir tiap hari ke rekening paypal kita atau melalui 

cek. 

 Perlu diketahui bahwa dengan adanya internet, maka akan terhubung 

dengan orang diseluruh dunia. Jika kita punya product, maka tidak hanya 

orang di negera kita saja yang dapat melihatnya, melainkan orang 

SELURUH DUNIA. Begitu dahsyatnya internet ini dan secara tidak 

langsung juga memberikan potensi bisnis yang sangat DAHSYAT.  

 Saat ini beragam cara untuk mendapatkan uang dapat kita temukan 

di internet. Namun orang awam tentu tidak akan tahu cara-caranya sampai 

dia mencari tahu dengan cara membaca blog tentang internet marketing 

atau membaca buku-buku tentang internet marketing.  

 Beberapa cara tersebut ada yang bersifat sangat mudah dan simple, 

namun ada juga yang memerlukan pemikiran yang mendalam. Yang perlu 

diketahui adalah bahwa jika kita ingin mendapatkan penghasilan dari 

internet, maka kita juga harus bekerja keras terlebih dahulu pada awalnya. 

 Jadi intenet marketing bukan berarti tanpa bekerja terus penghasilan 

akan datang sendiri. Beberapa orang memang telah bisa seperti itu. Dia 

tidak bekerja ( mungkin hanya baca-baca email ) namun mendapatkan 

penghasilan yang LUAR BIASA. 

 Orang tersebut telah bekerja keras pada awal-awal keikut 

sertaannya dalam internet marketing. Sehingga saat ini di telah menikmati 

( passive income ) yang telah dibuatnya beberapa tahun lalu melalui kerja 

keras tersebut. 

 Yang dimaksud dengan kerja keras tersebut adalah segala usaha 

( effort ) yang telah dilakukannya semisal membuat blog kemudian 

memasang iklan PPC, ikut dalam milis-milis marketing, membuat ezine , dll 

sehingga apa yang telah dia kerjakan berdampak pada saat ini yaitu 

datangnya jutaan dari hasil pembelian seseorang melalui link kita. 



 Pada report ini saya akan memperkenalkan salah satu cara 

mendapatkan penghasilan melalui clickbank. Dibenak anda mungkin akan 

bertanya apa itu CLICKBANK ?  Apakah itu sama dengan Bank biasa 

tempat kita menyimpan uang ?  

 
 

 

 

 

 Clickbank adalah sebuah perusahaan yang menjual product-product 

digital seperti ebook maupun keanggotaan lainnya. Selain itu clickbank 

juga sebagai payment processor artinya kita dapat langsung membeli dari 

clickbank tanpa pihak ketiga. Untuk membeli barang dari clickbank kita 

menggunakan kartu kredit. 

 Saat ini clickbank menjual ribuan product digital yang paling laku 

didunia. Ribuan afiliate clickbank telah menerima pembayaran dari 

clickbank atas jasa mereka menjualkan product clickbank tersebut. 

Sebenarnya ribuan ebook yang dijual bukan buatan clickbank, tetapi 

hanya ”titipan” dari para pakar marketing untuk dijual melalui clickbank. 

 

MENJADI AFFILIATE CLICKBANK 

 Agar bisa mendapatkan keuntungan dari clickbank, maka ada 2 jalan 

yaitu : 

1. Menjadi vendor  Clickbank 

Menjadi vendor clickbank artinya kita mempunyai product berupa 

ebook, kemudian meminta clickbank untuk menjualkan. Biasanya 

diperlukan dana sekitar 49 US $ untuk sekali bayar agar product kita 

dijualkan oleh clickbank. Program ini cocok bagi anda yang telah 

membuat e-book ( berbahasa inggris ) yang ingin agar productnya 

laku dipasaran dunia. 

2. Menjadi Affiliate Clickbank 

Menjadi affiliate Clickbank itu tidak perlu modal seperak-pun. 

Namun berkesempatan untuk mendapatkan penhasilan yang tinggi 

bahkan mungkin melebihi menjadi vendor Clickbank. 

 



Lho kok bisa ?  Ya, segalanya bisa diinternet. Perlu anda ketahui 

bahwa menjadi affiliate itu sama dengan menjadi ”Calo” atau ”Makelar”. 

Yang pasti adalah kita mencari orang-orang yang ingin membeli product 

namun melalui lik kita. Jadi kita menjadi calo agar seseorang mau membeli 

product dari clickbank. 

Sebagai contoh jika suatu harga ebook yang bermutu dihargai 69 US 

$ di Clickbank, kemudian kita dapat mencarikan orang untuk membeli 

product tersebut, maka kemungkinan kita akan menerima hasil kerja kita 

sebesar : 

 

69 US $ x 75%              =  51.75 US % 

 

Lho kok ? Ya....itulah diinternet, kita sebagai calo malah penghasilannya 

bisa lebih banyak dari pada pemilik product. Dari hasil menjualkan satu 

ebook saja kita berkesempatan mendapatkan pendapatan sekitar 500 ribu 

rupiah ! 

Anda perlu ingat bahwa sebagian besar warga amerika dan eropa 

sudah terbiasa dengan membeli ebook ( product digital ) untuk dibaca di 

peralatan digitalnya seperti notebook, PDA, IPAD dll. Ingat teknologi 

mereka sudah lebih canggih dan membeli ebook bukan barang baru lagi 

bagi mereka. 
 

 

 



 

 

Gambar Product Apple terbaru IPAD  

salah satu alat yang  dapat dipakai untuk membaca product digital 

( ebook ) 

 

 Ya...itu dia yang menyebabkan affiliate Clickbank bisa mendapatkan 

penghasilan yang lebih besar dari pada Vendor Clickbank adalah karena 

bagi hasil yang lebih besar untuk sang calo. 

 
 

CALO ( ANDA ) = 75 % 

PEMILIK PRODUCT = 25 % 

 

 Kok bisa ya ? Apa tidak rugi tuh pemilik product ? Jawabannya 

adalah : tidak dong....karena product yang dijual adalah product digital 

( ebook ) jadi kalau mau menggandakan tidak ada ongkos sama sekali ! 
 



CARA KERJA AFFILIATE  CLICKBANK 

 Perlu anda ketahui bahwa sebelum era ini, orang Indonesia tidak 

boleh menjadi affiliate Clickbank. Jadi negara Indoneia di banned oleh 

Clickbank. Sehingga orang-orang Indonesia yang tahu akan potensi 

penghasilan dari Clickbank ini, ramai-ramai mendaftar dengan 

menggunakan alamat luar negeri ( Singapura atau US ). Sebagai akibatnya 

mereka juga harus membuka tabungan di bank-bank negara tersebut. 

Sedih ya?  

 Namun saat ini Clickbank telah membuka pintu bagi affiliate dari 

Indonesia dan dapat menggunakan alamat dari Indonesia. Oleh karena itu 

segera manfaatkan kesempatan ini, siapa tahu Clickbank berubah pikiran 

lagi ! 

 Adapun cara kerja menjadi affiliate Clickbank adalah sebagai berikut. 

Sebagai contoh ada seorang yang sangat gemuk ingin menurunkan berat 

badannya. Oleh karena itu segera dia membuka internetnya dan 

menuliskan di google : weigh loss ( menurunkan berat badan ). 

 Pada layar google tertampil beberapa web / blog atau report-report 

yang berkaitan dengan cara menurunkan berat badan. Orang tersebut 

kemudian membuka web tersebut dan tertarik dengan penawaran ebook 

cara menurunkan berat badan pada web tersebut. Setelah dia klik link yang 

ada pada web tersebut, ternyata dia dibawa untuk membeli product 

tersebut melalui clickbank. 

  

Dikarenakan dia sangat ingin menurunkan berat badan, maka dia 

segera membayar harga ebook tersebut misalnya harganya 49 US $. Harga 

segini untuk orang amerika dinilai tidak mahal untuk informasi yang sangat 

berguna. 

Begitu dia membeli product ini, Clickbank langsung mendeteksi dari 

link manakah ( atau dari affiliate manakah ) penjualan ini terjadi. Jika 

barang / product jadi dibeli, maka sang affiliate akan segera mendapatkan 

75 % dari harga tersebut. Affiliate di Clickbank di hargai 50 % ~ 75 % dari 

Harga product ! Bayangkan jika anda bisa menjualkan buku dari 

Amazon.com anda hanya mendapat upah 4 % saja ! He..he..he...mana bisa 

cepat kaya....... 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Intinya adalah anda perlu mencegat agar orang-orang yang ingin 

membeli product clickbank adalah melalui link affiliate anda. Mereka 

senang karena telah menemukan apa yang menjadi kebutuhannya ( ebook 

untuk menurunkan berat badan ), andapun senang karena mendapat komisi 

yang justru lebih besar ( 75 % ) daripada pemilik asli ebook tersebut 

( 25 % ). 
 

 

 

CLICK 
BANK 

ORANG INGIN MEMBELI 
PRODUCT DIGITAL 

MEMBELI MELALUI LINK 
AFFILIASI ANDA 

NOL  
BESAR !!! 



Gambar diatas adalah gambar penghasilan dari affiliate 

Clickbank yang baru bergabung atau belum mengerti ”RAHASIA-

CLICKBANK”.  Hasilnya adalah nol besar, artinya kita belum bisa 

mendatangkan orang untuk membeli product dari Clickbank tersebut. 

Jika kita telah mengerti dan mempelajari tentang cara-cara 

tersembunyi ( rahasia ) untuk mendatangkan orang untuk membeli 

product clickbank, maka laporan diatas akan dapat berubah menjadi 

seperti ini. 

 

 

Hu...hui..dapat sales pertama kali coy.....senilai 16.78 US Dollar !! 

 

Nih dia Snapshotnya.... 



 

Lumayan kan...tinggal banyakin usaha-usaha yang lain seperti bikin artikel, 

bikin blog, iklan di adword, iklan di facebook dll usaha agar orang yang 

ingin membeli product adalah melalui link clickbank kita. Usaha yang telah 

anda lakukan tentu akan terbayar jika ada orang yang membeli melalui link 

anda.  Masak sih dari jutaan pengguna internet tidak ada satupun 

yang ”nyangkut”. Pasti akan ada, ingat teori probabilitas. Yang pasti  tiap 

tahun pengguna internet akan bertambah dan ini akan meningkatkan 

probabilitas adanya penjualan melalui link kita. ASYIIK....... 

 

 Jika anda punya kartu kredit ( he..he tidak semua orang punya lho ) 

dan ingin belajar dari Super Affiliate ( Affiliate Kelas Dunia ) seperti Ewen 

Chia, anda dapat membeli ebook bagaimana meningkatkan pendapatan dari 

Clickbank hingga jutaan rupiah. 

 
 

 

 

Product dari Ewen Chia 

 

 



 

 

 

 

Jika tertarik kunjungi link dibawah ini : 

 

                         http://www.secret-affiliateweapon2.info 

 

 

 Harganya masih terjangkau kok yaitu USD 27. Yah sekitar 

Rp.250.000,- Orang Indonesia masih banyak yang  mau beli ebook dengan 

harga maksimal Rp.300.000,- 

 

Maka penghasilan anda akan bisa seperti ini : 
 

 



 

 

 

Wow amazing ya ? Ini adalah screenshoot dari salah satu 

super affiliate ( bukan saya – kalau saya ..wow...mau beli apa ya ? ). 

Jika 1 US dolar  = Rp.10.000 maka 

Untuk tanggal 9-09-2009  saja pendapatannya adalah :  

43607 x Rp.10.000 = Rp. 436.070.000,- 

( empat ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah ) 
 

 

 Lalu bagaimanakah sih agar terjadi penjualan melalui link affiliasi 

kita ? Ini bocorannya ..... 

a. Membuat website / blog untuk landing page 

b. Ikut milis 



c. Iklan di Adword / Facebook / Iklan baris 

d. Buat report-report / article 

e. Dll 
 

Kok sangat sederhana sih ? Ya karena jika anda ingin yang lengkap 

semua telah ada di ebook ini. 

 

 

 

Sayangnya anda harus merogoh kocek ”hanya” Rp.200.000,- untuk 

mendapat informasi tentang RAHASIA menghasilkan jutaan rupiah dari 

CLICKBANK. Apakah anda sayang mengeluarkan ”modal” Rp.200.000 

untuk mendapatkan potensi penghasilan jutaan rupiah tiap bulan ?  

 

 Segeralah bertindak agar tidak menyesal kemudian ! Kunjungi. 
 

http://rahasia-clickbank.info 

  



 

atau klik link ini untuk product dari Super Affiliate. 

 

 

                               http://www.secret-affiliateweapon2.info 

 

 

 

MENDAFTAR CLICKBANK  

 Lalu gimana sih caranya untuk join Clickbank ? Apakah harus keluar 

uang ? Yang perlu anda ingat adalah pada pada awal-awal dulu clickbank 

mem-banned ( melarang ) orang Indonesia untuk menjadi affiliate untuk 

productnya. Namun kini banned tersebut telah dibuka, artinya kini kita dari 

Indonesia dapat menjadi affiliate clickband tanpa masalah. 

 Untuk menjadi affiliate clickbank juga GRATIS ! Tidak perlu 

mengeluarkan uang seperak pun. Anda hanya perlu koneksi internet untuk 

mengakses web site clickbank di  : 

 

 

www.clickbank.com 

 

 

Segera buka web tersebut.  



 

Tampilan diatas akan terbuka dan karena anda akan menjual product orang 

lain, maka pilih “Affiliates” Kemudian klik “ Sign UP” seperti terlihat pada 

gambar. 

Selanjutnya isilah data-data anda pada kolom yang telah tersedia. 
 

 

Isilah data-data yang diperlukan seperti yang tertera pada pertanyaan di 

sebelah kiri. Dan kemudian klik “Submit” button. 



 

 

 Perhatikan bahwa nickname yang anda pilih, akan menjadi ID 

Clickbank kita. Perlu diketahui bahwa nickname tersebut tidak bisa dirubah 

lagi setelah kita membuka account. Jadi pastikan akan menggunakan 

nickname apa anda pada account clickbank ini. 

Jika semua telah selesai diisi maka akan terlihat pesan seperti dibawah ini. 

 

 

 Selanjutnya bukalah email yang anda pakai untuk mendaftar 

clickbank dan carilah email yang berasal dari Clickbank. Hal ini karena 

clickbank mengirimkan kode rahasia yang dipakai untuk membuka account 

kita. 

 



 

Isikan kode yang didapat dari email dan kemudian tulilah kode chapta yang 

keluar terakhir klik ”Finish”. 
 

 

 

Selanjutnya anda dapat LOG IN ke dalam sistim CLICKBANK: 

 

 

Isikan nickname ( user name ) anda dan password anda. Klik  „LOG IN“. 

Setelah itu tampilan berikut akan tampil pada layar komputer anda. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Beginilah tampilan Account clickbank anda pertama kali. Diatas 

terlihat bahwa Daily snapshot masih nol semua. Hal ini adalah karena anda 

belum memiliki product yang akan dijualkan melalui link anda. Jadi karena 

anda belum pernah mengirimkan pembeli product kepada clickbank, maka 

penghasilan anda masih nol. 

 

Bagaimana Cara menjual Product di CLICKBANK 

 Setelah anda mendaftar di Clickbank dan diterima, maka mungkin 

anda sudah tidak sabar ingin menjualkan product di Clickbank. Untuk itu 

anda perlu klik menu “Marketplace”. 

 
 



Setelah itu anda akan melihat tampilan sebagai berikut. 

 

 

Contoh ketikkan ”Affiliate Marketing” pada Keyword, maka akan muncul 

beragam product Clickbank yang berhubungan dengan keyword tersebut. 
 

 

Diatas adalah kumpulan product2 yang dijual di Clickbank yang 

berhubungan dengan Keyword yang tadi sudah dimasukkan. 

Pilih salah satu product yang ingin anda jual-kan dengan mengklik pada 

judul product. Selanjutnya tekan ”PROMOTE” untuk mempromosikan 

product tersebut melalui link anda. Selanjutnya akan muncul tampilan 

berikut. 
 



 

 

Isikan Nickname anda ( ID Clickbank ) anda. Dan tekan ”Create”.  

Selanjutnya Anda akan diberikan link untuk menjualkan product tersebut. 

Link tersebut kemudian anda sebarkan ke mana-mana lewat beragam cara 

( email, website, blog etc ). 

 

 



Copy link yang berwarna kuning diatas, inilah link anda yang akan 

menjualkan product yang telah anda pilih di depan. 

Jika anda mengirimkan link tersebut lewat email ke seseorang , kemudian 

orang tersebut membeli product melalui link tadi, maka  anda akan 

mendapatkan tip sebesar 50 ~ 75% dari Clickbank. 

 MUDAH KAN ? USAHA ( EFFORT ) YANG HARUS ANDA LAKUKAN 

ADALAH BAGAIMANA MEMBUAT ORANG MEMBELI SUATU PRODUCT 

MELALUI LINK AFFILIATE KITA.  ITU SAJA TANTANGANNYA. 
 

 

 

 

http://tutorial-clickbank.webs.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cari Uang Cara #4 

 

TUTORIAL 
IDR-CLICKIT.COM 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://idrclickit.webs.com 
 
 



 
 

 
Pendahuluan  

 Tahukan anda bahwa hanya dengan bekerja ringan di 

internet, anda akan mendapatkan uang. Betul..mungkin anda 

memang pernah mendengar bahwa ada beberapa orang yang 

menerima penghasilan besar dari internet, namun anda tidak 

tahu bagaimana rekan anda tersebut bisa menghasilkan uang 

dari internet.  

 Mungkin anda berfikir teman anda memiliki pengetahuan 

IT yang tinggi sehingga banyak memiliki website / blog dan dari 

sanalah sumber penghasilannya. Hal tersebut benar, dengan 

memiliki website / blog kita akan bisa mendapatkan uang dari 

internet. 

 Namun sayangnya memiliki website/blog memerlukan 

pengetahuan yang tidak sedikit, dan tidak semua orang bisa / 

tahu cara membuatnya. Padahal anda tetap ingin mendapat 

penghasilan tambahan dari internet......Terus gimana caranya 

ya???? 

 

Solusi dengan PTC 

 Baiklah bagi anda yang tidak memiliki website/blog namun 

tetap ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari internet, 

ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan uang. Yaitu 

menggunakan sistim PTC ( Paid To Click ). 

 Sistim ini mengharuskan kita membuka sebuah iklan 

( berupa website ) dan dibuka selama 30 detik saja. Setelah itu 

anda akan mendapat Rp.50,-. Tiap hari akan ada beberapa iklan 

yang dapat di klik. Mudah kan ??? 

 

 

 

Mendaftar 



 OK, bagi anda yang ingin mencoba sistim ini segeralah klik 

link di bawah ini untuk mendaftar sebagai anggota. 
 

1. Klik link berikut :  

 
http://tinyurl.com/39dt6le 

 

2. Kemudian pilih Daftar Baru, tampilan seperti di bawah ini : 
 

 
3. Setelah diklik maka akan tampil seperti dibawah ini : 

 
*isilah username dengan nama anda  

*isilah email/paypal email dengan email anda ( semua email 

bisa pakai ) 

*isilah Nama Bank dengan nama bank anda ( nantinya akan di 

transfer ke bank ini ) dengan cara memilih menu. 



 

 
 

 

*isilah Atas Nama Rekening : dengan Nama Anda sebagai 

pemilik rekening 

*isilah Nomor Rekening : dengan nomor rekening bank anda 

* isilah Provinsi dengan cara memilih pilihan sesuai tempat 

tinggal anda 

4. Isikan security code di kolom yang kosong sesuai gbr 

disebelahnya  ( contoh diatas : 699f ). 

5. Klik ”Continue” 

Setelah tahap ini anda check email anda. Anda akan 

mendapatkan email dari idr-clickit.com yang berisi username 

dan password anda. 
 

 

Login  

 Setelah anda selesai mendaftar, maka anda dapat segera 

login yaitu masuk ke website tersebut untuk segera ”bekerja” 

melihat iklan. 

1. Klik pada link berikut ini : http://www.idr-clickit.com 

2. Kemudian klik ”Login” seperti di bawah ini . 

 
3. Tampilan berikut akan muncul. 

 

 



 

 

 

 
 

*isilah username dengan nama anda...seperti tadi saat 

mendaftar 

*isilah password dengan password anda 

*isilah security code dengan tampilan di layar ( mis diatas : 

vds4 ). 

 4. Klik   ”Login” 
 

 

 

 

 

 

 



 

Lupa Password Login  

 Jika lupa password login, maka klik ”Reset Password”  

 
 

Kemudian akan muncul gambar seperti ini. 

 
 

Kemudian klik ”Submit” dan check email anda. Kemudian akan 

diberikan link konfirmasi dan setelah di klik anda akan 

mendapatkan password baru dari idr-clickit.com. Ulangi login 

dengan password baru tersebut. 
 

 

 



 

Klik Iklan  

 Setelah berhasil login, maka selanjutnya adalah “kerja” 

yaitu melihat iklan agar kita di bayar. 

 

1. Klik pada “Lihat Iklan” di pojok kiri atas 

 
 

2. Angka diatas tulisan “Lihat iklan” menunjukkan jumlah 

iklan yang tersedia. 

3. Kemudian akan terbuka gambar seperti ini. 

 
 4. Klik judul iklan, kemudian akan muncul titik berwarna 

merah klik di titik merah tersebut. 
 

 

 

Klik disini  



 
( klik di titik merah ya ) 

 

4. Tunggu sampai iklan terbuka dengan sempurna dan tunggu 

sekitar 30 detik agar bar progress berwarna hijau semua 

( akan berjalan sampai penuh ). 
 

 
5. Setelah bar progress berhenti, maka akan tampil seperti 

tampilan diatas. Bahwa anda telah dibayar Rp.50 atau 

Rp.100 ( tergantung keanggotaan anda : standard atau 

premium ). 

6. Setelah itu ulangi dengan iklan yang lain sampai selesai. 

Ingat, klik iklan harus satu-satu tidak boleh langsung klik 

( tidak boleh kemaruk ya he..he..he ). 

7. Setelah itu klik ”nama anda / username anda ” di pojok kiri 

atas. Maka anda akan bisa melihat perolehan anda hari ini.  



8. Setelah itu ya selesai untuk hari ini. Anda baru bisa klik 

iklan lagi keesokan harinya lagi ( setelah 24 jam ). 

9. Setelah uang terkumpul dalam jumlah tertentu, maka bisa 

di cashout ( uang diminta dari idr-clickit.com ). 

 

Meminta Pembayaran ( Cashout / Payout ) 

 Setelah anda bekerja beberapa lama dan telah 

menghasilkan uang dalam jumlah tertentu misalnya Rp.20.000, 

maka anda dapat meminta cashout/payout ( pembayaran 

atau ”gajian” ). 

 

1. Klik nama anda /username anda di kiri atas. 

 
2. Jika tombol pembayaran sudah berwarna biru ( gambar 

diatas ) maka kita sudah boleh gajian. Asyik kan.... 

3. Klik tombol ”Pembayaran” 

 
4. Pilih Bank Lokal ( karena anda pakai BCA,Mandiri dll ) 

5. Jika anda setuju dengan bank lokal maka anda akan 

menerima pemberitahuan berapa besar gaji yang akan 

anda terima. 
 

 



 
 6. Klik ”Ya” 

7. Berikut contoh bukti pengiriman dari idr-clickit.com 

yang dikirim bukan ke bank lokal tetapi ke Paypal ( di 

konversi dari rupiah ke US Dollar ).  Jadi di idr-clickit kita 

bisa minta bayaran dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk 

US Dolar ( $ ). 

8. Jika anda meminta bayaran dalam bentuk rupiah maka 

harus menggunakan Bank Lokal ( BCA, Mandiri dll ), 

namun jika anda ingin dibayar dalam US Dolar, maka anda 

harus memiliki rekening Paypal. 

 

Untuk memiliki rekening Paypal klik di : 
            https://www.paypal.com/id/mrb/pal=VN9SMY3G8EU9Y 

 

 

Log Out  

 Setelah anda selesai “kerja” yaitu klik semua iklan dan 

anda merasa sudah cukup untuk hari itu, maka selanjutnya 

adalah keluar dari program tersebut ( log out ). Proses log out 

ini adalah penting agar data-data anda tidak dipakai orang lain 

jika anda membuka internet di tempat umum ( warnet). Oleh 

karena itu tiap kali mau keluar dari idr-clickit selalu tekan 

tombol log out ( tombol warna merah ). 



 
Tombol log out ( dilingkari ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bukti Pembayaran via Paypal 

 

 

 



 
 

So..tunggu apa lagi ??? segera bergabung. 

 

Klik link dibawah ini untuk mendaftar :  

http://tinyurl.com/39dt6le 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



Cari Uang Cara #5 

 
 
 
 
 
 
 
 

MENCARI UANG DENGAN NEOBUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tutorial-neobux.webs.com 



 
Pendahuluan  

 

Saat sekarang ini biaya hidup dirasakan semakin meningkat dari tahun ke 

tahun. Dengan uang Rp.50.000,- pada saat lalu dirasakan sangat besar, 

namun saat ini jika dibelanjakan hanya bisa membeli beberapa barang saja. 

 

Hal-hal diatas memdorong sebagian besar orang untuk berhemat dalam 

kehidupannya atau setidaknya mencari tambahan penghasilan agar bisa 

menutupu biaya hidup yang semakin besar.  

 

Tidak hanya dalam sektor kebutuhan sehari-hari saja yang meningkat. 

Dalam sektor lain seperti pendidikan juga biayanya meningkat. Biaya 

sekolah / kuliah cenderung meningkat apalagi jika harus kuliah di 

perguruan tinggi swasta, belum lagi dengan kebutuhan lain pendukungnya. 

 

Bagi anda yang memiliki akses internet entah itu akses dari perusahaan 

atau dari tempat lain (warnet) atau bahkan dari rumah sendiri, tentu itu 

merupakan suatu nilai tambah bagi anda jika bisa memanfaatkan internet 

secara lebih maksimal. 

 

Anda yang memiliki akses internet selama ini dipergunakan untuk apa? 

Apakah hanya untuk melihat-lihat berita saja dari detik.com , kompas.com 

atau hanya untuk mengupdate status di Facebook.com ? Atau bermain 

online? 

 

Sangat disayangkan jika fasilitas internet hanya dimanfaatkan untuk hal-

hal diatas saja. Oleh karena itu kami ingin memperkenalkan suatu cara 

untuk mencari tambahan uang dari internet secara mudah. 

 

Secara mudah disini adalah bahwa sistim ini tidak mengharuskan anda 

memiliki website/blog yang bagi sebagian orang membuatnya saja cukup 

merepotkan. Dan tidak memerlukan penguasaan akan ilmu IT yang cukup 

rumit. 

 

OK. Kami tidak akan berpanjang lebar, silakan baca materi berikut ini agar 

anda bisa segera mengetahui cara mendapatkan penghasilan dari internet. 

Semoga penghasilan dari anda itu akan bisa membantu menambah 

penghasilan anda. 

 

 



 

 

Demikian penawaran dari kami. Mohon anda dapat mempelajarinya. Jika 

dalam mempelajari ada hal-hal yang kurang jelas dapat di tanyakan 

kemudian ke email :  

 
 
 
 
                         tutorial_neobux@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
Pemberitahuan ini hanya sekedar untuk sharing pengetahuan tentang cara-cara mencari 
uang dari internet. Apabila anda tidak tertarik atau anda merasa bahwa mencari uang di 
internet hanyalah bohongan, itu hak anda. 
 
Sekali lagi terima-kasih atas waktu anda untuk membaca laporan ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salam 
Tutorial Neobux 
Cikarang Barat Bekasi 17520 
http://tutorial-neobux.webs.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pendahuluan  

Apakah anda pernah mendengar tentang Neobux ? Atau hanya tahu saat 

membaca laporan ini saja ? Baiklah hal itu tidak menjadi masalah apakah 

anda pernah menderngar atau belum pernah mendengar tentang Neobux, 

karena sekarang saya akan menjelaskan apakah Neobux itu. 

 

Neobux adalah sebuah website di internet yang menjalankan sistim ptc 

( paid to click ) yang artinya apabila kita mau meng-klik dan melihat iklan 

selama sekitar 30 detik, maka anda akan dibayar.  

 

Bagaimana enak kan? Hanya melihat iklan dibayar? Selama ini anda 

melihat iklan di TV apakah pernah ada yang membayar ? Tapi jangan terus 

anda membayangkan bayaran tiap melihat iklan senilai Rp.50.000,- atau 

lebih. 

 

Bayaran dari anda melihat iklan di Neobux akan dibayar senilai $0.01 

( atau senilai Rp.100,- ). Bagaimana ? Sangat sedikit menurut anda? Yang 

pasti ada puluhan ribut orang di dunia ini yang telah bergabung dengan 

Neobux. Jika melihat 1 iklan dihargai Rp.50.000.- maka belum beberapa 

hari Neobux pasti sudah tutup karena tidak mampu membiayai lagi. 

 

Oleh karena itu besaran $0.01 adalah yang paling optimal. Dengan 

demikian kelangsungan hidup program Neobux akan tetap terjaga dan 

andapun akan tetap dapat mengklik iklan. 

 

Yang mungkin anda akan bertanya adalah kenapa ada orang yang mau 

membayar agar iklannya di lihat orang. Hal ini adalah agar websitenya 

banyak yang mengunjungi ( traffic ke websitenya ) sehingga nantinya 

websitenya akan berada pada awal halaman pada pencarian Google. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Alur Kerja bisnis dengan Neobux 
 
 
 
Mendaftar Paypal   

Pertama anda mendaftar terlebih dahulu ke Paypal. Paypal ini adalah 

sebuah payment processor atau secara mudahnya adalah bank internet. 

Dengan memiliki paypal maka anda dapat menyimpan dolar anda dari hasil 

internet marketing. 

 

Semua orang yang mau mencari uang dari internet harus mempunyai 

rekening di paypal terlebih dahulu. 

 

Untuk keterangan lebih jauh tentang paypal silakan kunjungi website 

berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Disana akan dijelaskan tata-cara mendaftar paypal. Syaratnya adalah 

anda harus sudah punya alamat email. Berikut ini contoh tampilan dari 

rekening paypal. 
 

 
Tampilan rekening paypal yang saat itu berisi dana $39,20 USD 

 

Ada banyak manfaat memiliki rekening Paypal. Diataranya adalah : 

a. Bisa membeli berbagai macam barang di internet yang menerima 

pembayaran menggunakan Paypal. Salah satu contohnya adalah 

Ebay.com Perlu anda ketahui bahwa Paypal itu sekarang telah dibeli 

oleh Ebay.com. 

b. Bisa menerima dana dari program-program yang anda ikuti di 

internet ( misalnya Neobux dll ) 

                   http://tutorial-paypal.webs.com 



c. Bisa mengirim dan menerima dana dari sesama pengguna Paypal 

baik di dalam negeri maupun di dalam negeri. 

d. Aman karena menggunakan alamat email sebagai rekening, bukan 

angka. 

e. Bisa dihubungkan dengan Kartu Kredit kita sehingga saat membeli 

tidak perlu menyebutkan rekening kartu kredit, tapi cukup email 

paypal kita. 

 

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 daftar melalui  http://tutorial-paypal.webs.com 

 

 

 
1. Klik link di atas ( dalam tanda kotak merah ) kemudian klik “Daftar” 

atau “Register” 

2. Kemudian pilih akun “Primer”  
 
 



 
Gambar 3.Pilih Rekening Primer 

 

Pribadi : untuk kepentingan belanja saja 

Primer : untuk belanja dan terima uang 

Bisnis  : untuk perusahaan  yang membutuhkan multiuser  dan jual beli 

online 

 

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. 

 
 
 
 



 
 
 
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 menajadi https:// 

 

7. 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 terverifikasi. Selanjutnya paypal akan 

membalikkan uang yang tadi di ”pinjam” kembali ke kartu kredit kita. 

 



 
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 
 

 
 
 
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. 

 



 
 
 
11. Selanjutnya klik ”Tambah Rekening Saya ”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

selesai menghubungkan Paypal anda dengan rekening bank lokal anda. 

 
 



 
 
 
Sampai tahap ini anda telah memiliki rekening / akun Paypal. Dan akun 

anda akan berisi $0.00.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mendaftar Neobux  

 
 

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 ).  

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. 

 

 
 

Tampilan pendaftaran Neobux 

 

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. 

 

 

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. 
 

 
Memasukkan validation code 

 

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”. 

 

 
 

 Tampilan Login 

 

 

 

2.3   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?   
 

 
 



 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.  

  

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”. 
 

 
   Progress Bar  

 
Berikut contoh sebuah iklan telah membayar  $0.01 setelah 30 detik.  
 
 
 

 
 

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. 

 
 

 
Tampilan jumlah dolar hasil klik ( Main Balance = $ 10.448 ) 

 

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 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. 

User Name 



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 

 

Berikut bukti-bukti pembayaran dari Neobux  

 

Bayaran dari neobux bulan Mei 2010 ( $ 2,32 ) 
 

 
Bayaran Neobux bulan Juni 2010 ( $ 20,28 )  
 



 

 
Bayaran Neobux bulan Juli 2010 ( $ 42,44 )  
 
 

 
 
Bayaran Neobux bulan Agustus  2010 ( $ 8,47 ) dan ( $ 6,79 ) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
Bayaran Neobux bulan September  2010 ( $ 11,32 ) dan ( $ 8,29 ) dan 

( $8,81 ) 
 
 

 
 
Bayaran Neobux bulan October  2010 ( $ 10,95 ) 
 
 
 



 
 
 

  
Bayaran Neobux bulan November   2010 ( $ 24,47 ) 

 

 

Withdrawal Ke Bank Local di Indonesia 

 

Setelah anda memiliki pendapatan di Paypal, maka untuk memanfaatkan 

ada beberapa cara : 

 

1. Membeli barang online dari internet. Pastikan uang anda cukup 

untuk membeli barang dari internet. Barang disini biasa berupa 

barang fisik ( CD, Buku dll ) atau barang lain seperti software atau 

ebook. 

 

2. Withdraw ke bank lokal di Indonesia ( BCA, Mandiri dll ). 

 
 

 



 
Rekening bank BCA sebelum withdraw dari Paypal 

 

 
 
 

 

 



Atau kalau dilihat dari internet banking BCA. 

 
 

 

Rekening bank setelah withdraw dari Paypal. Nilai yang didapat dari 

Paypal senilai Rp.326,911 diberi kode LLG ( lalu lintas giro ) oleh BCA.  

 
“Wow. Amazing perjalanan uang dari kita mulai klik iklan  terus uang 
mengendap di Neobux (Amerika ) setelah itu kita minta payout. Uang 
kemudian menuju Paypal (Amerika ). Setelah kita minta widthdrawal uang 
dari paypal menuju rekening BCA (  Indonesia ). Setelah itu uang kita pakai. 
Habis deh, dan kita klik iklan lagi”. 
 
 
Sekilas Tentang Neobux : 

Apakah anda pernah mendengar tentang Neobux ? Mungkin 

belum pernah ya. Tapi itu tidak mengapa. Neobux adalah 

sebuah website di internet yang memungkinkan kita bekerja 

darinya hanya dengan cara melihat iklan. 

 

Kita cukup menlihat iklan selama 30 detik dan akan dibayar 

$0.01. Tiap hari akan ada 4 buah iklan. Dengan teknik tertentu 

yaitu meng-upgrade keanggotaan ke Golden, Menyewa referral 

sewa dan memanagement referral sewa dengan baik ( recycle, 



renewal, setting autopay ), maka pendapatan anda tiap hari bisa 

menjadi besar ( bahkan sangat besar ). 

 

Jika hasil dari klik iklan anda telah terkumpul minimal $2, maka 

anda dapat  segera transfer ke rekening Paypal anda. Paypal 

adalah sebuah payment processor yang akan berperan sebagai 

bank internet anda. 

 

Setelah uang anda terkumpul di paypal, anda kemudian dapat 

melakukan withdrawal ke bank lokal di Indonesia ( BCA, Mandiri, 

BNI dll ). 

 

Selamat bergabung dengan Neobux dan menjadi anggota 

komunitas Neobux di seluruh dunia ! 

 

Salam 

Tutorial Neobux 
”Don’t Stop Believing” 

http://tutorial-neobux.webs.com 

    
 
 

 

 

 

 

 


