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Pengantar

Berikut adalah rangkuman berbagai ide bisnis dari internet yang bisa Anda jalankan. 
Ada banyak sekali bisnis yang bisa Anda mulai lakukan sekarang juga. Mulai dari 
bisnis yang mudah namun agak lama mendapat hasilnya, sampai bisnis yang tidak 
terlalu susah namun hasilnya besar.
Anda dapat memilih bisnis apa yang kira-kira sesuai dengan hati Anda. Yang jelas, 
bisnis apa pun yang Anda jalankan dapat menghasilkan tambahan uang untuk 
mengisi pundi-pundi rupiah dan dollar Anda, jangan khawatir =)
Silakan baca, fahami dan coba jalankan – pilih yang Anda inginkan. Jika ada 
kesulitan, silakan tanyakan kepada uangpanas.com melalui email. Pertanyaan Anda 
akan dijawab sesegera mungkin.
Sebagai informasi, bisnis-bisnis yang saya ajarkan bukanlah bisnis MLM yang 
menguntungkan upline ataupun bisnis investasi yang tidak jelas. Bukan juga bisnis 
instant yang bisa membuat Anda jadi kaya mendadak dalam waktu singkat. 
Bisnis-bisnis yang saya ajarkan memerlukan kesungguhan, dedidasi dan waktu 
dalam menjalankannya
Rata-rata bisnis yang saya ajarkan membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk bisa mulai 
“dipetik” hasilnya. Kenapa? Karena biasanya untuk memetik komisi, Anda harus 
mencapai jumlah sekian dollar atau sekian rupiah dulu. Setelah itu pembayaran 
akan dilakukan di bulan berikutnya. Jadi misalkan komisi Anda 100 dollar di akhir 31 
Maret, komisi Anda baru akan dibayarkan  di tanggal 30 April.
Kecuali bisnis reselling produk uangpanas.com, di mana Anda dapat langsung 
memetik hasilnya begitu ada client baru yang berasal dari referensi Anda. Jika Anda 
aktif, Anda bisa balik modal kurang dari seminggu,  hari-hari berikutnya Anda jelas-
jelas mengambil untung besar. 
Terserah Anda memilih yang mana, kami hanya memberikan pilihan, ide dan 
bimbingan. Andalah yang sepenuhnya menentukan bisnis apa yang ingin Anda 
jalankan.

Akhir kata, selamat berbisnis,
salam sukses!
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KETENTUAN GARANSI
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KETENTUAN GARANSI

1/ semua bisnis yang dijelaskan bukan milik uangpanas.com 
(kecuali reselling). 
Kami hanya bertindak sebagai konsultan untuk memberikan ide & panduan cara 
berbisnis saja. Jika ada masalah dalam pembayaran, dalam urusan administrasi dan 
segala macamnya, maka itu di luar tanggung jawab kami. Hal itu berada dalam area 
tanggung jawab pemilik bisnis bersangkutan.

2/ Hasil pada setiap orang bisa berbeda. 
Uangpanas.com hanya bertindak sebagai konsultan, sebagai guru. Andalah yang 
menjalankannya. Kesuksesan Anda, hasil yang Anda dapat, sangat bergantung 
kepada usaha dan dedikasi Anda masing-masing.
Uangpanas.com hanya memberi arahan, bimbingan, selebihnya kembali kepada 
Anda masing-masing. Uangpanas.com tidak menjamin jumlah penghasilan Anda. 

3/ Garansi baru berlaku setelah 100 hari 
Terakhir, seperti yang saya tuliskan di halaman penjualan :: 

... saya berikan jaminan bahwa jika setelah 100 hari berkonsultasi rutin & 
menjalankan saran saya ...

Maka jika Anda meminta garansi sebelum hari ke seratus maka Anda tidak akan 
mendapatkannya. Dan jika Anda juga jarang berkonsultasi Anda pun tidak akan 
mendapatkannya.

>>> Mengapa hari ke 100? 
Sebab rata-rata kesuksessan seorang pebisnis online baru bisa dimulai dari bulan 
ke-3 atau lebih. Karenanya Anda harus berjuang dulu untuk berbisnis online selama 
100 hari, baru ajukan garansi.
Jika baru berbisnis 3-4 hari atau 1-2 minggu belum mendapat hasil, itu wajar. Saya 
dan ratusan ribu pebisnis online lainnya pun begitu. Itu adalah resiko kita sebagai 
pebisnis online.

>>> Mengapa harus rutin konsultasi? 
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Sebab saya menghargai mereka yang bertanya, yang rajin belajar. Itu bukti bahwa 
mereka fokus berbisnis. Dan juga salah satu parameter saya menilai apakah client 
layak mendapat garansi. Jika Anda tidak rutin konsultasi saya tidak bisa menilai 
Anda, dan menganggap Anda tidak layak mendapat garansi.

4/ Garansi hanya berlaku jika Anda bisa menunjukkan bukti kerja keras Anda 
dalam berbisnis
Perhatikan hal ini sebelum meminta garansi :
Sudah berapa lama Anda join? Sudah coba cara promosi apa saja? Apa saja yang 
sudah Anda lakukan untuk promosi sehingga layak untuk saya kembalikan 
uangnya?
Berikan URL tempat Anda berbisnis, berikan URL promosi Anda, berikan bukti 
transaksi Anda untuk beriklan premium (bukti transfer)! Jelaskan apa saja cara Anda 
promos!.
Sudah coba bisnis apa saja? Berapa jam sehari Anda berbisnis? Apa saja usaha 
yang Anda lakukan dalam berbisnis online tersebut sehingga layak untuk saya beri 
garansi?
Jelaskan bisnis apa yang sudah Anda coba! Jelaskan langkah-langkah yang Anda 
lakukan! Jelaskan usaha apa saja yang telah Anda lakukan untuk mengatasinya!
Karenanya, berusahalah dengan keras. Dan jangan lupa dokumentasikan setiap 
langkah Anda, tuliskan di dokumen, ambil screenshot, ambil bukti transaksi, karena 
itulah bukti yang bisa Anda pegang. Jika Anda bisa memenuhinya, garansi akan 
dengan lapang dada saya berikan kepada Anda. Ini adalah janji saya kepada. Tanpa 
bukti, klaim garansi tidak akan diterima.
Yang jelas harap diingat :
Sebagai pebisnis online, kita harus mengatasi rasa takut. Kita tidak boleh 
cengeng, mudah mengeluh, atau penakut. Kita harus berani mengambil resiko, 
mau berusaha, dan bisa menunjukkan bukti usaha.
Semua bisnis ada resikonya, semua bisnis ada rintangannya, semua bisnis 
perlu gagal di awal usaha, semua bisnis perlu usaha keras untuk sukses.
Jangan cengeng, jangan mudah menyerah, jangan malas belajar, jangan malas 
berusaha, jangan takut gagal, dan kalaupun gagal jangan bersedih. 
Berusahalah dengan keras, dan sambutlah kesuksesan!
Itulah semangat kita, para pebisnis online.
Selamat berbisnis!
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SIKAP MENTAL PEBISNIS ONLINE
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Sebelum Anda melanjutkan membaca buku ini, ada hal yang sangat penting yang 
perlu Anda ketahui untuk menjadi pebisnis online yang sukses.

Harap dibaca baik2 :

1/ Untuk sukses bisnis online BUTUH WAKTU

Kesuksesan online atau kesuksesan berbisnis apapun itu baik online maupun offline 
bukanlah suatu hal yang instant. Anda tidak akan bisa mendapatkan hasil ribuan 
dollar hanya dalam sebulan dua bulan berbisnis. Semua butuh proses.  Bahkan para 
“guru”, para “master” bisnis online pun tidak langsung berhasil dalam sekejap mata. 
Mereka butuh berbulan-bulan, mereka butuh bertahun-tahun belajar untuk menjadi 
sukses.

2/ Untuk sukses bisnis online PERLU GAGAL

Sama dengan bisnis di dunia nyata, kadang kita perlu gagal dahulu untuk bisa 
mencapai kesuksesan. Para master bisnis online dari berbagai negara pun begitu. 
Ada yang kehilangan puluhan, ratusan bahkan ribuan dollar terlebih dahulu untuk 
bisa sukses. Saya sendiri di awal-awal kehilangan ratusan dollar dan terkena tipu 
bisnis online.

Kegagalan itu penting, dan kita kadang butuh kegagalan untuk belajar darinya. 
Supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Supaya dapat 
mengetahui apa yang harus dihindari dalam berbisnis.

3/ Kesuksesan bisnis online TIDAK ADA JAMINAN-nya

Kadang ada client bertanya kepada saya :  apakah kalau saya ikut bisnis ini atau 
bisnis itu dijamin pasti sukses? Tentu tidak. Saya hanya bisa menggeleng-
gelengkan kepala saya. Pertanyaannya lucu :-)

Di dunia ini tidak ada orang yang bisa menjamin apa yang akan terjadi esok hari, 
tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan kita lakukan esok hari. Termasuk 
menjamin apakah kita akan sukses berbisnis online atau gagal.

Urusan kita hanyalah berusaha dan berdoa. Selanjutnya serahkan kepada Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah nanti sukses atau gagal, itu terserah pada-Nya.

Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha, dan berdoa. Lalu jalani bisnis-bisnisnya 
dengan jujur, konsisten, penuh semangat. Sekarang masalahnya hanyalah kita 
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mau tidak untuk menjalani proses tersebut? 

Ingat, resiko itu selalu ada. Baik untuk bisnis online maupun bisnis offline. 
Sekali lagi, resiko itu selalu ada, baik untuk bisnis online maupun offline. 
Sekarang masalahnya, kita mau tidak untuk menjalaninya?

Ingat baik-baik : hidup Anda tidak akan mengalami peningkatan jika Anda tidak mau 
berinvestasi, tidak mau mengambil kesempatan dan menunda-nunda untuk memulai 
bisnis.  Ini adalah fakta kehidupan.

Lalu bagaimana dengan garansi uangpanas? Garansi uangpanas seperti 
dijelaskan di sales letter bukan garansi sukses, tapi garansi kepuasan belajar. 

Kenapa? Sebab uangpanas adalah jasa pembelajaran bisnis online, dan bukan 
sebuah program bisnis online. Karenanya yang ditawarkan adalah garansi 
kepuasan belajar. Harap difahami.

Kalau uangpanas adalah sebuah program bisnis online pun, justru tidak akan 
saya berikan garansi. Kenapa? Karena resiko gagal itu selalu Ada, dalam 
bisnis apa pun, baik offline maupun online.

Karenanya jika Anda tidak berani (ciut) untuk menghadapi resiko kegagalan, 
maka stop sekarang juga dan jangan pernah berbisnis.

4/ Jangan tergiur tawaran yang terlalu manis

Kadang ada banyak tawaran bisnis internet yang sangat manis. Yang menjanjikan 
keuntungan sekian persen dalam waktu sekian lama. Dan ini biasanya untuk bisnis 
yang berupa investasi / member get member.

Ada juga tawaran survey yang menawarkan bayaran terlalu besar untuk sebuah 
survey. Atau kadang aja juga tawaran 

Jadi, jangan mudah tergiur! Biasanya sebuah tawaran yang manis itu beresiko besar 
untuk menjadi pahit. Jangan mudah tergiur! Jika sebuah tawaran terasa terlalu 
bagus untuk dilewatkan, biasanya memang begitu.

Perlu Anda ketahui, semua bisnis itu butuh perjuangan. Semuanya butuh usaha, 
waktu, tenaga, pikiran. Tidak bisa hanya duduk, diam, dapat uang.

Karenanya hindari tawaran yang terlalu manis.
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5/ Jangan ikuti program bisnis investasi

Poin yang ini masih berkaitan dengan point sebelumnya.

Jangan tergiur dengan bisnis berkeodk investasi online. Kebanyakannya adalah 
member get member.

Kebanyakan pelaku bisnis internet terutama yang malas bekerja suka termakan 
rayuan seperti ini. Mereka rela untuk menginvestasikan uangnya di dalam bisnis ini.

Sehari dua hari, seminggu dua minggu, bisnis berjalan lancar. Bulan berikutnya, dia 
investasikan dana lebih besar lagi. Terus berlanjut begitu sampai ada saatnya tiba-
tiba situs investasi yang dia percayai tersebut menghilang begitu saja. DENGAN 
SEMUA UANG YANG DIA INVESTASIKAN DI SANA!

Jadi sebenarnya biasanya dalam bisnis berjenis investasi ini Anda akan diajak 
menanamkan uang sejumlah tertentu dengan iming-iming mendapat sekian persen 
dalam waktu sekian hari. Kadang mereka mengatakan bahwa ini bisnis hasil cepat, 
dengan uang diputar di bisnis tertentu. Padahal nyatanya tidak, nyatanya bisnis 
mereka adalah member get member.

Anda diwajibkan untuk mengajak member baru untuk mendapat komisi.Dan jika 
tidak ada member baru maka bisnis mati dan uang Anda melayang. Karenanya ini 
sangat riskan, jangan diikuti.

Oke sekarang Anda faham beberapa dasar untuk menjadi pebisnis online yang 
sukses. Terapkan, jalankan, berani hadapi resiko, dan jangan ragu lagi.

6/ Pebisnis yang sukses harus sering bertanya ke search engine, terutama 
GOOGLE dan YAHOO. Bukan bertanya ke orang lain.

Kadang ada saja pebisnis online pemula yang agak malas untuk eksplorasi, tidak 
mau mencoba-coba untuk memahami bisnis yang dia jalani. Setiap langkah dia 
selalu bertanya kepada orang lain, kepada consultantnya, kepada temannya, dan 
kepada kepada kepada .... 

Padahal untuk menunggu jawaban dari temannya dia butuh waktu, untuk mendapat 
jawaban dari consultannya juga butuh waktu yang cukup lama (karena harus 
menjawab pertanyaan banyak client), bahkan berjam-jam.

Siapa yang rugi? Dia sendiri! Ini jelas-jelas menghambat kesuksesan bisnis dia 
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sendiri. Padahal Andai dia tidak malas mencari tahu jawaban dari apa yang dia cari 
banyak tersedia di internet. Daripada menunggu jawaban dari teman / consultant 
yang perlu waktu lama, lebih baik mencari jawabannya lewat search engine seperti 
google. Dan jawabannya akan diketahui secara instant.

Misalnya, ada banyak pebisnis yang ingin tahu  jika mendaftar di clixsense, 
bagaimana cara mengisi kolom “payable to?”

Untuk mencari jawabannya ada dua solusi :

1. Tanya ke orang lain.

Jika Anda bertanya kepada client / teman Anda, pasti butuh waktu yang lama untuk 
menerima jawabannya. Puluhan menit, bahkan berjam-jam. Dan itu pun mungkin 
kurang jelas.

2. Tanya ke search engine (google / yahoo / MSN)

Cukup ketikkan “clixsense payable to diisi apa” atau “cara daftar clixsense” 
atau “clixsense tutorial” pada kolom pencarian google dan Anda akan dapatkan 
jawabannya.

Ada puluhan link yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, dalam waktu instant, 
tidak perlu menunggu berjam-jam.

Ini juga bisa diterapkan untuk banyak pertanyaan lainnya, seperti “cara mendaftar 
paypal”, “cara verifikasi paypal”, “paypal tutorial”, “cara verified alertpay”, 
“cara verifikasi alertpay”, ... dan apapun yang ingin Anda ketahui tentang dunia 
bisnis online!

Karenanya tanamkan dalam diri Anda kebiasaan untuk bertanya kepada search 
engine (GOOGLE/YAHOO/dll) jika mengalami jalan buntu / permasalahan dalam 
berbisnis online. 

Ada ribuan orang di luar sana yang pernah mengalami masalah serupa dan 
menemukan jawabannya dengan cara ini.

Search engine adalah basis data FAQ (FrequentlyAsked Questions) yang terbesar 
di dunia ini. Jadi manfaatkan dengan baik!

Jadi? Gunakan search engine untuk menjawab persoalan Anda secara instant! Jika 
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ada cara yang lebih cepat, kenapa harus mencari cara yang lebih lambat? 

Lupakan cara-cara bertanya dengan mengirim SMS / email ke teman Anda. Butuh 
waktu yang lama untuk menunggu jawabannya. 

Dan ingat, mengandalkan panduan teman / konsultan semata adalah salah satu 
cara untuk gagal yang paling cepat. Bisnis online menuntut Anda proaktif belajar 
mandiri dan mencoba-coba. Jika benar-benar sudah mentok, barulah bertanya.

Salam sukses!
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BISNIS ONLINE PALING MUDAH,
PALING SANTAI, PALING MENGUNTUNGKAN

RESELLING PRODUK UANGPANAS.COM
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Sebagai pembuka dari ebook ini, saya akan ajarkan salah satu bisnis paling 
mudah, paling santai, paling cepat, dan paling besar hasilnya yang bisa 
dijalankan oleh Anda (member uangpanas.com).

Rata-rata bisnis yang saya ajarkan membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk bisa mulai 
“dipetik” hasilnya. Kenapa? Karena biasanya untuk memetik komisi, Anda harus 
mencapai jumlah sekian dollar atau sekian rupiah dulu. Setelah itu pembayaran 
akan dilakukan di bulan berikutnya. Jadi misalkan komisi Anda 100 dollar di akhir 31 
Maret, komisi Anda baru akan dibayarkan di di tanggal 30 April.
Kecuali bisnis ini, yaitu bisnis reselling produk uangpanas.com, di mana Anda 
dapat langsung memetik hasilnya begitu ada client baru yang berasal dari referensi 
Anda. Jika Anda aktif, Anda bisa balik modal kurang dari seminggu,  minggu-
minggu berikutnya Anda jelas-jelas mengambil untung besar. 

Selain itu, keuntungan reselling produk uangpanas bisa dibilang paling besar 
dibanding bisnis-bisnis lainnya. Menjadi affiliate / reseller adalah salah satu cara 
tercepat dan termudah untuk segera mendapatkan uang berkali lipat dari 
modal Anda. Seperti yang dilakukan oleh para reseller yang memberikan 
testimonial di uangpanas.com.

Kenapa? Karena di bisnis-bisnis lainnya rata-rata Anda hanya mendapat uang 
dalam hitungan sen untuk setiap aksi yang Anda lakukan, sedangkan dengan 
resellind Anda mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari harga produk,

Contoh  :

● PTC == rata-rata 1 sen per klik, dari setiap 100 klik Anda mendapat 1 dollar

● PPC (adsense / lokal) == 1-3 sen per klik. Dari setiap 100 klik pengunjung 
Anda mendapat 1-3 dollar.

● Reselling produk uangpanas == 50% dari harga produk. Andaikan Anda 
sangat kurang beruntung dan dari setiap 100 pengunjung URL affiliasi Anda 
hanya mendapat 1 pembeli (ingat : ini keadaan sangat kurang beruntung), 
Anda mendapat 50% harga produk. Bagaimana kalau terjual 2, 3, 5 atau 
bahkan 10 pembeli?

Perhatikan contoh order yang didapat user iniowi dan user enkqoy dalam 1 (satu) 
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hari saja (10 Juli 2008) dari memfokuskan diri di bisnis reselling >>

keterangan : 

● user iniowi == mengiklankan URL affiliasi di iklan berbayar (kliksaya.com / 
kumpulblogger.com / google adwords) + memakai halaman preselling. 
Order sehari 4-6 buah.

● user enkqoy == mengiklankan URL affiliasi di iklan berbayar (kliksaya.com / 
kumpulblogger.com / google adwords), tanpa halaman preselling. Order 
sehari 2-4 buah.

● user Admin == pemilik situs uangpanas.com. Mengiklankan dengan berbagai 
cara, baik promosi gratis maupun promosi berbayar (promosi berbayar jauh 
lebih efektif).

● user lainnya == tanpa iklan berbayar, tanpa presell (mengandalkan memakai 
web iklan gratis --- kurang efektif)

Sangat menggiurkan, bukan? Jadi, jangan percaya jika Ada yang bilang menjadi 
reseller /affiliate tidak bisa mendapat uang banyak. Mereka yang berkata begitu 
mungkin saja :

• belum pernah mencoba reselling / affiliasi 
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• pernah mencoba tapi tidak sungguh-sungguh 
• mencoba sungguh-sungguh tapi tidak dengan cara yang benar 
• atau sebenarnya mereka sukses tapi tidak ingin banyak saingan, karenanya 

mereka sengaja menakut-nakuti Anda supaya tidak berbisnis affiliasi. 
Jadi, apapun bisnis online yang Anda lakukan, jangan lupa untuk melakukan 
reselling produk uangpanas. Jangan sampai Anda melepaskan kesempatan ini. Ini 
adalah salah satu bisnis paling santai, paling mudah, paling menguntungkan.
Jika Anda membeli paket bisnis uangpanas.com, Anda dapat menggunakan kode 
URL khusus milik Anda (http://uangpanas.com/?id=usernameanda) yang bisa 
Anda taruh di berbagai iklan baris, milis, blog, email, SMS, Yahoo Message, situs 
Anda, atau selainnya. Dan jika ada orang lain membeli paket bisnis ini melalui URL 
Anda, Anda akan mendapat komisi 50% dari harga penjualan.

misalkan username Anda = superman,
maka URL khusus Anda adalah
http://uangpanas.com/?id=superman 

Cukup mengajak orang lain datang ke URL affiliasi Anda, lalu selesai. Setiap kali 
ada orang yang melakukan klik pada URL affiliasi dan melakukan pembelian paket 
bisnis uangpanas, maka Anda akan mendapat komisi sebesar 25% (free affiliate) 
atau 50% (paid affiliate) dari harga jual paket bisnis uangpanas. Setiap ada yang 
membeli atas referensi Anda, dia diharuskan mentransfer 50% harga ke rekening 
pengelola dan 50% ke rekening Anda (untuk paid affiliate).

Anda akan diberitahu melalui email secara otomatis begitu terjadi terjadi 
pemesanan. Setiap terjadi transaksi maka komisi akan otomatis masuk pada 
rekening pribadi Anda, karena member yang melakukan transfer langsung ke 
rekening Anda.

Jangan khawatir terhadap member “nakal”, jika dia terbukti tidak membayar 
ke sponsor maka membership yg bersangkutan akan langsung dihapus. 
Selain itu dia harus melakukan konfirmasi ke Anda setelah melakukan transfer, 
setelah Anda mengecek dan mengkonfirmasikan bahwa yg bersangkutan telah 
membayar, barulah  member tersebut diaktifkan.

Keunggulan reseller program uangpanas.com adalah setiap calon pembeli yang 
mengklik link affiliasi Anda akan tetap menjadi calon pembeli atas promosi Anda 
selama 1 bulan ke depan (One Month Affiliate Tracking). Dengan sistem ini, 
meskipun pada hari pertama calon pembeli yang mengunjungi website ini tidak jadi 
beli, sistem kami akan mengidentifikasi promosi yang Anda lakukan selama 1 bulan 
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kemudian sejak kunjungan pertama. Jika dalam waktu satu bulan tersebut ia 
kembali lagi ke website ini dan melakukan pembelian, sistem kami akan 
mengidentifikasi penjualan ini atas promosi anda. Hal ini akan sangat meningkatkan 
peluang Anda untuk mendapat komisi dari uangpanas.com.

Bagaimana, menarik bukan?

Ingat, inilah keuntungan Anda menjalankan bisnis reselling (menjadi affiliate / 
reseller) produk uangpanas dibanding menjalankan apapun bisnis online lainnya :

1. tidak perlu pusing membuat produk (uangpanas.com sudah membuat 
produk, Anda tidak perlu membuat produk sendiri)

2. tidak perlu biaya produksi (uangpanas.com sudah membuat produk)

3. biaya rendah (tidak wajib membuat website / blog dan mengurusnya yang 
tentunya membutuhkan biaya)

4. menjual produk uangpanas itu mudah (karena produk uangpanas.com ini 
banyak yang mencari dan membutuhkannya. Ada pasar yang sangat luas 
untuk menjadi affiliate uangpanas)

5. website uangpanas sangat menarik perhatian (dan membuat Anda mudah 
untuk menjual produk uangpanas sebagai affiliate, buktinya Anda telah 
membeli)

6. sangat mudah dilaksanakan (tidak perlu apa-apa, hanya mengajak orang 
lain datang ke URL Affiliasi Anda)

7. tidak perlu membuat gudang (tidak perlu membuat gudang untuk 
menyimpan barang, karena ini produk digital. Bahkan gudang digital untuk file 
sudah disiapkan oleh pihak uangpanas.com)

8. tidak perlu memproses order (Anda tidak perlu dibuat repot mengurus 
order, melayani pertanyaan calon pelanggan dan selainnya. Uangpanas yang 
melakukannya, Anda cukup santai-santai saja)

9. tidak perlu memproses pengiriman (uangpanas.com yang menyiapkan 
sistem pengiriman barang untuk Anda, Anda cukup santai-santai saja)

10.tidak perlu melayani pertanyaan dan komplain atau klaim garansi dari 
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pelanggan (karena semua saya yang mengurus. Sekali lagi Anda cukup 
santai-santai saja)

11. dapatkan uang kapan pun, bahkan saat Anda tidur! (Anda cukup 
menyebar URL affiliasi Anda, dan kapan pun ada yang meng-klik dan 
melakukan order, Anda akan mendapatkan uang, bahkan saat Anda tidur. 
Beda dengan bisnis lainnya di mana Anda hanya bisa mendapat uang saat 
mengklik iklan, atau melakukan action lainnya. Passive income.)

12.pasar yang besar (besar sekali pasar untuk produk yang dijual 
uangpanas.com, ada jutaan orang yang mencari-cari produk ini. Ini adalah 
pasar potensial bagi Anda sebagai affiliate marketer uangpanas.com)

13.pasar yang luas (siapapun dari seluruh Indonesia bisa mengklik URL Affiliasi 
Anda dan melakukan order, yang berarti Anda akan mendapat uang dari 
order yang mereka lakukan)

14.kerja dari rumah atau dari mana pun (bisnis reselling ini bisa Anda kerjakan 
dari rumah, atau dari warnet, atau dari kantor. Cukup menyebar URL affiliasi 
Anda)

15.resiko minimal (tidak perlu takut reputasi Anda buruk, tidak perlu takut 
server hosting Anda rusak, atau sebagainya. Seluruh resiko ditanggung 
uangpanas.com)

16.keuntungan dalam rupiah (Bayaran dalam Rupiah. Bisnis lain membayar 
dalam dollar yang harus Anda tukar ke Rupiah secara manual)

17.keuntungan instant (keuntungan langsung dikirim ke rekening Anda, tanpa 
perantara paypal / alertpay / cek yang harus Anda tukar ke Rupiah secara 
manual – agak merepotkan)

18.keuntungan besar (50% dari harga barang, jauh lebih besar dari komisi 
Anda dari setiap klik di PTC / Adsense / bisnis online lainnya)

19. tanpa perlu membuat website / blog (cukup mengajak orang lain ke URL 
Affiliasi Anda, http://uangpanas.com/?id=usernameAnda)

20. tanpa minimum payout (setiap pembeli berarti uang untuk Anda. Tidak 
seperti bisnis lain yang memerlukan minimum US 10$ / US 100 $ baru bisa 
ditarik ke rekening paypal / alertpay / cek)
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21.tanpa perlu menunggu (pengiriman uang komisi dilakukan pada hari yang 
sama pada saat pembelian terjadi. Tidak perlu menunggu 30-60 hari seperti 
bisnis-bisnis lainnya)

22.affiliate tracking 30 hari (bila prospek baru memutuskan membeli 30 hari 
sejak datang karena URL affiliasi Anda, Anda tetap mendapat komisi. Tidak 
seperti situs affiliasi lain yang hanya mentrack selama 24 jam, atau bahkan 
hanya sampai browser tertutup)

23.bonus bagi reseller / affiliate berprestasi (keterangan lengkap ada di 
member Area uangpanas.com)

Ini adalah salah satu bisnis paling mudah (tidak butuh website / blog), paling santai 
(cukup menyebar URL affiliasi) dan paling menguntungkan yang bisa Anda lakukan 
(dibanding berbagai bisnis lainnya).

Karenanya, mulailah bisnis reselling ini sekarang juga! Untuk info tips & trik 
reselling, silakan login ke member area uangpanas.com

Dilarang membajak dan dilarang memberitahukan password ebook ini! Jika Anda 
menemukan ada yang membajak / membocorkan password ebook ini, laporkan ke 
consultant@uangpanas.com, saya sediakan imbalan menarik bagi Anda.

http://uangpanas.com/
mailto:consultant@uangpanas.com
http://haryoprabowo.com/


Haryo Prabowo
http://uangpanas.com

http://haryoprabowo.com 

Paid To Click

Dilarang membajak dan dilarang memberitahukan password ebook ini! Jika Anda 
menemukan ada yang membajak / membocorkan password ebook ini, laporkan ke 
consultant@uangpanas.com, saya sediakan imbalan menarik bagi Anda.

http://uangpanas.com/
mailto:consultant@uangpanas.com
http://haryoprabowo.com/


Haryo Prabowo
http://uangpanas.com

http://haryoprabowo.com 

Hanya Dengan Browsing,
dan membuka halaman internet

ANDA Dibayar Dengan DOLLAR oleh situs PTC!
Daftar GRATIS! Habis Daftar DAPAT UANG!

PTC? Apakah itu?

PTC adalah singkatan dari PAID TO CLICK. Sebuah istilah program bisnis 
di internet yang membayar setiap membernya untuk melakukan klik pada 
halaman tertentu dan menunggu selama beberapa detik untuk melihat 
iklan. Ya, cukup melakukan klik saja!

Kenapa situs PTC bisa membayar Anda?

Logikanya mudah saja, setiap anda membuka suatu halaman, pasti ada 
iklan di halaman tersebut. Dari sanalah situs PTC mendapat uang untuk 
membayar Anda.

• Simple-nya seperti ini :

Perusahaan lain beriklan di situs PTC > perusahaan itu membayar 
situs PTC > situs PTC membayar anda. Sangat logis!

Bagaimana cara Anda dibayar?

Ada beberapa pilihan

• Dibayar melalui Paypal (mata uang online). Selanjutnya dari Paypal 
dapat langsung ditransfer ke bank Anda di Indonesia (BCA, 
Muamalat, BRI, BNI, dst). Keterangan tentang PayPal bisa dilihat 
di paypalindonesia.com

• Dibayar via egold / alertpay / mata uang online lain) lainnya. 
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Selanjutnya dapat ditukar ke rupiah dan ditransfer ke bank Anda 
di Indonesia (BCA, Muamalat, BRI, BNI, dst). 

Untuk paypal dapat ditukar di www.onespay.com 

Untuk egold dapat ditukar di www.egoldindonesia.com 

Untuk alertpay dapat ditukar di www.cosaarandachanger.com

(tapi yang umum dipakai untuk PTC adalah Alertpay)

• Dikirimkan via cek ke berbagai negara termasuk Indonesia. Untuk 
signup silakan klik paypal.com, e-gold.com, alertpay.com

• Panduan signup ada di 

http://haryoprabowo.com/cara-pendaftaran-paypal

http://haryoprabowo.com/cara-pendaftaran-alertpay

Berapa Anda akan dibayar ?

Setiap situs PTC memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam 
pembayaran. Silakan dilihat di situs PTC masing-masing.

Tapi biasanya Anda akan dibayar antara 1-2 sen per klik. Dan jika Anda 
menarik member lain (referral) maka Anda akan mendapat 1-2 juga dari 
setiap klik yang dilakukan member tersebut. Jika dianalogikan dalam 
dunia bisnis real, bisa dikatakan Anda mendapat komisi repeat order.

Jumlah iklan yang bisa di-klik per hari bervariasi, tergantung situsnya. 
Ada yang belasan, ada yang puluhan, kadang ada yang kisaran 1-10 saja. 
Relatif. Tapi biasanya jika Anda mengupgrade keanggotaan Anda, maka 
Anda akan mendapat lebih banyak iklan yang bisa diklik dalam sehari.

Yang jelas, uang yang Anda dapat tergantung keaktifan Anda. Semakin 
sering Anda login dan meng-klik, maka makin banyak uang yang Anda 
dapat. Semakin banyak referral (downline) Anda, maka makin banyak 
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juga pemasukan Anda.

Sebagai ilustrasi, ini perhitungan kasarnya >>

• » Every click worth $ 0.01
• » You click 10 ads per day = $0.10
• » 10 referrals (downline) click 10 ads per day = $0.10
• » Your daily earnings = $2.10
• » Your weekly earnings = $14.70
• » Your monthly earnings = $63.00

Hmmm lumayan kan? Tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil untuk 
sebuah program bisnis yang sangat mudah seperti ini (cukup klak-klik 
saja). Dan enaknya lagi, selain mudah dijalankan bisnis ini juga tidak 
menyita banyak waktu Anda. 

Hanya butuh 5 menit per hari per program untuk bisa mendapatkan 
penghasilan seperti ti atas. Dengan asumsi, waktu yang dibutuhkan untuk 
membuka sebuah iklan adalah 30 detik.

Dilarang membajak dan dilarang memberitahukan password ebook ini! Jika Anda 
menemukan ada yang membajak / membocorkan password ebook ini, laporkan ke 
consultant@uangpanas.com, saya sediakan imbalan menarik bagi Anda.

http://uangpanas.com/
mailto:consultant@uangpanas.com
http://haryoprabowo.com/


Haryo Prabowo
http://uangpanas.com

http://haryoprabowo.com 

* 10 halaman x 30 detik per iklan = 5 menit

Eits, tapi tunggu dulu... itu baru dari satu program PTC ....
Bagaimana kalau Anda ikut banyak program ?
Bagaimana kalau Anda melakukan puluhan / ratusan klik per hari?
Bagaimana kalau Anda punya puluhan / ratusan downline ?
Bayangkan, berapa ribu US$ yang bisa Anda raih!

Tips menghasilkan banyak UANG?

Oke  mungkin  sekarang  Anda  sudah  tertarik  tentang  bisnis  PTC  ini. 
Sekarang mungkin anda bertanya, "bagaimana untuk mendapat banyak 
uang dari program PTC ini ?"

Jawabannya mudah, yang jelas Anda harus disiplin dan mau meluangkan 
waktu sehari 5 menit saja untuk satu program. Lakukan beberapa tips 
mudah di bawah ini, dan pasti penghasilan Anda meningkat.

Berikut beberapa tips & triknya :

• Login setiap hari dan melakukan klik sebanyak2nya.

Login setiap hari untuk segera melihat iklan terbaru! Kadang ada 
iklan yang hanya berlaku satu hari, jadi usahakan (tidak harus) 
login setiap hari supaya tidak tertinggal.

Klik semua iklan yang Ada, klik semua iklan yang bisa di-klik. 
Semakin banyak iklan yang anda klik, semakin banyak uang yang 
Anda hasilkan.

• Ikuti banyak program PTC sekaligus.

Selama menunggu 30 detik untuk "menonton" halaman dari satu 
situs PTC, Anda bisa membuka halaman lainnya. Manfaatkan waktu 
sebaik-baiknya. Kalau bisa membuka 5-10 halaman sekaligus dari 
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beberapa program PTC, kenapa tidak?

• Cari downline / referral sebanyak mungkin!

Setiap Anda mendaftar di situs PTC pasti mendapat link URL 
referral, suruh teman-teman Anda mendaftar dari link itu. Sebarkan 
URL referral Anda ke teman-teman Anda, dan ajak bergabung 
melalui URL referral Anda. Promosikan via email, post di mailing 
list, post di forum, kasih pesan di YM, tulis di blog Anda, dan lain 
sebagainya.

Dengan program affiliasi, Setiap referral Anda melakukan klik, Anda 
akan mendapat "persenan juga". Sama-sama untung. Anda 
mendapat balasan atas jasa menginformasikan, referral Anda pun 
mendapat info berharga ttg ptogram PTC.

• Upgrade account Anda !

Kalau Anda punya uang (egold/alertpay/...) dan mampu melakukan 
upgrade, lakukanlah. Sebab dengan melakukan upgrade uang yang 
Anda dapatkan dari tiap klik akan semakin banyak, karena kadang 
upgraded member klik-nya dinilai lebih. Selain itu, kadang ada iklan 
yang hanya bisa di-klik oleh upgraded member.

• Untuk Mencari Referral, Buatlah Blog

Yang berisi sebuah penjelasan tentang PTC, apa saja PTC yang bisa 
diikuti dan juga tips trik PTC. Cantumkan link affiliasi Anda di sana, 
sehingga orang yang tertarik mendaftar di bawah Anda.

Saya tertarik, ingin join !!

Sip, kalau Anda tertarik mari bersama-sama mencari dollar di internet !

Sesuai saran saya di atas, ikuti beberapa program sekaligus ( yang 
terpercaya dan terbukti membayar ), supaya cepat terlihat hasilnya.

Dilarang membajak dan dilarang memberitahukan password ebook ini! Jika Anda 
menemukan ada yang membajak / membocorkan password ebook ini, laporkan ke 
consultant@uangpanas.com, saya sediakan imbalan menarik bagi Anda.

http://uangpanas.com/
mailto:consultant@uangpanas.com
http://haryoprabowo.com/


Haryo Prabowo
http://uangpanas.com

http://haryoprabowo.com 

Dengan membuka beberapa account, Anda bisa membuka banyak 
halaman dalam waktu yang sama, artinya Anda mendapat uang dari 
beberapa situs PTC berbeda dalam satu waktu yang sama.

Selain itu, kadang sebuah situs hanya menampilkan beberapa iklan dalam 
satu hari, walau hari sebelumnya bisa sampai puluhan iklan. Jadi dengan 
memiliki banyak account, ketika situs A tidak ada iklannya, Anda tetap 
bisa mendapat uang dari membuka situs B.

Supaya mudah, saya pilihkan beberapa program yang bagus untuk diikuti 
dan terbukti membayar. Untuk detail programnya dapat dilihat di situs 
masing-masing.  Setelah mendaftar jangan lupa untuk aktif meng-klik 
serta mencari referral / downline, supaya cepat mendapat uang. 

Berikut beberapa situs PTC yang saya rekomendasikan :

1. http://bux.to/?r=bledaone    (  MANY ADS)

2. http://www.PaidClicks.WS/?r=bledaone    (  MANY ADS)

3. http://www.turbobux.com/?ref=bledaone     (  MANY ADS)

Jika Anda merasa kurang puas dengan situs-situs di atas, atau ingin list 
berbagai situs PTC lainnya. Anda dapat melakukan review tentang 
berbagai situs PTC lainnya di >>

http://www.ptctalk.com/

http://www.ptctalk.com/top10.php

http://www.ptctalk.com/proofs.php 

Saran dan masukan 

DAFTAR DAN FOKUSKAN pada program-program tersebut. 
Rajinlah melakukan klik setiap hari dan juga aktif mencari 
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referral, niscaya banyak uang mengalir ke rekening Anda. 

• Minat tidak minat daftar saja, supaya tahu. GRATIS.

• Untuk registrasi harap dari link yang disediakan 
(misal : clixsense.com/?2362995), 
dan bukan pada halaman utamanya
(misal : clixsense.com)
supaya Anda menjadi referral saya. 

Hitung2 sebagai "tanda terima kasih" karena telah memberikan 
informasi ini kepada Anda =)

Cara mendaftar situs PTC (contoh www.bux.to ) :

      Datang ke www.bux.to

Lalu klik Register lihat diatas sebelah kanan  atau Join now to get $ 
0.05 Sign Up Bonus. Lalu isilah data-data Anda dg benar.Masukkanlah 
Alertpay Anda walaupun belum verified.

Setelah itu Anda sudah terdaftar, Anda sudah bisa login dan ngeklik iklan-
iklannya.
Klik login isilah username, password dan kode yg ada tsb. 

Setelah Anda login, masuk ke Surf Ads, nah disitulah iklan-iklannya, 
iklannya berupa text link, klik satu per satu, tunggu kira-kira 30 detik, 
Anda lihat diatas ada hitungan mundur mulai dari 30, 29, 28, 27, 26,..... 
sampai ada tanda Done V, Anda boleh menutupnya, lalu klik lagi iklan 
berikutnya. 

Bila iklannya sudah habis lihatlah keesokan harinya, buka kembali 
situsnya www.bux.to lalu Login lalu klik Surf Ads, dan klik lagi iklan-
iklannya satu persatu seperti biasa. 

Ingat untuk ngeklik iklannya jangan lupa Anda login terlebih dahulu. Klik 
iklannya satu-satu, Anda tidak bisa klik sekaligus, harus satu-persatu, 
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kalau sekaligus atau lebih dari satu maka akan muncul pesan error 
tandanya seperti ini [X]. 

Itu artinya Anda tidak memperoleh dolar. Untuk melihat earning klik My 
Stats, jika earning Anda sudah mencapai $10, Anda sudah bisa 
menariknya dg klik cash out, pilih Convert to Cash Via Alertpay, setelah 
Anda Cashout bukan berarti langsung masuk ke Alertpay Anda, tapi butuh 
waktu yaitu 60 hari bisnis, hari Sabtu, Minggu dan hari libur tidak 
termasuk hari bisnis.

Dengan cara yg sama berikut Anda dapat mendaftar program2 PTC 
lainnya.

Supaya tidak membingungkan Anda, biasanya untuk mendaftar klik 
Register, Join, Join Now, member, Sign Up, dll. 

Tiap-tiap website PTC tulisannya berbeda tapi prinsipnya tetap sama. 
Seperti mau daftar ada yg Sign Up, ada yg Register, ada yg join dll.

Hal ini jangan sampai membingungkan Anda.

Untuk login : Login, Sign In, member login, member, dll

Untuk ngeklik iklannya ada yg Surf Ads, View Ads, Surf, dll.
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PPC Lokal (Indonesia)
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PPC? Apa itu?

PPC  adalah program bisnis dari google di internet yang membayar setiap 
membernya untuk memasang iklan pada web / blog mereka. Setiap ada 
pengunjung yang melakukan klik pada iklan tersebut maka pemajang 
iklan akan mendapatuang dari situs PPC.

Tidak sulit. Yg perlu Anda, sebagai pemilik situs, lakukan adalah 
menunggu (dan berdoa) agar ada pengunjung yg meng-klik iklan2 
tersebut. Ya, cukup dengan meng-klik saja, otomatis Anda, sebagai 
publisher iklan, akan mendapatkan sejumlah uang yg nilai bagiannya 
diperhitungkan dari nilai yang dibayar oleh pemilik iklan. 

Kenapa situs PPC  bisa membayar?

Logikanya mudah saja,  setiap ada yang mengklik  iklan yang dipasang 
maka situs PPC akan mendapat bayaran dari pemasang iklan. Dari situlah 
situs PPC mendapat uang untuk membayar Anda.

Bagaimana cara saya dibayar?

• Dikirimkan via transfer bank ke rekening Anda

Berapa Anda akan dibayar ?

Yang jelas jumlah Anda dibayar sebanding dengan jumlah klik yang terjadi pada 
iklan yang Anda pasang. Makin banyak klik terjadi maka makin besar uang yang 
Anda dapat.

Tips Trik Sukses Dalam PPC

Sekarang mungkin anda bertanya, "bagaimana banyak uang dari program 
ini?" Jawabannya mudah, 

● usahakan supaya banyak pengunjung ke situs Anda. Makin banyak 
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pengunjung maka makin besar kesempatan iklan yang Anda pasang 
di-klik.Tingkatkan traffik ke situs Anda!

Antara lain caranya dengan menerapkan SEO (search engine 
optimization) untuk situs Anda. Penjelasan SEO ada di bab-bab 
akhir dari buku ini.

● Selain itu,  taruh iklan di tempat yang mudah terlihat oleh 
pengunjung.  Sehingga  dengan  begitu  kesempatan  iklan 
Anda di-klik akan semakin besar.

Saya tertarik, ingin mendaftar!

Berikut ini beberapa jaringan iklan PPC Indonesia yang paling populer:

1. Affiliate Indonesia (Adclick)
2. KumpulBlogger
3. KlikSaya

Bagi yang punya situs/blog yang berbahasa Indonesia sekarang sudah 
bisa ikutan ngumpulin rupiah. Nah, gimana anda tertarik mengikuti salah 
satunya? atau malah tiga-tiganya? :) 

Saran saya, cobalah dulu memasang iklan dari kliksaya.com di situs 
Anda. Selain iklannya terlihat menarik, manajemennya juga terlihat 
professional.

Untuk panduan memasang iklan dari kliksaya.com di blog Anda, saya 
sarankan membaca panduannya di http://blog.kliksaya.com/panduan-
menerbitkan-iklan-di-kliksayacom/

Berikut saya copykan supaya mudah (kepada pak David Ciang, saya turut 
membantu Anda =) ) :
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5 Langkah Mudah Menerbitkan Iklan KlikSaya.com

Langkah 1: Daftarkan diri Anda pada KlikSaya.com

• Buka browser Anda, dan arahkan ke http://www.kliksaya.com 
• Pilih menu “Terbitkan Iklan” pada bagian atas situs KlikSaya.com. 
• Isikan Login dan Password yang Anda inginkan. Ingatlah bahwa 

nantinya Login dan Password ini akan sering Anda gunakan untuk 
manajemen iklan Anda. 

• Masukan data pribadi Anda, seperti email, sapaan, nama, alamat, 
kota, kode pos, nomor telepon dan nomor hp. Pastikan bahwa Anda 
telah memasukan alamat email yang benar. Sebab email ini akan 
kami gunakan untuk mengirimkan informasi-informasi penting 
berkenaan dengan iklan Anda. 

• Tekan tombol “Daftar” 

Langkah 2: Daftarkan nomor rekening Anda

• Selanjutnya sistem akan meminta Anda untuk memasukan data 
mengenai nomor rekening Anda. Perlu Anda ingat disini bahwa 
KlikSaya.com akan mentransfer pendapatan iklan Anda ke nomor 
rekening ini. 

• Sampai saat ini KlikSaya.com hanya menerima nomor rekening dari 
bank BCA, dan Bank Mandiri. 

• Tekan tombol “Simpan” untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. 

Langkah 3: Menambah Zona Iklan Baru

• Setiap space yang Anda sediakan untuk iklan akan kami sebut 
sebagai “Zona Iklan”. Anda boleh menyediakan lebih dari 1 zona 
iklan dalam situs yang sama. Sebagai contoh, Anda dapat melihat 
ke situs http://blog.keuanganpribadi.com. Dalam situs ini terdapat 
3 zona iklan, yang pertama terletak pada bagian paling atas situs 
(dibawah banner), yang kedua terletak pada bagian kanan bawah. 
Sementara zona iklan yang ketiga dapat Anda jumpai apabila Anda 
mengklik salah satu artikel disana. Zona iklan ketiga berada pada 
bagian akhir artikel sebelum komentar. 

• Untuk menambahkan zona iklan baru, pilih submenu “Zona Iklan”, 
lalu tekan tombol “Tambah Zona Iklan”. 

• Kemudian Anda dapat memilih ukuran iklan yang sesuai dengan 
space pada situs Anda. Tersedia 5 jenis ukuran dengan model iklan 
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vertikal maupun horizontal. Sistem akan memperlihatkan preview 
untuk setiap pilihan Anda. 

• Selain ukuran, Anda juga dapat meng-customize warna dari iklan. 
Tersedia 4 jenis warna yang dapat diubah, yaitu warna judul iklan, 
warna teks iklan, warna latar belakang dan warna kotak. 
Perwarnaan ini dapat Anda gunakan agar iklan KlikSaya.com tidak 
merusak design situs Anda. 

• Masukan informasi mengenai situs Anda. Nama situs Anda, URL, 
serta gambaran umum dari situs Anda. Ketiganya informasi ini akan 
ditampilkan kepada calon pemasang iklan sebagai bahan 
pertimbangan pemasangan iklan. 

• Berikan nama untuk zona iklan ini sesuai dengan lokasinya pada 
situs Anda, misalnya bagian atas, bagian kanan, bagian bawah, dan 
lain-lain. 

• Auto-Approve merupakan feature untuk secara langsung 
menyetujui iklan yang hendak dipasang pada zona iklan Anda. 
Dengan memilih tidak pada feature ini, artinya Anda harus 
mengaktifkan iklan pada zona Anda secara manual. 

Langkah 4: Berikan Keterangan Tambahan Untuk Zona Iklan Anda

• Untuk membantu calon pemasang iklan dalam melakukan 
pencarian, maka Anda perlu memasukan keterangan tambahan 
untuk zona iklan Anda. 

• Keterangan tambahan yang diperlukan adalah kata kunci yang 
berkaitan dengan situs Anda, barang/jasa apa saja yang dapat 
dijual pada situs Anda, dan gambaran mengenai pengunjung situs 
Anda. 

• Selain itu Anda juga diharapkan memilih kategori dan subkategori 
yang paling mendekati dengan situs Anda. 

Langkah 5: Ambil kode untuk Zona Iklan Anda

• Pembuatan Zona Iklan telah berhasil. Sistem akan menyediakan 
kode untuk Anda. Copy kode yang disediakan oleh sistem dan paste 
ke situs Anda. Cobalah buka situs Anda menggunakan browser, 
apabila konfigurasi telah dilakukan dengan benar, maka iklan kami 
akan langsung terlihat pada situs Anda. 

• Silahkan menunggu hingga ada pengunjung yang tertarik untuk 
memasang iklan pada situs Anda. Sebagai pasar iklan, 
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KlikSaya.com juga akan membantu Anda untuk mencarikan 
pemasang iklan. 

• Situs Anda akan mulai menghasilkan uang begitu ada orang lain 
yang memasang ikla

sumber ide bisnis : 
http://lbsfighter.blogspot.com/,
http://blog.kliksaya.com/
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PPC Google Adsense
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Hanya dengan memasang adsense
ANDA Dibayar Dengan DOLLAR !

Daftar GRATIS! Habis Daftar DAPAT UANG!

* ini adalah salah satu program PPC paling direkomendasikan *

Adsense? Apa itu?

Adsense adalah program bisnis dari google di internet yang membayar 
setiap membernya untuk memasang iklan pada web / blog mereka. 
Setiap ada pengunjung yang melakukan klik pada iklan tersebut maka 
pemajang iklan akan mendapat dollar dari google.

Tidak sulit. Yg perlu Anda, sebagai pemilik situs, lakukan adalah 
menunggu (dan berdoa) agar ada pengunjung yg meng-klik iklan2 
tersebut. Ya, cukup dengan meng-klik saja, otomatis Anda, sebagai 
publisher AdSense, akan mendapatkan sejumlah uang yg nilai bagiannya 
diperhitungkan dari besarnya bid yg telah ditentukan oleh si pemasang 
iklan (advertisers). 

Kenapa google bisa membayar?

Logikanya mudah saja,  setiap ada yang mengklik  iklan yang dipasang 
maka google akan mendapat bayaran dari pemasang iklan. Dari situlah 
google mendapat uang untuk membayar Anda.

Bagaimana cara saya dibayar?

• Dikirimkan via cek ke berbagai negara termasuk Indonesia.

Berapa Anda akan dibayar ?

Setiap iklan memiliki rate yang berbeda-beda dalam pembayaran. 
Sayangnya sampai saat ini google belum memberikan kejelasan tentang 
hal ini.
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Yang jelas jumlah Anda dibayar sebanding dengan jumlah klik yang 
terjadi pada iklan yang Anda pasang. Makin banyak klik terjadi maka 
makin besar uang yang Anda dapat.

Saya tertarik, ingin join!!

Sip, kalau Anda tertarik mari bersama-sama mencari dollar di internet 
Silakan gabung menjadi publisher adsense di www.google.com/adsense 

Tips Trik Sukses Dalam PPC Adsense

Sekarang mungkin anda bertanya, "bagaimana banyak uang dari program 
ini?" Jawabannya mudah, 

● usahakan supaya banyak pengunjung ke situs Anda. Makin banyak 
pengunjung maka makin besar kesempatan iklan yang Anda pasang 
di-klik.Tingkatkan traffik ke situs Anda!

Antara lain caranya dengan menerapkan SEO (search engine 
optimization) untuk situs Anda. Penjelasan SEO ada di bab-bab 
akhir dari buku ini.

● Selain itu,  taruh iklan di tempat yang mudah terlihat oleh 
pengunjung.  Sehingga  dengan  begitu  kesempatan  iklan 
Anda di-klik akan semakin besar.

● Karena saking banyaknya tips Adsense, tidak mungkin untuk 
dituliskan di buku ini.

Lebih lengkapnya, silakan download panduannya di ebook-
ebook bonus seputar adsense yang saya berikan.  Link 
download ebooknya bisa Anda dapatkan di member area.
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Tempat belajar adsense ?

Silakan berkunjung ke situs pembelajaran e-business ternama di Indonesia, 
http://www.cosaaranda.com/. Di sana Anda dapat menemukan banyak sekali materi 
bisnis online, terutama mengenai Adsense.
Berikut beberapa link bermanfaat yang bisa Anda dapatkan di situs Cosa :

Apa Itu Google AdSense?

Yang harus Anda ketahui tentang Google AdSense. 
• Mudahkah AdSense?  

Jangan tertipu dengan gosip yang beredar. Baca dulu faktanya di sini. 
• Istilah-Istilah AdSense  

Pengertian tentang istilah-istilah yang sering dijumpai dalam dunia AdSense. 
• Bagan Alir Bisnis AdSense  

Bagaimana sebenarnya langkah dan tahapan kerja bisnis Google AdSense? 
• Cara Mendaftar AdSense  

Panduan untuk mendaftarkan diri ke program Google AdSense. 
• Peraturan AdSense  

Poin-poin yang harus Anda patuhi selama mengikuti program Google 
AdSense. 

• Tehnik Dasar AdSense  
Tehnik-tehnik dasar yang wajib diimplementasikan. 

• Optimasi AdSense  
Kumpulan artikel untuk mengoptimalkan penghasilan AdSense Anda. 

• Tanya Jawab AdSense  
Kumpulan pertanyaan (dan jawaban) yang paling sering ditanyakan. 

• Konsultasi AdSense  
Tempat bertanya dan berdiskusi masalah Google AdSense. 
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PPC Lain-lain
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Hanya dengan memasang iklan di situs Anda
ANDA Dibayar Dengan DOLLAR !

Daftar GRATIS! Habis Daftar DAPAT UANG!

PPC? Apa itu?

PPC adalah singkatan dari  pay per click. Sebuah istilah program bisnis di 
internet yang membayar setiap membernya untuk setiap klik pada iklan 
yang dipasang pada situs / blog member tersebut.

Sebenarnya sama dengan google Adsense, hanya saja karena Google 
Adsense sudah sangat terkenal jadi seakan-akan program terpisah.

Kenapa Anda bisa dibayar?

Logikanya  mudah  saja.  Setiap  ada  pengunjung  mengklik  iklan  yang 
dipasang di situs / blog Anda maka penyelenggara PPC akan dibayar oleh 
pengiklan. Dari sanalah provider PPC mendapat uang untuk membayar 
Anda.

Bagaimana cara saya dibayar?

Tergantung situs masing-masing. Namun secara umum ada beberapa 
pilihan, antara lain :

• Dibayar melalui Paypal (mata uang online). Selanjutnya dari Paypal 
dapat langsung ditransfer ke bank Anda di Indonesia (BCA, 
Muamalat, BRI, BNI, dst). Keterangan tentang PayPal bisa dilihat 
di paypalindonesia.com

• Dikirimkan via cek ke berbagai negara termasuk Indonesia.

• untuk mendaftar tidak perlu punya rekening mata uang online 
tersebut

* untuk signup rekening mata uang online silakan klik
>> paypal.com
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Berapa Anda akan dibayar ?

Setiap iklan memiliki rate yang berbeda-beda dalam pembayaran. 
Sayangnya sampai saat ini google belum memberikan kejelasan tentang 
hal ini.

Yang jelas jumlah Anda dibayar sebanding dengan jumlah klik yang 
terjadi pada iklan yang Anda pasang. Makin banyak klik terjadi maka 
makin besar uang yang Anda dapat.

Tips menghasilkan banyak UANG?

Sekarang mungkin anda bertanya, "bagaimana banyak uang dari program 
ini?" Jawabannya mudah, 

● usahakan supaya banyak pengunjung ke situs Anda. Makin banyak 
pengunjung maka makin besar kesempatan iklan yang Anda pasang 
di-klik.Tingkatkan traffik ke situs Anda!

Antara lain caranya dengan menerapkan SEO (search engine 
optimization) untuk situs Anda. Penjelasan SEO ada di bab-bab 
akhir dari buku ini.

● Selain  itu,  taruh  iklan  di  tempat  yang  mudah  terlihat  oleh 
pengunjung. Sehingga dengan begitu kesempatan iklan Anda di-klik 
akan semakin besar.

● Tips  lainnya  sama  dengan  tips  bisnis  google  Adsense.  Silakan 
download ebooknya di member area uangpanas.com

Saya tertarik, ingin join!!

Sip, kalau Anda tertarik mari bersama-sama mencari dollar di internet. 
Berikut beberapa situs berisi   PPC yang saya rekomendasikan :

www.adbrite.com 

www.bidvertiser.com 

Dilarang membajak dan dilarang memberitahukan password ebook ini! Jika Anda 
menemukan ada yang membajak / membocorkan password ebook ini, laporkan ke 
consultant@uangpanas.com, saya sediakan imbalan menarik bagi Anda.

http://uangpanas.com/
http://www.bidvertiser.com/
http://www.adbrite.com/
mailto:consultant@uangpanas.com
http://haryoprabowo.com/


Haryo Prabowo
http://uangpanas.com

http://haryoprabowo.com 

Paid To Upload
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Hanya dengan mengupload file di internet
ANDA Dibayar Dengan DOLLAR!

Daftar GRATIS! Habis Daftar DAPAT UANG!

Paid upload? Apaan sih itu?

Paid upload adalah sebuah program bisnis di internet yang menawarkan 
bayaran untuk bagi setiap file yang Anda upload lalu didownload oleh 
orang lain.

Kenapa Anda bisa dibayar?

Logikanya mudah saja... setiap anda melakukan upload file, dan file itu 
ada  yang  mendownloadnya  maka  situs2  paid  upload  ini  akan 
menampilkan iklan di situs mereka. Nah dari sinilah mereka mendapat 
uang untuk membayar Anda.

Logikanya begini :

Perusahaan lain beriklan di situs paid upload > perusahaan itu 
membayar situs paid upload > situs paid upload membayar anda. 

Sangat logis!

Bagaimana cara Anda  dibayar?

Tergantung situs masing-masing.

Namun secara umum ada beberapa pilihan, antara lain :

• Dibayar melalui Paypal (mata uang online). Selanjutnya dari Paypal 
dapat langsung ditransfer ke bank Anda di Indonesia (BCA, 
Muamalat, BRI, BNI, dst). Keterangan tentang PayPal bisa dilihat di 
paypalindonesia.com

Berapa Anda  dibayar?
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Tergantung situs masing-masing.

Namun secara umum, Anda akan dibayar US$ 10 setiap terjadi 10.000 
(sepuluh ribu) download atas file Anda. Dalam satu hari, satu IP address 
(satu komputer) hanya bisa melakukan donwload file Anda sebanyak satu 
kali (bisa berkali2 download tapi hanya dihitung sekali)

Bagaimana tips agar mendapat banyak uang?

Mau tidak mau berarti Anda harus memiliki sebuah situs /blog yang 
memiliki traffik tinggi dan mengarahkan orang lain yang mengunjungi 
situs Anda untuk mendownload file2 Anda.

Untuk membuat situs / blog yang bertraffik tinggi, Anda bisa melakukan 
teknik SEO yang dijelaskan oleh uangpanas.com

Saya tertarik, di mana saya bisa mendaftar?

Anda bisa mendaftar di layanan bisnis dari Ziddu,

berikut link pendaftarannya ::

http://www.ziddu.com/register.php?referralid=(yINEaPci 

Selamat berbisnis =)
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Paid Redirect
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Hanya dengan me-redirect URL
ANDA Dibayar Dengan DOLLAR!

Daftar GRATIS! Habis Daftar DAPAT UANG!

Paid to redirect? Apaan sih itu?

Paid redirect  adalah sebuah program bisnis di internet yang menawarkan 
bayaran untuk bagi setiap URL yang Anda redirect.

Redirect itu seperti ini :

    URL Asli Anda (URL A) >>> disamarkan menjadi URL B
    jika orang membuka URL B >>> nanti “ditendang” ke URL A

Dalam kasus paid redirect ini :

   URL B (url bisnis Anda) akan mengandung iklan yang menghasilkan 
uang bagi Anda.

Kenapa Anda bisa dibayar?

Logikanya mudah saja, pada saat URL hasil redirect Anda dibuka (URL B) 
maka  di  sana  akan  ditampilkan  iklan.  Nah  situs  paid  redirect  itu 
mendapat  uang  dari  iklan-iklan  seperti  ini.  Dari  sanalah  mereka 
mendapat uang untuk membayar Anda.

Logikanya begini :

Perusahaan lain beriklan di situs paid redirect > perusahaan itu 
membayar situs paid redirect > situs paid redirect membayar anda. 

Sangat logis!
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Bagaimana cara Anda  dibayar?

Tergantung situs masing-masing.

Namun secara umum ada beberapa pilihan, antara lain :

• Dibayar melalui Paypal (mata uang online). Selanjutnya dari Paypal 
dapat langsung ditransfer ke bank Anda di Indonesia (BCA, 
Muamalat, BRI, BNI, dst). Keterangan tentang PayPal bisa dilihat di 
paypalindonesia.com

Berapa Anda  dibayar?

Tergantung situs masing-masing.

Namun secara umum Anda akan dibayar sebesar US$ 1 untuk setiap 
5.000 URL redirect yang menggunakan frame di bagian atas URL asli 
Anda, dan US$ 1 untuk setiap 4.000 URL redirect yang menampilkan 
iklan secara full page selama beberapa detik.

Tapi untuk kita yang tinggal di Asia (Indonesia) bayarannya berkurang, 
karena iklan dari Asia hanya dibayar sedikit....

Bagaimana tips agar mendapat banyak uang?

Mau tidak mau berarti Anda harus memiliki sebuah situs /blog yang 
memiliki traffik tinggi dan mengarahkan orang lain yang mengunjungi 
URL hasil redirect Anda.

Untuk membuat situs / blog yang bertraffik tinggi, Anda bisa melakukan 
teknik SEO yang dijelaskan oleh uangpanas.com

Saya tertarik, di mana saya bisa mendaftar?
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Berikut link pendaftarannya ::

http://www.urlcash.net/

http://www.linkbucks.com/

http://ucash.in/

Selamat berbisnis =)
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Pay Per Review
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Hanya dengan menulis di blog Anda
ANDA Dibayar Dengan DOLLAR!

Daftar GRATIS! Habis Daftar DAPAT UANG!

Pay per review? Apaan sih itu?

Pay per review adalah sebuah istilah program bisnis di internet yang 
membayar setiap membernya untuk melakukan menulis review tentang 
produk atau URL tertentu di internet!

Kenapa Anda bisa dibayar?

Logikanya  mudah  saja...  setiap  anda  melakukan  review  maka  situs  / 
produk yang Anda review maka produk  / situs itu akan semakin terkenal. 
Dengan begitu  mereka  semakin  sering  dikunjungi  orang.  Dan  mereka 
akan dengan senang hati membayar Anda.

Bagaimana cara saya dibayar?

Anda beberapa pilihan

• Dibayar melalui Paypal (mata uang online). Selanjutnya dari Paypal 
dapat langsung ditransfer ke bank Anda di Indonesia (BCA, 
Muamalat, BRI, BNI, dst). Keterangan tentang PayPal bisa dilihat 
di paypalindonesia.com

• Dikirimkan via cek ke berbagai negara termasuk Indonesia.

* untuk mendaftar tidak perlu punya rekening mata uang online tersebut

* untuk signup rekening mata uang online silakan klik paypal.com

Berapa saya akan dibayar ?

Setiap situs memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam pembayaran. 
Silakan dilihat di situs payu per review masing-masing.

Yang jelas, uang yang Anda dapat tergantung keaktifan Anda. Semakin 
sering Anda mereview maka semakin sering Anda mendapat bayaran, 
dan semakin banyak uang yang Anda kumpulkan
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Bisnis ini termasuk mudah sekali untuk dijalankan. Hanya butuh 5-10 
menit untuk melakukan sebuah review.

Andai dari satu program pay per review Anda bisa mendapat 10 dollar 
sehari, maka dalam sebulan Anda bisa mendapatkan lebih dari US$ 300!

Eits, tunggu dulu... itu baru dari satu program  ....

Bagaimana kalau Anda ikut banyak program ?

Bayangkan, berapa ribu US$ yang bisa Anda raih!

Tips menghasilkan banyak UANG?

Sekarang mungkin anda bertanya, "bagaimana banyak uang dari program 
ini?"  Jawabannya  mudah,  yang  jelas  Anda  harus  disiplin  dan  mau 
meluangkan  waktu  sehari  5  menit  saja  untuk  satu  program.  Berikut 
beberapa tips & triknya :

• Login setiap hari dan melakukan review sebanyak2nya.

Login setiap hari untuk segera melihat peluang terbaru!

Ambil dan kerjakan semua lowongan review yang ada!

• Ikuti banyak program  sekaligus.

Jika Anda bisa menjalankan beberapa bisnis sekaligus tentu 
hasilnya akan lebih besar bukan?

• Cari downline / referral sebanyak mungkin!

Dengan program affiliasi, Setiap referral Anda mendapat 
penghasilan maka Anda akan mendapatkan bagian juga.

Saya tertarik, ingin join!!

Sip, kalau Anda tertarik mari bersama-sama mencari dollar di internet !

Sesuai saran saya di atas, ikuti beberapa program yang terpercaya 
sekaligus ( yang terbaik dan terbukti membayar ), supaya cepat terlihat 
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hasilnya.

Supaya mudah, saya pilihkan beberapa program yang bagus untuk diikuti 
dan terbukti membayar. Untuk detail programnya dapat dilihat di situs 
masing-masing.

Setelah mendaftar jangan lupa untuk aktif login SETIAP HARI serta 
mencari referral / downline, supaya cepat mendapat uang. Semoga 
sukses !!

Berikut beberapa situs yang bagus untuk diikuti :

• smorty.com
• payperpost.com
• reviewme.com
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Pay Per Play
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Hanya dengan memasang suara di situs Anda
ANDA Dibayar Dengan DOLLAR !

Daftar GRATIS! Habis Daftar DAPAT UANG!

PPP? Apa itu?

PPP adalah singkatan dari  pay per play Sebuah istilah program bisnis di 
internet yang membayar setiap membernya memasang iklan suara di 
situs mereka.

Kenapa situs PPP bisa membayar?

Logikanya mudah saja. Setiap ada pengunjung membuka halaman web / 
blog Anda yang berisikan audio maka situs PPP akan mendapat bayaran 
dari para pengiklan.

Dari sanalah situs PPP mendapat uang untuk membayar Anda.

Bagaimana cara saya dibayar?

Tergantung situs masing-masing. Namun secara umum ada beberapa 
pilihan, antara lain :

• Dibayar melalui Paypal (mata uang online). Selanjutnya dari Paypal 
dapat langsung ditransfer ke bank Anda di Indonesia (BCA, 
Muamalat, BRI, BNI, dst). Keterangan tentang PayPal bisa dilihat 
di paypalindonesia.com

• Dikirimkan via cek ke berbagai negara termasuk Indonesia.

* untuk signup rekening mata uang online silakan lihat
      >> paypal.com, e-gold.com, alertpay.com

Berapa Anda akan dibayar ?

Setiap situs memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam pembayaran. 
Silakan dilihat di situs masing-masing.
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Yang jelas, uang yang Anda dapat tergantung keaktifan Anda. Semakin 
sering Anda dan “segenap alat” Anda bekerja maka makin banyak uang 
yang Anda dapat. 

Tips menghasilkan banyak UANG?

Sekarang mungkin anda bertanya, "bagaimana banyak uang dari program 
ini?"  Jawabannya  mudah,  yang  jelas  Anda  harus  disiplin  dan  mau 
meluangkan waktu. Berikut beberapa tips & triknya :

• Login setiap hari dan melakukan kerjakan tugas Anda 
sebanyak2nya.

Login setiap hari untuk segera melihat peluang terbaru! Selalu 
kerjakan semua tugas / kesempatan yang Ada secepat-cepatnya.

• Tingkatkan traffik ke situs Anda

Antara lain caranya dengan menerapkan SEO (search engine 
optimization) untuk situs Anda. Penjelasan SEO ada di bab-bab 
akhir dari buku ini.

Saya tertarik, ingin join!!

Sip, kalau Anda tertarik mari bersama-sama mencari dollar di internet!
Sesuai saran saya di atas, ikuti beberapa program yang terpercaya 
sekaligus ( yang terbaik dan terbukti membayar ), supaya cepat terlihat 
hasilnya.

Supaya mudah, saya pilihkan beberapa program yang bagus untuk diikuti 
dan terbukti membayar. Untuk detail programnya dapat dilihat di situs 
masing-masing. 

Berikut daftarnya :

http://sellingppp.com 
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Pay Per Impression (CPM)
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Hanya dengan memasang iklan di situs Anda
ANDA Dibayar Dengan DOLLAR !

Daftar GRATIS! Habis Daftar DAPAT UANG!

PPI? Apa itu?

PPI adalah singkatan dari  pay per impression. Sebuah istilah program 
bisnis di internet yang membayar setiap membernya untuk setiap klik 
iklan yang dipasang pada situs / blog member tersebut.

Jadi intinya begini, Anda memasang sebuah iklan di situs /blog Anda. Lalu 
untuk setiap orang yang membuka situs / blog Anda, Anda akan 
mendapat bayaran sekian sen dollar. Kenapa dibayar? Karena Anda 
memajang iklan mereka di situs Anda. 

Biasanya Anda dibayar dalam rate yang disebut CPM, yaitu cost per M 
(ribu dalam angka romawi). Katakanlah CPM Anda satu dollar, maka 
setiap ada seribu pengunjung membuka situs / blog Anda, maka Anda 
akan mendapat satu dollar.

Kenapa Anda bisa dibayar?

Logikanya  mudah  saja.  Setiap  ada  pengunjung  mengklik  iklan  yang 
dipasang di situs / blog Anda maka penyelenggara PPC akan dibayar oleh 
pengiklan. Dari sanalah provider PPC mendapat uang untuk membayar 
Anda.

Bagaimana cara saya dibayar?

Tergantung situs masing-masing. Namun secara umum ada beberapa 
pilihan, antara lain :

• Dibayar melalui Paypal (mata uang online). Selanjutnya dari Paypal 
dapat langsung ditransfer ke bank Anda di Indonesia (BCA, 
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Muamalat, BRI, BNI, dst). Keterangan tentang PayPal bisa dilihat 
di paypalindonesia.com

• Dikirimkan via cek ke berbagai negara termasuk Indonesia.

untuk mendaftar tidak perlu punya rekening mata uang online tersebut

* untuk signup rekening mata uang online silakan 
        >> paypal.com

Berapa Anda akan dibayar ?

Setiap program PPI iklan memiliki rate yang berbeda-beda dalam 
pembayaran. Anda bisa melihat di panduan program masing-masing.

Yang jelas jumlah Anda dibayar sebanding dengan jumlah halaman yang 
dibuka oleh pengunjung Anda. Makin banyak pengunjung situs Anda, 
makin banyak juga uang yang Anda hasilkan.

Syarat website yang harus dimiliki untuk bisnis ini ?

Biasanya syaratnya adalah :

● harus berbahasa inggris

● punya traffik > 5000 visitor sehari

● mayoritas pengunjung berasal dari benua amerika / eropa

Tips menghasilkan banyak UANG?

Sekarang mungkin anda bertanya, "bagaimana banyak uang dari program 
ini?"

Jawabannya mudah, usahakan supaya banyak pengunjung ke situs Anda. 
Makin banyak pengunjung maka makin besar pendapatan Anda.

Usahakan  agar  website  Anda  memiliki  banyak  pengunjung  dengan 
meningkatkan  pagerank  Anda  di  google.  Selain  itu  isi  website  Anda 
dengan content yang berkualitas. Dengan isi / content yang berkualitas, 
para pengunjung akan senang untuk berulang kali melihat blog / situs 
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Anda. Dengan demikian uang yang Anda hasilkan akan semakin banyak.s

Saya tertarik, ingin join!!

Sip, kalau Anda tertarik mari bersama-sama mencari dollar di 
internet! Berikut beberapa situs berisi  program PPI / CPM yang 
saya rekomendasikan :

http://www.tribalfusion.com/

http://www.cpxinteractive.com/

http://casalemedia.com/

http://www.fastclick.net/
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Money Exchange
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Anda butuh jasa pertukaran uang di internet?

Dari alertpay / paypal  / egold / liberty reserve / dll ?

Berikut beberapa situs yang bisa membantu Anda ::

http://www.gold-agents.net/

http://move-funds.com/

www.egoldindonesia.com 

www.greatachiever.com 
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List Situs Iklan GRATIS
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Anda berbisnis online? Tentunya Anda butuh beriklan supaya bisnis Anda 
terkenal dan banyak pembelinya. 

Berikut saya berikan daftar berbagai situs iklan baris gratis kepada Anda. 
Pasang iklan di situs-situs berikut supaya bisnis online Anda semakin 
berkembang  ::

www.ads.hermawan.net 

www.sexiklan.com 

www.iklan-iklan.com 

www.iklangoogle.com 

www.iklanyahoo.com 

www.gudangpromosi.com 

www.keude.com 

www.iklanlaptop.com 

www.okpulsa.net 

www.serbaiklan.com 

www.duniacyber.com 

www.jualan-online.com 

www.promoku.com 

www.bursalaris.com 

www.iklanku.web.id 

www.iklansilver.com 

www.iklandotcom.com 

www.iklanproduk.net 
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www.iklanjualbeli.info 

www.natnit.net 

www.triklan.com 

www.adcenter2u.com 

www.forumiklangratis.com 

www.konteriklan.com 

www.iklan.tk 

www.iklancantik.com 

www.iklanbarisku.com 

www.detikads.com 

www.iklanyuk.com 

www.satuiklan.com 

www.iklan-mini.com 

www.ads.oggix.com 

www.webiklan.com 

www.kampiunforum.com 

www.iklanbarisplus.com 

www.iklanindonesia.co.cc 

www.iklanbarisgratis.com 

www.iklansitus.com 

www.endonesia.com 

www.iklan.uninet.net.id 

www.gratisiklan.com 

www.iklandiweb.com 
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www.jasapromo.com 

www.folderbisnis.com 

www.itc-manggadua.com 

www.e-iklanbaris.com 

www.asiawebbizmedia.com 

www.hasiltoko.com 

www.sentra-iklan.com 

www.portal.pelbis.com 

www.iklanproduk.net 

www.flobamorabiz.com 

www.iklanbaris.rahasiagoogle.info 

www.iklantop.net 

www.iklanku.klubmeditasi.com 

www.iklanceria.com 

www.bursapromo.com 

www.batamiklan.com 

www.infopeluangusaha.com 

www.kumpulaniklanbaris.com 

www.musikji.mu.funpic.org 

www.iklanbandung.com 

www.larismanis.web.id 

www.pasar.uni.cc.php 

www.iklan.peluang-usaha.net 

www.iklanku.awardspace.com 

www.medaniklan.com 

Dilarang membajak dan dilarang memberitahukan password ebook ini! Jika Anda 
menemukan ada yang membajak / membocorkan password ebook ini, laporkan ke 
consultant@uangpanas.com, saya sediakan imbalan menarik bagi Anda.

http://uangpanas.com/
http://WWW.medaniklan.com/
http://WWW.iklanku.awardspace.com/
http://WWW.iklan.peluang-usaha.net/
http://WWW.pasar.uni.cc.php/
http://WWW.larismanis.web.id/
http://WWW.iklanbandung.com/
http://WWW.musikji.mu.funpic.org/
http://WWW.kumpulaniklanbaris.com/
http://www.infopeluangusaha.com/
http://www.batamiklan.com/
http://WWW.bursapromo.com/
http://WWW.iklanceria.com/
http://WWW.iklanku.klubmeditasi.com/
http://WWW.iklantop.net/
http://WWW.iklanbaris.rahasiagoogle.info/
http://WWW.flobamorabiz.com/
http://WWW.iklanproduk.net/
http://WWW.portal.pelbis.com/
http://WWW.sentra-iklan.com/
http://WWW.hasiltoko.com/
http://www.asiawebbizmedia.com/
http://WWW.e-iklanbaris.com/
http://WWW.itc-manggadua.com/
http://WWW.folderbisnis.com/
http://WWW.jasapromo.com/
mailto:consultant@uangpanas.com
http://haryoprabowo.com/


Haryo Prabowo
http://uangpanas.com

http://haryoprabowo.com 

www.iklanbaris.plazawarna.com 

www.iklanusaha.com 

www.primeaccesscard.com 

www.triklan.com 

www.iklanjob.com 

www.iklangold.com 

www.iklankita.web.id 

www.iklanfun.com 

www.blogiklanbaris.com 

www.detik.in 

www.iklantelevisi.com 

www.1iklanbaris.com 

www.pusatpromosi.com 

www.sebar-iklan.com 

www.iklanhouse.com 

www.iklanku.web.id 

www.iklanjago.com 

www.iklanbaris.ws 

www.muthi.com 

www.feed.web.id 

www.iklanads.com 

www.bomiklan.com 

www.iklanportal.com 

www.sentra-iklan.com 
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www.viralbisnis.info 

www.larismanis.web.id 

www.iklan.bisnisok.com 

www.iklanclub.com 

www.semarangcity.net 

www.iklanbisnis.net 

www.medaniklan.com 

www.bisnishandal.com 

www.pondokiklan.com 

www.forumiklan.com 

www.tempatiklan.com 

www.iklanpromo.com 

www.publish.web.id 

www.biosemesta.com 

www.iklan.net 

www.1klasika.com 

www.iklanjogja.com 

www.istanaiklan.com 

www.iklan.web.id 

www.situsportal.com 

www.folderbisnis.com 

www.iklanbaris.co.id 

www.iklanplasma.com 

www.deteksi.org 

www.bursapromo.com 
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www.solusta.com 

www.iklanpremium.com 

www.arjunpromo.com 

www.iklanbaris.biz 

www.endonesia.com 

www.jasaiklan.com 

www.remaja.net 

www.semarangcity.net 

www.daunbagus.com 

www.iklanmungil.com 

www.haloindonesia.com 

www.bekas.web.id 

www.iklanrakyat.com 

www.iklanpas.com 

www.promoku.com 

www.iklanjago.com 

www.1klasika.com 

www.situsportal.com 

www.indieoffset.com 

www.denken.co.id 

www.trubus-online.com 

www.iklanbaris.ws 

www.iklan-mini.com 

www.indo-retail.com 
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www.bisnishandal.com 

www.ayoklik.net 

www.bursa-iklan.com 

www.daunbagus.com 

www.iklan-gratis.org 

www.solusta.com 

www.iklanbiru.com 

www.triklan.com 

www.iklanad.com 

www.iklansilver.com 

www.iklanku-iklanmu.com 

www.iklanprime.com 

www.adindonesia.com 

www.iklanpromosi.net 

www.iklanjogja.com 

www.iklanterbesar.com 

www.esukses.com 

www.iklanyuk.com 

www.iklantanpadaftar.com 

www.pasangiklangratis.com 

www.iklanplaza.com 

www.iklandunia.com 

www.iklanads.com 

www.iklanbandung.com 

www.iklankecik.com 
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www.iklanmerdeka.com 

www.batamiklan.com 

www.jagoiklan.com 

www.infoiklan.com 

www.iklanku-online.com 

www.indo-retail.com 

www.hotbisnis.co.nr 

www.ajangiklan.com 

www.rumahiklan.co.cc 

www.iklanbaris.tk 

www.iklanfun.com 

www.iklanriau.com 

www.promosi-gratis.com 

www.iklanbaris.us 

www.iklankito.com 

www.iklanhouse.com 

www.bekas.com 

www.situsiklan.web.id 

www.iklanbiru.com 

www.detik.in 

www.iklanumum.com 

www.iklanbaris.biz 

www.jogjapromo.com 

www.topklik.com 
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www.iklanlaris.co.cc 

www.plazabisnis.com 

www.iklan.net 

www.bursalaris.com 

www.promosicerdas.com 

www.infoiklan.com 

www.plazaraya.com 

www.seftcenter.com 

www.tempatiklan.com 

www.mimbar-opini.com 

www.malangnews.com 

www.giriwoyo.wonogiri.org 

www.iklanplasma.com 

www.cespleng-id.com 

www.nonicorner.com 

www.muthi.com 

www.mallponsel.com 

www.onlinegoldmoney.com 

www.apmi.info 

www.mlmku.com 

www.iklanmini.co.id 

www.konteriklan.com 

www.istanaiklan.com 

www.adplasa.com 

www.iklaninet.com 
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www.incomeabadi.com 

www.e-businesscenter.info 

www.jualan-online.com 

www.langitlangit.com 

www.bisnis-surakarta.com 

www.iklanbaris.kliksms.com 

www.serulink.com 

www.batuwarno.wonogiri.org 

www.serbaiklan.com 

www.iklansolo.net 

www.ajangiklan.com 

www.iklanbisnis.net 

www.forumpromosi.com 
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Submit Iklan Ke Ratusan Halaman !
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Anda dapat melakukan submit (kirim) iklan URL Anda otomatis ke lebih 
dari 120 layanan iklan gratis dengan target pengunjung Indonesia DALAM 
BEBERAPA LANGKAH MUDAH.

Caranya sbb :

1. Daftar gratis di   http://growurl.com/index.php?ref=64  

(harus dari link ini)

2. Setelah mendaftar Anda bisa mendapat kredit gratis dari 
growurl.com untuk mengirimkan iklan. Caranya, silakan lihat di

http://www.growurl.com/how_can_i_get_free_credit.htm     

3. Lakukan login dan submit untuk mengirimkan iklan Anda ke 
berbagai situs iklan secara mudah. 

4. Jika credit Anda habis, Anda bisa membeli credit baru kepada 
admin growurl.com. atau mendapat credit baru seperti dijelaskan di 
halaman

http://growurl.com/how_can_i_get_free_credit.php     

Lakukan iklan rutin setiap hari supaya URL Anda semakin banyak dibuka. 
Semakin sering Anda beriklan semakin besar potensi penghasilan Anda. 
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Berbagai Ide Bisnis Online
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Dunia internet bukan saja menawarkan informasi dan berita terkini, tapi 
juga menawarkan keuntungan finansial bagi yang tahu bagaimana 
memanfaatkan media ini untuk menghasilkan uang. Bagaimana dan 
seberapa besar keuntungan yang bisa dicapai lewat media ini? Simak 
lebih lanjut...

Kalau bicara mencari uang di internet, siapa saja bisa melakukannya dan 
sangat tergantung seberapa keseriusan orang yang ingin mendapatkan 
uang tersebut dan juga jumlah yang akan dihasilkan. Internet sendiri 
merupakan media yang dapat dikatakan cukup mudah untuk 
menghasilkan uang bagi mereka yang mengerti karena banyak sekali 
peluang untuk itu dan akan semakin bertambah dari hari ke hari. Situs 
yang ditujukan untuk komersial atau menghasilkan uang sendiri juga 
sangat banyak di internet saat ini dan bahkan ada situs yang memang 
dirancang khusus untuk itu.

Berikut kami sajikan beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh netter 
untuk mendapatkan uang di internet:

Membuat situs untuk iklan, afiliasi serta marketing online

Cara ini bisa dibilang paling efektif dalam mencari uang di internet dan 
bebas resiko karena netter hanya butuh situs baik yang gratis ataupun 
yang bayar sebagai media gratis 24 jam untuk menampilkan iklan seperti 
Google Adsense atau menjadikan situsnya sebagai afiliasi untuk promosi 
penjualan barang dari situs lainnya seperti afiliasi dengan Amazon (situs 
penjualan buku) di mana netter bisa mendapatkan komisi dari setiap 
buku yang dibeli oleh netter lainnya yang masuk lewat link dari situs.

Kelebihan: 

bebas resiko dan mudah dilakukan
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Kekurangan: 

netter butuh waktu untuk membuat situs dan butuh pengetahuan untuk 
itu serta harus sering meng-update situs supaya sering dikunjungi netter 
lainnya

Penghasilan: 

tergantung dari jumlah "hit" (netter yang mengunjungi situs) per hari

Contoh situs: 

www.amazon.com 

Menjadi internet trader

Cara ini juga cukup efektif bagi yang rajin dan yang hobi belajar trading 
mata uang (Forex) karena kalau netter sampai menjadi seorang ahli 
trading, penghasilan yang di dapat juga bisa sangat tinggi dan bisa 
mendapat ratusan hingga puluhan ribu dollar per-minggu atau per-bulan. 
Saat ini banyak media yang menyediakan trading gratis untuk belajar dan 
bahkan bisa mendapatkan uang gratis untuk trading sesungguhnya 
seperti di Marketiva.

Kelebihan: 

menjanjikan keuntungan finansial yang  besar dan untuk pemula tidak 
perlu modal awal

Kekurangan: 

butuh waktu untuk belajar dan pengalaman untuk menjadi ahli trading

Penghasilan: 

tergantung seberapa rajin anda belajar dan kepintaran anda dalam ber-
trading. Seorang ahli trading rata-rata bisa mendapatkan profit ribuan 
hingga ratusan ribu dollar per-minggu
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Contoh situs: 

marketiva.com

Berinvestasi Online

Cara ini mengandung resiko (bisa rugi) dan butuh modal awal untuk bisa 
mendapatkan profit. Untuk berinvestasi online sendiri juga butuh waktu 
belajar, pengalaman dan harus mengikuti ketentuan investasi baru bisa 
menikmati profit pada akhirnya. Banyak netter di luar negeri yang hidup 
dari investasi online ini dan biasanya mereka yang sudah lama 
berkecimpung atau yang sudah berpengalaman di bidang ini.

Kelebihan: 

cara yang mudah untuk mendapatkan keuntungan karena tidak 
membutuhkan keahlian apapun asal punya modal

Kekurangan: 

berpotensi rugi (kehilangan modal) kalau tidak hati-hati dalam 
berinvestasi karena banyak investasi yang menipu atau gagal bayar 
bahkan bangkrut karena salah kelola atau salah manajemen

Penghasilan: 

bervariatif tergantung dari nilai modal investasi dan profit yang dijanjikan

Contoh situs:

 www.hyipxfile.com

Dibayar untuk beraktifitas di internet

Cara ini juga bisa dikatakan sangat mudah tapi bisa menghabiskan waktu 
yang sangat banyak sedangkan profit yang didapat biasanya jumlahnya 
sedikit dan baru dibayar setelah mencapai jumlah tertentu yang biasanya 
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baru bisa didapat setelah berbulan-bulan. Cara ini biasanya dilakukan 
oleh netter dengan mendaftarkan diri mereka untuk ikut program 
membaca e-mail iklan, klik iklan, surfing di internet, posting berita atau 
blog, memakai search engine yang semuanya biasanya ditawarkan gratis

Kelebihan:

 termasuk cara mudah untuk mendapatkan uang dan tidak memerlukan 
modal awal berupa uang

Kekurangan: 

cara ini memerlukan waktu yang cukup banyak dan pada umumnya cukup 
membuang waktu, belum lagi kalau ada program yang tidak membayar

Penghasilan: 

tidak efektif dan jumlah uang yang dihasilkan biasanya sangat kecil

Contoh situs: http://ptckita.blogspot.com. 

Jualan produk, barang dan jasa lewat internet (e-commerce)

Cara ini biasanya dilakukan oleh netter yang mempunyai produk, barang 
dan jasa yang nilainya bisa menjual dan menghasilkan uang. Mereka 
biasanya membuat situs yang bisa mendukung dan memberikan 
informasi tentang apa yang akan dijual mereka.

Kelebihan: 

termasuk cara efektif untuk menghasilkan uang lewat penjualan online 
dan promosi produk sekaligus
Kekurangan: 

butuh produk, barang dan jasa serta modal, pengetahuan mengelola situs 
dan juga sekuriti untuk situs
Penghasilan: 

bervariatif tergantung dari nilai produk, barang dan jasa serta daya dan 
jumlah pembeli dari pengunjung situs
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Contoh situs: 

bhineka.com.

Kesimpulan

Kalau seorang netter bisa memanfaatkan 3 dari 5 cara di atas secara 
efektif, saya yakin dia akan bisa memperoleh jumlah finansial yang 
memadai dan jumlahnya akan makin bertambah dari hari ke hari. 
Memang masih ada beberapa cara yang bisa dilakukan orang atau netter 
untuk bisa mendapatkan uang dan kelima cara di atas hanya mewakili 
cara yang pada umumnya dilakukan oleh orang atau netter untuk 
mendapatkan uang di internet.

Modal utama anda sebenarnya cuma butuh komputer yang terkoneksi ke 
internet untuk bisa menghasilkan uang walau beberapa cara di atas juga 
memerlukan modal awal untuk supaya bisa memulainya. Kecepatan 
koneksi mungkin juga akan sangat berpengaruh dalam beberapa hal 
untuk bisa memperlancar usaha anda untuk mendapatkan uang di 
internet.

Selama mencoba!
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Berbagai Ide Bisnis Online 2
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Kekuatan Bisnis Internet 

Salah satu kekuatan bisnis internet yaitu factor leverage (daya ungkit) 
pemasaran. Bila Anda menjalankan bisnis offline biasanya Anda terbatasi 
oleh suatu wilayah negara dalam pemasaran produk dan jasanya. Tetapi 
dengan media internet, Anda bisa memiliki daya ungkit pemasaran ke 
seluruh dunia. Pasar Anda sangat besar.

Dengan pasar yang sangat besar tersebut, memberikan factor kali yang 
sangat besar dalam menghasilkan uang. Bisnis Internet juga bisa 
diotomatisasi dengan sistem, sehingga ibaratkan Bisnis Internet Anda 
adalah sebuah toko, maka toko Anda tersebut akan buka 24 jam sehari 
melayani pembeli dari seluruh dunia. Karena itu, saya percaya bisnis 
internet bisa membuat orang menjadi kaya lebih cepat.

Apa itu Bisnis Internet ?

Secara umum, definisi bisnis internet adalah bisnis yang menggunakan 
internet sebagai media pemasaran produk dan jasanya. Jadi internet 
hanyalah media. Produk yang bisa dipasarkan bisa berupa produk fisik 
maupun produk digital. Produk fisik memerlukan pengiriman produk 
melalui post, sedangkan produk digital menggunakan akses koneksi 
internet untuk mendownload produk digital tersebut ke komputer 
pembeli.

Bisnis Internet yang menjual Produk Informasi 

Bisnis internet bukanlah bisnis yang rumit, Anda bisa memasarkan 
produk fisik Bisnis Anda melalui internet, dengan mengatur cara 
pembayaran, dan mengirimkan produk fisik tersebut ke alamat pembeli di 
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seluruh dunia. Tetapi produk digital-lah yang memberikan keuntungan 
paling besar melalui bisnis internet. Mengapa??? Karena produk digital 
sangat mudah dan cepat pengirimannya yaitu dengan akses koneksi 
internet.

Contoh produk digital seperti ebook, image, audio, video, software dan 
lain-lainnya.

Alasan Memilih Bisnis Internet yang memasarkan Produk Informasi dalam 
bentuk digital adalah

1. Bisnis Internet produk informasi sangat mudah dalam membuatnya 
dan untuk memulainya tidak memerlukan modal yang besar.

2. Tidak ada biaya overhead, yaitu tidak adanya biaya produksi 
pembuatan produk setiap kali.

3. Tidak memerlukan inventory.

4. Tidak memerlukan karyawan.

5. Bisnis Internet produk informasi tidak mengeluarkan biaya delivery 
produk, karena pembeli sendiri yang akan mendownload produk tersebut 
melalui akses koneksi internet.

6. Keuntungan 100% untuk setiap penjualan produk kembali, karena 
biaya produksi pembuatan produk hanya diawal saja.

7. Bisa diotomatisasi. Bisnis internet bisa diotomatisasi dengan membuat 
sistem penjualan dan sistem follow up calon pembeli, sehingga dapat 
berjalan dengan autopilot. Ibaratkan toko, toko Anda akan buka 24 jam 
setiap hari.

8. Pasarnya luas, dan dengan menggunakan media internet, proses 
pengiriman produk sangat cepat, pembeli tinggal mendownloadnya saat 
itu juga.
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Bagaimana??? tertarik memulai bisnis internet??? Mari membangun bisnis 
internet dari sekarang.

Jenis Bisnis Internet 

Dalam memulai bisnis internet, Anda harus menentukan jenis bisnis 
internet seperti apa yang hendak Anda bangun. Karena bisnis internet itu 
sangat banyak jenisnya. Pilih bisnis internet yang Anda sukai dan Anda 
yakin bisa mengembangkannya. Semua bisnis besar dimulai dengan 
membuat bisnis kecil yang pertama dan terus dikembangkan dan 
diperbaiki, begitu pula bisnis internet. Anda harus mencoba, belajar dan 
membangunnya. Dan bila sudah sukses Anda bisa melakukan duplikasi 
bisnis atau hanya fokus mengembangkan bisnis itu saja.

Jenis bisnis internet adalah sebagai beritkut :

Bisnis internet yang berjualan produk fisik 

seperti mangga-dua.com, bhinneka.com

Bisnis internet yang berjualan produk digital

Produk digital tersebut dapat berupa ebook, image seperti foto, 
audio, video, game, dan software.

Bisnis internet komunitas 

seperti friendster.com

Bisnis Berita online

seperti detik.com

Bisnis Iklan 

Bisnis internet sebagai penyedia layanan iklan seperti 
iklanbaris.co.id

Bisnis Forum

Bisnis internet berupa forum, dimana pendapatan dari forum 
tersebut didapat dari biaya membership forum dan pemasangan iklan 
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pada forum tersebut.

Bisnis Blog Marketing. 

Bisnis internet yang menggunakan sistem blog dalam memasarkan 
produk-produknya.

Bisnis domain dan Hosting. 

Bisnis internet yang menyediakan jasa registrasi domain dan 
hosting website seperti idwebhost.com

Masih banyak lagi. Kembangkanlah ide Anda, untuk memulai bisnis 
internet yang Anda sukai.

Perkembangan Peluang Bisnis Internet 

Perkembangan Peluang Bisnis Internet semakin besar dari tahun ke tahun 
dan terus bertumbuh. Berapa besar prospek bisnis internet ??? Prospek 
bisnis internet sekilas dapat dilihat dari banyaknya pengguna internet di 
seluruh dunia. Berdasarkan data statistik yang didapat dari 
internetworldstats.com dapat dilihat pengguna internet dari tahun ke 
tahun semakin bertambah. Diperkirakan sampai tahun 2007, pengguna 
internet di seluruh dunia sudah mencapai 6.5 Milyar pengguna internet 
dan pengguna internet di indonesia diperkirakan sebesar 18 Juta 
pengguna internet.

Baik Bisnis Internet yang membidik market di Indonesia saja atau ke 
seluruh dunia terus bertambah dari tahun ke tahun. Tetapi sayangnya, 
banyak sekali bisnis di Indonesia yang sudah memiliki website dan belum 
mengoptimalkan website mereka, karena tujuan dari website mereka 
tersebut hanya sebagai penyedia informasi dan company profile saja, 
belum dalam taraf memasarkan produk melalui internet. Sedangkan 
internet bisa menjadi media pemasaran yang sangat baik untuk 
memasarkan produk ke seluruh dunia. Yang Anda perlukan adalah adanya 
pengaturan harga jual, media pembayaran dan mengatur proses 
pengiriman produk ke alamat pembeli. Semuanya itu bisa dilakukan 
menggunakan sistem.

Anda bisa melihat bisnis internet berikut yang memasarkan produk 
Indonesia ke luar negeri: www.mangga-dua.com, Anda bisa 
mempelajarinya dan juga mungkin mulai mempersiapkan produk Anda 
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sendiri untuk dipasarkan keluar negeri melalui internet.

Mari membangun bisnis internet Indonesia !

Bisnis Artikel Internet di Indonesia 

Bila Anda ingin memulai bisnis internet, Anda boleh mempertimbangkan 
membuat bisnis Artikel di internet.

Konsep Bisnis Artikel internet

1. Bisnis Artikel internet gratis, Anda memperbolehkan pengguna internet 
untuk menggunakan artikel-artikel di website Anda secara gratis. Anda 
mendapatkan penghasilan dari iklan di website Anda seperti Google 
Adsense. Anda juga bisa menggunakan artikel-artikel tersebut sebagai 
viral promotion untuk website Bisnis Artikel Anda.

2. Bisnis Artikel dimana menyediakan jasa penulisan artikel atau sebagai 
website pertemuan antara penulis jasa artikel dengan pemakai artikel.

Anda juga bisa menggabungkan kedua konsep bisnis artikel tersebut. 
Website Bisnis Penyedia Artikel, biasanya menarik perhatian para penulis 
artikel untuk menuliskan artikel secara gratis di website bisnis artikel 
sebagai viral marketing dan juga untuk membangun image penulis.

Bisnis penyedia jasa artikel di Indonesia contohnya adalah 
ilmukomputer.com. Selamat mencoba bisnis artikel.

Bisnis Jual Beli Domain 

Bisnis jual beli domain termasuk bisnis yang gampang-gampang susah. 
Prinsipnya Anda membeli nama domain pilihan Anda, lalu Anda 
memjualnya bila ada yang mau membellinya dengan harga yang lebih 
tinggi.

Nama Domain adalah nama dari suatu website. Setiap website di internet 
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harus memiliki nama domain, yang mendefinisikan alamat dari website 
tersebut. Jadi setiap orang yang ingin membuka website tersebut, ia 
harus mengetikkan nama domain tersebut.

Keuntungan dari bisnis jual beli domain sangat besar, sebagai contoh:

Nama Domain Diamond.com terjual $7.500.000,- pada 19 Mei 2006
Nama Domain Vodka.com terjual $3.500.000,- pada 19 Desember 2006
Nama Domain Cameras.com terjual $1.500.000,- pada 7 November 2006

Kerugian dari bisnis jual beli domain adalah Anda harus membayar biaya 
perpanjangan penggunaan nama domain tersebut setiap tahunnya, bila 
Anda masih mau menggunakannya. Bila tidak, mungkin nanti orang lain 
akan mengambilnya dan menggunakannya. Registrasi nama domain 
biasanya pertahun.

Yang perlu diperhatikan dalam bisnis jual beli domain adalah:
1). Pilih nama domain yang memiliki arti
2). Pilih nama domain yang mudah diingat
3). Pilih nama domain yang singkat
4). Utamakan membeli domain dalam bahasa inggris, karena nilai jualnya 
lebih mahal, kecuali target bisnis jual beli domain Anda adalah sesuai 
Negara tempat Anda tinggal.
5). Pilih nama domain yang berextention Top Level Domains seperti .com, 
.net, .org, .biz, .info, .name

Bisnis jual beli domain makin tahun semakin ketat persaingannya, karena 
nama domain yang bagus-bagus cenderung sudah didaftarkan dan 
digunakan oleh orang lain. Anda harus pintar memilihnya.

Selamat mencoba bisnis jual beli domain Anda.

Bergabung dengan Bisnis Reseller 

Bisnis Mudah adalah Bergabung dengan Bisnis Reseller. Bila Anda ingin 
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mencari bisnis yang mudah, Anda bisa mempertimbangkan untuk 
bergabung dengan bisnis reseller.

Untuk bergabung biasanya Anda harus sudah menjadi member atau 
sudah memcoba produk bisnis reseller tersebut, dan selanjutnya Anda 
bisa mempromosikan kepada teman-teman Anda. Dan bila teman-teman 
Anda bergabung dan membeli produk bisnis reseller, Anda akan 
mendapatkan pembagian keuntungan. Biasanya sebesar 50% dari harga 
jual produk bisnis reseller, sangat mudah.

Bisnis Reseller adalah Bisnis Mudah karena
- Anda tidak perlu membuat produk
- Anda tidak perlu membuat system
- Anda tidak perlu mengatur pengiriman produk

Anda hanya mempromosikan bisnis reseller tersebut. Setelah bergabung, 
Anda akan mendapatkan user id dan dengan menggunakan user id 
tersebut, Anda mempromosikan bisnis reseller tersebut.

Cara mudah mempromosikannya bisa dengan mengirimkan email, 
membuat link di Blog, website, atau website komunitas seperti friendster, 
youtube, dan lain-lain.

Selamat mencoba Bisnis Mudah yaitu bergabung dengan Bisnis Reseller

Membuat website Bisnis Iklan di Internet 

Bisnis iklan merupakan salah satu peluang bisnis yang bisa Anda buat di 
internet. Anda membuat website yang memiliki banyak traffic atau 
kunjungan dan Anda mendapatkan pemasukan dari pemasangan iklan.

Model Bisnis iklan di internet bisa dibuat berupa website komunitas, 
berita, forum, blog, dan lainnya.

Model Bisnis iklan paling favorite adalah dengan membuat website 
komunitas, berita dan forum, karena website tersebut bisa menciptakan 
return visitor yang tinggi.
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Yang Anda perlukan adalah bagaimana Anda memberikan informasi yang 
bermanfaat didalam website komunitas, berita dan forum sehingga orang 
akan terus berdatangan ke website Anda, sehingga Anda bisa mencharge 
harga iklan Anda lebih mahal lagi.

Dalam website Bisnis Iklan, traffic adalah nomor satu. Jadi Anda harus 
menciptakan traffic yang besar, agar dengan banyaknya orang yang 
mengakses website Anda, pemasangan iklan akan berlomba-lomba 
memasang iklan mereka di website bisnis iklan Anda.

Selamat mencoba membuat website Bisnis Iklan.

Tips Sukses mengoperasikan jaringan usaha waralaba / Bisnis 
Franchise 

Pada setiap bisnis, pemilik bisnis akan menemukan beberapa titik penting 
yang perlu diperhatikan untuk kelangsungan bisnis tersebut.

Dalam pengoperasikan jaringan usaha waralaba / bisnis franchise ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:
1.) Kelayakan usaha / bisnis tersebut untuk di waralaba kan atau di 
franchise kan.
2.) Usaha / Bisnis tersebut haruslah sudah terbukti berhasil dan memiliki 
pasar yang matang. Sistem usaha waralaba / bisnis franchise. Franchisor 
harus memiliki system yang lengkap untuk menjalankan usaha waralaba / 
bisnis franchise tersebut seperti training franchisee dan karyawannya, 
prosedur pengoperasian, perjanjian waralaba / franchise, sistem 
pengawasan dan lain-lain.

Ada beberapa hal yang perlu Franchisor lakukan untuk mendukung 
kesuksesan Franchisee yaitu dukungan dalam:

1. Pemilikan lokasi usaha waralaba / bisnis franchise
2. Rancangan outlet dan layout lokasi usaha waralaba / bisnis franchise
3. Mencari supplier bahan baku dan peralatan.
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4. Training sumber daya manusia.
5. Pemasaran usaha waralaba / bisnis franchise.
6. Management outle usaha waralaba / bisnis franchise.
7. Training untuk meningkatkan sales.

Hampir semua usaha bisa di franchise kan / di waralaba kan, tetapi ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum usaha tersebut di franchise 
atau waralaba kan. Antara lain :

1. Usaha atau Bisnis tersebut harus sudah ada dan sudah 
menguntungkan, selain itu sudah dipatenkan mereknya.
2. Lakukan analisa untuk melihat apakah usaha atau bisnis tersebut layak 
di franchise / waralaba kan atau tidak.
3. Susun sistem franchise / waralaba yang baik dan lengkap.
4. Lakukan strategi pemasaran.
5. Seleksi aplikasi-aplikasi calon franchisee.

Keuntungan Jual ebook 

Jual ebook di internet saat ini sangat popular, terutama di Amerika. Di 
Indonesia, jual ebook di internet baru saja akan booming. Sangat Banyak 
keuntungan dalam jual ebook di internet, pertimbangkanlah hal-hal 
dibawah ini:

1. ebook sangat mudah dibuat dan mudah dalam mempublikasikannya. 
Prinsipnya membuat ebook sama dengan membuat buku. Tetapi bila Anda 
menjual buku, Anda perlu mengajukan rancangan buku tersebut ke 
penerbit. Sedangkan untuk jual ebook di internet, Anda bisa langsung 
memulainya dengan mempersiapkan websitenya.
2. Jual ebook tidak memerlukan inventory. Hal tersebut berbeda dengan 
buku karena ebook disimpan dalam format electronic atau digital.
3. Jual ebook sangat mudah dalam pendistribusiannya, tidak diperluka 
biaya pengiriman, Anda hanya memberikan link download bagi pembeli 
ebook.
4. Keuntungan / profit dari jual ebook sangat besar. 100% keuntungan, 
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karena Anda tidak perlu memproduksinya setiap kali. Hanya sekali saja, 
dan pembeli dapat mendownloadnya.
5. Jual ebook melalui internet memberikan daya ungkit yang sangat besar 
dalam pemasarannya.

Pertimbangkanlah untuk memulai jual ebook melalui internet. 
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Menjual Ebook Informasi
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Menjual ebook = menjual informasi

Memulai bisnis bisa sangat membingungkan. Anda pasti bingung harus 
memulai bisnis apa. Bagaimana memilih bisnis yang pasarnya terbuka 
lebar, pembelinya banyak, modal sedikit dan juga memberikan untung 
yang besar. Pasti begitu kira-kira cita-cita kita saat memulai sebuah 
bisnis.

Masalahnya, adakah bisnis seperti itu?

Jawabannya iya, ada. Bisnis menjual informasi.

Di zaman teknologi informasi seperti ini tentu tidak ada salahnya untuk 
berbisnis informasi bukan? Justru sangat cocok, sesuai dengan namanya 
>> zaman informasi.

Bisnis ini sangat prospektif, sangat menguntungkan dan sangat mudah 
dijalankan. 

Kenapa bisnis menjual informasi sangat menguntungkan?

1.  Modal yang anda perlukan sangat kecil. Relatif kecil dibandingkan 
bisnis konvensional apapun.

 
2.  Anda tidak membutuhkan inventaris mahal, cukup dengan satu 
komputer yang terkoneksi Internet, meja, kursi, dan sebuah buku tulis. 
Dengan komputer yang anda miliki sekarang, dengan beberapa aplikasi 
dasar, anda sudah bisa menjalankan bisnis ini. 

3.  Market anda sudah menunggu di luar sana. Anda tinggal mencarinya 
dan membuatkan produk informasi yang menjawab kebutuhan mereka. 
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4.  Produk informasi mudah diproduksi dan diperbanyak. Sebanyak 
apapun anda ingin menggandakan produk ini, bisa dilakukan dalam 
hitungan detik. 

5.  Profit bersih mencapai 100%. Anda tidak membutuhkan biaya untuk 
produksi, pengiriman produk ataupun membayar pegawai. Semua nilai 
pemasukan adalah keuntungan anda. 

6.  Pengiriman produk ke konsumen secepat kilat. Tidak membutuhkan 
waktu berhari-hari untuk menunggu pengiriman. 

7.  Waktu operasional jauh lebih sedikit. Anda tidak perlu menggunakan 8 
jam dalam sehari jika anda tidak suka. Cukup gunakan 1-2 jam per hari 
untuk mengurusi bisnis ini. 

8.  Ide baru datang silih berganti. Setelah anda meluncurkan produk 
informasi pertama, anda bisa beralih ke produk informasi berikutnya. 

9.  Produk informasi menghasilkan profit tanpa henti. Dengan bantuan 
Internet dan reseler, anda bisa menembangkan bisnis ini sehingga 
mendatangkan profit tanpa henti. 

10. Bisnis anda bisa berjalan dengan otomatis. Dari melakukan 
pemasaran, sampai anda harus mengirim pemesanan, hampir seluruhnya 
bisa dilakukan secara otomatis. 

11. Bisa anda operasikan sendiri. Karena seluruh sistem telah 
dipersiapkan untuk berjalan secara otomatis, tugas kerja anda menjadi 
semakin sedikit. Artinya, anda bisa lakukan bisnis ini tanpa perlu 
merekrut pegawai. 

12. Anda memegang kontrol sepenuhnya. Anda bisa mengendalikan 
bisnis ini tanpa campur tangan birokrasi dan gangguan dari orang lain. 
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13. Bisa dioperasikan dari mana saja. Di manapun anda berada, yang 
dibutuhkan hanyalah akses Internet untuk menjalankan bisnis anda. 

14. Tidak membutuhkan kantor besar. Sebagian besar alat dan sistem 
sudah tertanam di Internet. Anda hanya perlu ruangan seadanya untuk 
menjalankan bisnis. 

15. Bisa anda jalankan kapan saja. Jika anda harus 'bekerja paksa' di 
siang hari, anda bisa jalankan bisnis ini saat malam hari. 

16. Bebas dari birokrasi perijinan. Anda bisa langsung berkonsentrasi 
pada produk dan bagaimana cara pemasarannya. Lupakan birokrasi yang 
hanya akan merepotkan anda. 

17. Bebas dari pajak dan pungutan liar. Bercanda? Tidak! Orang pajak 
tidak akan bisa menjangkau bisnis model ini. 

18. Bebas dari iklim politik. Tidak peduli seperti apa kondisi politik saat 
ini, anda bisa jalankan bisnis ini tanpa hambatan. 

19. Bebas dari kondisi cuaca dan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas 
biasanya menggangu bisnis konvensional, tapi tidak untuk model bisnis 
ini. 

Begitu banyak alasan kenapa sekarang saatnya berbisnis informasi. 
Sekarang masalahnya adalah bagaimana, atau apa yang kita pilih dalam 
menjalankan bsinsi informasi ini?

Apakah menjual informasi / berita bisnis terbaru?

Atau menjual berita lowongan kerja terbaru?

Atau menjual informasi cara membuat alat tertentu?

Menjual cara mengobai penyakit tertentu?

Menjual cara menangkap ikan dengan mudah?
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Menjual cara memasak makanan dengan enak dan membuat ketagihan?

Atau yang lainnya?  Boleh-boleh saja.

Yang penting menjual informasi.

Anda bisa menjual informasi dalam bentuk apapun. Boleh Anda minta 
bayaran untuk menuliskan ilmu yang Anda tahu. Boleh juga Anda 
membuatnya dalam bentuk artikel di surat kabar yang akhirnya memberi 
Anda bonus. Atau juga boleh membuatnya dalam sebuah buku. Yang 
terakhir ini lebih keren, lebih elegan.

Hanya saja, kami tidak menyarankan Anda untuk membuat buku cetak 
biasa, namun kami menyarankan Anda untuk membuat sebuah ebook.

Kenapa Menjual Ebook ?

Semesta alam telah berubah. Teknologi berubah, ide-ide berubah, dan 
pola pikir seluruh bangsa pun mengalami perubahan. Faktanya, sekarang 
adalah saat yang tepat untuk menulis ebook. Ebooks adalah sesuatu 
yang baru dan dahsyat untuk orang-orang yang berpikir dengan ide 
segar untuk menyebarluaskan informasi kepada jutaan orang.

Percayakah anda bisa menghasilkan uang melimpah atau 
keuntungan lain dari membuat ebook sederhana? 

Katakanlah anda mempunyai ide brilliant untuk menulis buku. Anda 
mungkin duduk di depan komputer dan mulai dengan layar kosong lalau 
berpikir, "Kenapa? Kenapa saya harus pusing-pusing menulis buku 
sedangkan tidak mungkin saya bisa menerbitkan buku ini?"

Anda tidak perlu pergi mengajukan buku anda ke publisher, anda bisa 
menjadi publisher sendiri jika anda membuat ebook. Kelebihan lain 
ebook daripada buku adalah anda tidak perlu kertas dan biaya cetak... 
anda tinggal copy paste berpapaun jumlah yang anda inginkan. Tidak ada 
biaya pengiriman, orang bisa download atau kirim via email.

Katakanlah anda mempunyai bisnis affiliasi/reseller di Internet dengan 
website yang berkualitas dan produk berkualitas. Ebook merupakan salah 
satu alat promosi paling powerful, anda buat ebook sederhana 
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mengenai bisnis dan produk anda lalu sertakan URL bisnis affiliasi anda di 
dalam ebook anda.

Contoh lain, mungkin anda memiliki sebuah salon kecantikan, anda 
membuat ebook tentang tips-tips kecantikan, anda mencantumkan 
alamat salon anda di ebook tersebut, lalu sebarkan secara gratis maka 
orang orang mungkin membaca alamat salon anda dan itu mungkin 
menjadi keuntungan buat anda.

Ebooks juga tidak hanya mempromosikan bisnis anda - ebook akan 
membantu anda atau perusahaan anda terkenal, dan meningkatkan 
kredibilitas.

Atau mungkin anda ingin menjual informasi?

Salah satu alasan orang membaca buku adalah untuk mencari 
informasi tentan bagaimana menjadikan bisnis Internetnya menghasilkan 
uang. Dan orang ini akan mencari penulis ebook yang menyediakan 
untuknya ide baru dan strategi karena yang menulis ebook biasanya 
orang yang mengerti tentang itu. Penulis ebook itu lebih berpengalaman 
dalam seluk beluk pemasaran di Internet (Internet Marketing) dan 
mengerti strategi promosi dan distribusi. Komunitas cyber ini mencari 
ebook seperti itu supaya mereka bisa sukses.

Bagaimana dengan ebook tentang bisnis kue pernikahan? Atau ebook 
tentang hewan peliharaan? Atau mungkin anda tahu bagaimana cara 
memikat wanita? Anda bisa membuat ebook tentang apa saja yang 
anda ketahui. 

Anda tidak perlu bergelar S3 untuk membuat ebook. Anda mungkin 
mempunyai kelebihan dalam hal memikat wanita, sementara orang lain 
yang mungkin lebih dewasa dari anda tidak tahu cara memikat wanita, 
maka orang itu butuh nasihat anda. Orang tua perlu nasihat dari remaja. 
Kemungkinan-kemungkinan lainnya tak terkira.

Ebook Apa Yang Sebaiknya Ditulis

Sekarang saya akan memberikan tips bagaimana anda dapat 
menciptakan sebuah produk informasi.

Pertanyaannya INFORMASI apa yang LAKU dijual di INTERNET?
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Wah jawabannya banyak sekali. Mulai dari kesehatan, agama, bisnis, 
olahraga, pekerjaan, dan sebagainya.

Kalau Anda seorang yang hobi masak pun, bisa dijadikan sebuah ide 
buku. Kalau Anda seorang yang hobi mengurus kendaraan pun, ini bisa 
Anda jadikan sebuah materi yang bagus untuk dijadikan buku dan dijual.

Misalnya :

● Buku tips sehat anti diabetes
● Buku rahasia memasak makanan yang nikmat
● Buku cara menjadikan mobil selalu mengkilap setiap hari
● dan sebagainya....

Anda hanya perlu mendengarkan dan mencatat apa-apa saja yang perlu 
di persiapkan dari materi   yang Anda inginkan, kemudian mengetik dan 
membuatnya ke dalam sebuah E-book. Kemudian jual lewat internet. 

Saya yakin, saat ini ada banyak orang yang memerlukan informasi anda. 
Masalahnya, apakah jika anda menjual informasi tersebut dengan harga 
Rp. 50.000,- untuk mereka yang membutuhkan tips informasi Anda BISA 
LAKU ..?? SAYA BERANI JAMIN ADA PEMBELINYA.

Anda bisa meraup ratusan ribu per hari, bahkan jutaan dari menulis 
ebook lho. Ratusan ribu per hari dengan menjual e-book ? Bagaimana 
bisa demikian ?

Oke, saya jelaskan. Kita menjual ebook dengan harga berkisar antara Rp 
50 ribu hingga Rp 100.000. Ebook kita setiap hari rata-rata laku beberapa 
copy. Dari sinilah perhitungan RATUSAN RIBU RUPIAH PER HARI itu.

Anggaplah sehari ada 100 orang saja mendatangi website kita, dan ada 
satu yang membeli, maka kita akan mendapat 100.000. Anggaplah ada 
dua, hasilnya? Anggaplah ada 200 orang, 300 orang, 400 orang? 1.000 
orang ? 

Andai dalam satu hari Anda HANYA berhasil menjual satu (1) 
ebook saja, maka dalam sebulan Anda mendapat Rp 1.500.000,-. 
Tapi masak sih sehari cuman terjual satu? Minimal terjual 5-10 
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lah ... Hmm... Anda bisa hitung sendiri keuntungannya, kan?

Bagaimana cara menulis ebook yang bagus?

Wah kalau yang satu ini, saya sendiri kurang begitu tahu. Saya bukan 
seorang penulis yang bagus, hehe...

Mungkin ada baiknya Anda belajar langsung ke pakarnya, Anda bisa 
melihat tips and triknya di http://belajarmenulis.com 

Berikut saya copykan salah satu tipsnya, semoga bermanfaat :

Bagi Anda yang ingin memulai menulis sebagai karir utama atau 
sekedar hobi untuk mengisi waktu luang, berikut ini beberapa tips 
yang mungkin akan membantu Anda. Tulisan ini dibuat bukan untuk 
maksud sok menggurui, tapi dibuat sekedar untuk berbagi 
pengalaman dengan para pembaca yang berkeinginan untuk 
menekuni dunia tulis menulis. Penulis artikel ini yakin bahwa 
banyak di antara pembaca yang mungkin membaca artikel ini jauh 
lebih mahir dan lebih mumpuni pengetahuan dan keahliannya 
dalam bidang tulis menulis. Baiklah berikut ini beberapa hal yang 
perlu diperhatikan dan bisa dijadikan pedoman untuk memulai 
sebuah tulisan.

1. Tetapkanlah suatu ide dasar / tema dari tulisan Anda. 
Kembangkan ide tersebut dalam suatu kerangka pemikiran / 
kerangka tulisan, yaitu buatlah semacam skema / bagan alur 
mengenai tulisan yang hendak dibuat. Banyak orang yang 
menyebut skema ini dengan “PARADIGMA TULISAN”.

2. Setelah membuat skema / paradigma tulisan, mulailah lakukan 
sedikit riset (banyak juga akan semakin bagus). Riset bisa berawal 
dari tulisan di buku-buku, berita di televisi, artikel-artikel yang 
menunjang baik di koran maupun dari internet. Riset juga bisa pula 
didukung dengan informasi dari narasumber, yaitu orang yang 
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berkompeten di bidang kajian yang akan menjadi bahan penulisan 
kita. Pengambilan data dari narasumber bisa dengan metode 
random sampling (metode pemilihan narasumber/responden secara 
acak), snowball sampling (metode pemilihan 
narasumber/responden dari mulut ke mulut, dimana jumlah 
responden akan bertambah banyak ; misal kita datangi si A, lalu 
kita wawancara, kita mintai pendapatnya tentang topik yang akan 
menjadi bahan tulisan kita, lalu kita tanyai si A, siapa lagi yang bisa 
kita datangi untuk kita mintai informasi. Misalnya si A menyebutkan 
nama teman-temannya yang juga ahli di bidang itu, misalnya si B, 
si C dan si D. Maka selanjutnya kita datangi si B, si C dan si D untuk 
mengorek keterangan lebih lanjut, demikian seterusnya hingga 
jumlah responden semakin lama semakin banyak dan 
data/keterangan serta informasi yang kita butuhkan semakin valid 
dan teruji kebenarannya). Bisa juga kita melakukan survei, seluruh 
responden/narasumber yang berkompeten dalam bidang tersebut 
(100% semuanya kita wawancarai) kita minta keterangan tentang 
topik yang akan menjadi bahan tulisan kita. Metode survei ini 
meskipun bisa menghasilkan data awal yang cukup valid, namun 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dari ketiga metode 
pengumpulan data di atas, terserah kepada pembaca untuk memilih 
mana yang terbaik.

3. Dari hasil riset dan wawancara dengan nara sumber, mulailah 
untuk memilah-milah dan melakukan penggolongan informasi 
tersebut dalam beberapa kategori. Tiap versi yang berbeda dari 
hasil riset belum tentu salah 100%, namun perlu kita telaah lebih 
jauh dan kita lakukan analisa berdasarkan cara berpikir secara 
sistematis dan logis. Mungkin saja potongan-potongan informasi 
tersebut merupakan secuil saja dari sejumlah besar informasi yang 
bila kita gabung-gabungkan dan kita analisa secara mendalam akan 
menghasilkan suatu gambaran global (the big picture) dari suatu 
masalah / topik yang akan kita bahas. Bahasa sederhananya, yaitu 
kita ibaratnya mencari potongan-potongan informasi seperti halnya 
kalau kita mengumpulkan potongan kepingan gambar dalam 
permainan puzzle, lalu kita akan satukan potongan-potongan kecil 
itu pelan-pelan (gak usah terburu-buru, karena hasilnya tentu 
kurang bagus dan bisa saja analisa kita menjadi salah dan tulisan 
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kita tidak valid), hingga akhirnya kita akan memperoleh hasil akhir 
yaitu gambar utuh yang bisa kita pahami. Ooo ternyata ini gambar 
sapi toh ? Kalau kita melihat sesuatu hanya sepotong sepotong lalu 
buru-buru kita lakukan analisa tentu analisa kita bisa saja salah 
bukan ?

4. Dalam melakukan pembahasan dalam tulisan kita (memulai 
menulis), bisa saja kita membahas mulai dari hal-hal yang global 
dulu, baru kemudian sampai ke hal-hal yang kecil/detil. Namun bisa 
juga kita mulai dari hal-hal yang kecil (potongan-potongan 
informasi yang berhasil kita kumpulkan) baru kita satukan dan kita 
bahas hingga kita bisa menyimpulkan gambaran global / 
keseluruhan pandangan dari suatu masalah (misalnya, dari 
pembahasan mengenai, buntut, kaki, perut, kepala, telinga, mulut, 
mata dan hidung, akhirnya kita sampai pada pembahasan 
mengenai makhluk apa yang kita bahas tadi. Ooo ternyata ini 
sapi !). Metode pembahasan dan penulisan mulai dari hal-hal kecil / 
potongan-potongan informasi yang kemudian disatukan dalam 
suatu kesimpulan akhir tentang sesuatu itu, biasa kita temui dalam 
tulisan-tulisan novel atau bahkan film misteri yang kita tontong di 
bioskop atau televisi.

5. Mengenai alur waktu kita bercerita (misal dalam penulisan 
cerpen atau novel), bisa kita menggunakan alur runtut (dari awal 
sampai akhir waktunya urut dan runtut/berkesinambungan), flash 
back (penceritaan dimulai dari bagian akhir dulu, kemudian baru 
diceritakan dari awal asal mula kok bisa terjadi seperti yang di 
bagian akhir itu), atau bahkan alur cerita gabungan antara alur 
cerita yang urut dengan alur cerita yang flash back. Namun alur 
cerita gabungan, bila kita tidak pandai-pandai mengolah kata dalam 
tulisan kita, bisa-bisa kita malah membingungkan para pembaca 
(ingat tidak semua pembaca yang membaca tulisan yang kita buat 
adalah orang dengan kecerdasan yang mencukupi, karena mungkin 
saja ada beberapa dari mereka yang agak telmi/telat mikir. Oleh 
sebab itu lebih baik tulisan dan gaya bercerita atau penyajian 
tulisan kita seharusnya dibuat sesederhana mungkin dan bisa 
dimengerti oleh semua orang. Hindari bahasa-bahasa para pejabat 
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yang pakai istilah-istilah adaptasi dari bahasa asing yang sok keren, 
pakailah istilah dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti).

6. Mengenai gaya bercerita, sebaiknya kita memakai gaya bercerita 
kita sendiri, dengan kata-kata yang sederhana, mudah dimengerti, 
pembahasan jangan terlalu berbelit-belit, pakailah perumpamaan-
perumpamaan yang mudah untuk menjelaskan sesuatu yang 
mungkin sedikit rumit, sehingga dengan adanya perumpamaan itu 
para pembaca bisa terbantu untuk memahami apa yang kita 
maksud. Dalam menulis, sebaiknya kita tidak perlu terlalu kaku 
dalam hal pemilihan diksi (pemilihan kosa kata), bisa saja kita pakai 
bahasa gado-gado (Indonesia-Jawa), walaupun tidak selalu 
disarankan. Pendek kata, kita menjadi diri sendiri saat kita menulis 
sesuatu. Jangan pernah berusaha meniru gaya bercerita orang lain 
dari tulisan tertentu yang pernah kita baca. Tiap orang adalah 
pribadi yang unik, yang memiliki ciri khas dan tentu saja cara 
bercerita dan cara penyampaian isi pikirannya tentu akan berbeda-
beda. Justru dengan ciri khas gaya penulisan dan cara bercerita kita 
yang unik itulah, maka akan menjadi semacam kekhasan kita 
(bahasa kerennya “trade mark kita”). Seperti halnya dalam dunia 
musik, setiap penyanyi tentu punya style/gaya dan penampilan 
serta genre (tema musik) yang tersendiri.

7. Tema apa yang bisa kita sajikan dalam tulisan kita ? Mulai saja 
dengan menulis sesuatu yang sederhana yang ada di sekeliling kita. 
Para penulis bisa saja mengambil topik mengenai pengetahuan 
ilmiah, pengetahuan umum, hobi dan ketrampilan, tutorial 
perbengkelan/otomotif, keagamaan, pengalaman hidup yang 
membawa hikmah, tutorial memasak, tutorial komputer, tutorial HP, 
tutorial bercocok tanam/tanaman hias, tutorial desain atau bahkan 
tentang tips dan tutorial mengenai tata rias kecantikan, berbagai 
macam humor seputar dunia sekolah, kekonyolan teman, 
kehidupan di rumah, diri kita sendiri, atau bahkan obyek benda 
mati yang paling remeh sekalipun (sebagai obyek penderita yang 
kemudian dianggap seakan-akan sebagai makhluk hidup yang 
mempunyai perasaan dan emosi. Di situlah kemampuan kita untuk 
menceritakan segala hal maupun kejadian yang terjadi di sekitar 
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obyek benda mati tersebut, sehingga seakan-akan obyek benda 
mati tersebut sebagai saksi hidup yang bisa menceritakan segala 
hal yang terjadi dari sudut pandang si benda mati itu. Dengan kata-
kata dan diksi yang tepat dan berkesan lugu dan polos, untuk 
menggambarkan setiap kejadian dan berbagai hal yang terjadi 
maka semua gambaran ilustrasi dalam bentuk cerita itu sudah bisa 
disebut sebuah karya cerita pendek yang cukup unik). Baiklah, 
misalnya saja kita tetapkan saja kertas tissue toilet sebagai obyek 
yang akan kita bahas. Kita pura-puranya memposisikan diri kita 
sebagai kertas tissue toilet tersebut, lalu kita bisa berangan-
angan/membayangkan dan tentu saja berimajinasi apa saja yang 
akan dilakukan orang dengan kertas tissue toilet tersebut. Tentu 
saja akan muncul berbagai “versi” cara orang menggunakan kertas 
tissue toilet tersebut, dan bahkan mungkin ada orang yang tidak 
menggunakan kertas tissue toilet itu sebagaimana fungsinya. Kita 
bisa juga membayangkan dan membahas tentang berbagai tipe 
orang yang masuk ke kamar kecil / toilet (tempat kertas tissue itu 
berada), mulai dari orang yang lemah lembut, grusa-grusu, sampai 
orang yang jorok sekalipun. Semakin unik dan semakin polos kita 
menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan kertas tissue 
dengan orang-orang yang menjadi pengunjung toilet, serta semakin 
kita bisa membawa pembaca untuk lebih “menghayati” akan 
“penderitaan” si kertas tissue, berarti tulisan kita sudah cukup 
komunikatif dengan para pembaca.

8. Bagi penulis yang tema tulisannya lebih banyak ke masalah 
teknis atau tutorial mengenai suatu topik tertentu, misalnya 
tentang Hand Phone atau komputer, tulisan tentang resep masakan, 
atau yang lainnya, sangat disarankan agar tulisan sebaiknya diberi 
ilustrasi/gambar pendukung baik gambar buatan tangan ataupun 
mungkin foto-foto pendukung yang “bisa memberikan gambaran” 
kepada para pembaca agar tulisan kita lebih komunikatif dan 
interaktif dengan para pembaca yang mungkin masih awam.

9. Jangan terlalu tegang dan takut salah, santai saja saat kita 
akan memulai menulis tentang sesuatu. Biasakan membawa 
buku/notes kecil atau bahkan beberapa helai potongan kertas 
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dan bolpoin kemanapun kita pergi. Atau bahkan mungkin 
flash disk bagi yang mampu membelinya, Siapa tahu kita 
bertemu dengan hal-hal yang bisa menjadi ide untuk bahan 
tulisan kita, maka kita akan dengan mudah membuat poin-
poin penting yang bisa dicatat di selembar kertas yang kita 
bawa tadi. Atau bahkan orang / kenalan yang membawa 
laptop yang berisi data-data/bahan-bahan yang bisa 
mendukung isi tulisan kita, jadi kalau kita membawa flash 
disk, kita bisa meminta ijin untuk mengcopy file-file data 
pendukung yang mungkin dimiliki orang/teman kita di 
komputer laptopnya. Saat menulis jangan pernah membatasi 
sampai berapa halaman isi tulisan kita, karena biasanya para 
editor di koran, majalah atau penerbit pasti akan selalu 
mengedit tulisan kita. Dalam banyak kasus, tulisan kita yang 
semula pendek bisa disulap oleh penerbit menjadi tulisan 
yang sangat panjang dan detil, atau bahkan sebaliknya. Ini 
sesuai dengan pengalaman penulis artikel ini yang pernah 
mengirimkan naskah tulisan ke majalah HAI dan majalah 
INFO KOMPUTER. Di majalah HAI, artikel humor penulis yang 
saat itu panjangnya satu setengah halaman, bisa disulap oleh 
editor majalah HAI menjadi cukup dua alinea saja tanpa 
mengurangi makna isinya. Di majalah INFO KOMPUTER, 
naskah artikel penulis yang semula hanya tiga perempat 
halaman bisa disulap oleh redaksi/editor majalah INFO 
KOMPUTER menjadi dua halaman penuh yang dilengkapi pula 
dengan ilustrasi foto capture dari layar desktop komputernya.

Yak selesai kutipan. Anda tinggal menyesuaikannya dengan tema ebook 
yang akan Anda tulis, apakah tentang masalah teknis, tentang masalah 
bisnis internet, atau yang lainnya.

Cara menjual ebook?

Baiklah, sekarang ebook Anda sudah selesai. Pertanyaannya sekarang 
adalah : Bagaimana cara saya menjual ebook ini? Ada banyak cara untuk 
menjual ebook, Anda pasti bisa melakukannya.
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Anda bisa menjualnya melalui CD, memasarkannya ke teman-teman 
Anda dan mengatkaan bahwa saya mempunyai ebook bagus dalam CD 
yang Anda miliki.

Anda juga bisa menjualnya melalui berbagai mailing list yang ada di 
internet. Anda tawarkan dan tunggu para pembeli berdatangan untuk 
membeli ebook Anda.

Anda juga bisa memasuki berbagai forum yang Ada di internet. Lalu di 
sana Anda dpaat melakukan posting mengenai ebook Anda. Jelaskan 
kelebihan-kelebihannya, lalu tunggu para pembeli berdatangan.

Semuanya insyaaAllah bisa menarik pembeli. Tetapi saya sarankan 
sebuah cara yang leboh mudah. Yaitu, membuat website untuk menjual 
ebook yang telah Anda tulis!

Ya, membuat website khusus untuk menjual ebook! Seperti yang saya 
lakukan, saya membuat website khusus untuk menjual ebook dengan 
nama http://uangpanas.com.

Mengapa saya perlu website?

Kenapa perlu membuat website? Kenapa sih punya situs/blog itu sebegitu 
pentingnya?

Tentu saja! Ibarat dagang, situs/blog itu adalah ruko tempat Anda 
meletakkan dagangan Anda.

Alasan lainnya :

● Membuat terlihat lebih professional
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● Membuat mudah, sekali tulis saja untuk memberi penjelasan. Tidak 
perlu menulis berkali-kali, tidak perlu melakukan copy paste untuk 
memberi penjelasan kepada para pelanggan. Jelaskan sekali dan 
setiap mereka melihat website Anda maka mereka akan membaca 
keterangan yang telah Anda tulis sebelumnya.

Dengan Web Site bisnis anda dapat berjalan 24 jam, bahkan tanpa anda 
harus hadir ditempat. Jangkauan web site yang luas (international 
coverage) memudahkan anda untuk mengembang kan sayap usaha. 
Dengan web site anda dapat memajang brosur tanpa harus 
menempatkan sales person, berarti anda telah menghemat uang.

Dengan web site anda dapat meningkatkan pamor dimata kolega bisnis 
anda, dan masih banyak keuntungan serta keunggulan yang akan anda 
dapat jika anda memiliki sebuah web site untuk bisnis profesional anda.

Banyak pelaku bisnis yang membuat web sitenya sendiri, dengan 
berbagai macam alasan salah satunya mungkin karena anggaran yang 
terbatas. Perusahaan menyuruh seseorang dari bagian IT untuk membuat 
web site. Dengan software cangih macam Macromedia DMX dan Font 
page, anda dapat membuat web site dengan cepat. Namun itu belumlah 
cukup karena masih banyak aspek lain, semisal source code yang ramah 
terhadap search engine. Tata letak web site.

Coba bandingkan tata letak content web site yang digarap secara 
profesional dengan yang digarap sejadinya. Juga bandingkah hasil 
pencarian disearch engine antara web site yang digarap sejadinya dengan 
web site yang digarap secara profesional.

Web site juga mencerminkan jati diri usaha anda, karenanya jangan 
ambil resiko dengan menggarap web site sejadinya. Karena bisnis anda 
taruhannya.

Anda lihat bagaimana Anda bisa membeli ebook dari kami?
Jawabnya karena Anda membuka website http://uangpanas.com 

Bagaimana kalau Anda tidak melihat situs kami? Apakah kami bisa 
menjual ebook dengan begitu?
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Rasa-rasanya tidak kan... karenanya, itulah gunanya website =)

Website bagaimana yang bagus untuk menjual ebook?

Jawabannya simple :: buatlah situs penjual ebook yang otomatis bekerja 
untuk Anda. Anda bisa lihat contoh website kami, setiap ada pelanggan 
baru website kami otomatis mengirimkan email kepada Anda untuk 
menyetorkan uang sejumlah sekian rupiah untuk dapat mendownload 
buku yang kami jual.

Itu yang kami maksud dengan membuat situs web yang bekerja otomatis 
untuk Anda.

Cara membangun website bisnis seperti uangpanas.com?

Jawab : saya membangun situs ini dengan cara membeli script situs 
online. Saya sendiri tidak mengerti cara membangunnya bagaimana.

Anda dapat membeli script seperti situs ini di http://gempar.com. Di sana 
Anda bisa membelinya, mendownload scriptnya, memodifikasinya. lalu 
menguploadnya ke hostingan Anda, lalu mempromosikannya. Selesailah 
sudah, Anda tinggal menunggu pembeli berdatangan ke situs Anda.

Tidak mampu membuat / membeli website?

Hmmm.... baiklah jika itu masalahnya maka kami berikan solusinya 
kepada Anda. Anda dapat ikut program reseller kami. Cukup promosikan 
situs kami dengan URL referral yang Anda miliki, dan Anda akan 
mendapat 50% keuntungan dari setiap penjualan yang terjadi melalui 
URL perantara Anda.

URL referral >>
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 http://uangpanas.com/?id=usernameAnda

Setiap ada transaksi melalui perantara Anda, rekening Anda akan  dikirimi 
uang secara OTOMATIS oleh para pembeli. Mudah bukan? TANPA PERLU 
BERSUSAH PAYAH MEMBANGUN SITUS SENDIRI, cukup dengan memakai 
URL referral Anda tersebut. 

Andaikan satu HANYA hari terjual satu ebook, dan harga ebooknya Rp 
80.000, maka Anda untung Rp 40.000. Dalam waktu 30 hari, Anda akan 
mendapatkan Rp 1.200.000.

Kalau yang terjual ada 2? Kalau yang terjual ada 3, 4, 5?

Masak sih menjual 5 ebook aja gk laku sehari. Pasti bisa lah =)

Ok sekian saja dulu tips bisnisnya. Kami sudah bongkar rahasia kami,

sekarang tinggal bagaimana Anda mau menjalankannya.

Entah membuat website baru (beli script mahal, modifikasi susah, belum 
tentu laku), entah menjadi reseller kami. Semuanya terserah Anda.

Selamat berbisnis, dan semoga sukses seperti saya :)
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Search Engine Optimization
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Apapun bisnis internet Anda, pasti membutuhkan traffic (jumlah 
pengunjung) yang tinggi untuk sukses. Mengapa perlu jumlah 
pengunjung yang tinggi? Sederhana, karena makin banyak pengunjung 
maka makin banyak juga. Bukan begitu? =)

Lalu bagaimana supaya situs kita banyak pengunjungnya? Gampang, 
salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan SEO. SEO = search 
engine optimization. Apa itu SEO? Intinya adalah teknik bagaimana 
supaya website yang kita miliki muncul setinggi-tingginya di hasil 
pencarian search engine seperti google / yahoo / live, dll.

Dengan memiliki ranking yang tinggi di search engine, insyaaAllah 
website kita makin banyak pengunjungnya, karena pengunjung senang 
untuk meng-klik daftar urutan atas di search engine. Logis kan?

Lalu bagaimana teknik SEO yang bagus? Wah kalau untuk yang satu ini 
ada banyak sekali caranya. Saya juga tidak terlalu faham caranya. Tapi 
kalau anda menjelajah internet, Anda bisa temukan banyak panduan 
SEO.

Untuk panduan SEO dalam bahasa Indonesia, saya sarankan untuk 
belajar ke http://seobali.com di sana cukup lengkap pembahasannya. 
Berikut saya copykan sebagian isi situsnya, mudah-mudahan bermanfaat. 
Untuk lebih jelasnya dan info teknik terbaru silakan lihat situsnya.

= = = = = 

Klasifikasi Mesin Pencari

Ditulis oleh: Teknik SEO Indonesia
Dipublikasikan pada: January 22nd, 2008

Dengan mengetahui bagaimana cara kerja mesin pencari dan pagaimana 
orang menggunakannya, kita bisa mulai berkonsentrasi dengan hal-hal 
yang sedikit lebih detail. Mesin pencari bisa dikelompokan secara garis 
besar menjadi tiga, mesin pencari primer, mesin pencari sekunder, dan 
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mesin pencari terarah.

Mesin Pencari Primer

Mesin pencari primer adalah tipe mesin pencari yang paling sering kita 
pakai. Umumnya mesin pencari tipe ini mencakup seluruh halaman web 
yang ada di jaringan internet. Yahoo!, Google, dan MSN Search adalah 
contoh dari tipe ini. Mesin pencari primer sering juga disebut mesin 
pencari utama, karena menguasai mayoritas pangsa pasar pencarian 
internet.

Mesin pencar primer akan menghasilkan paling banyak pengunjung ke 
website kita, dan karena itu selayaknya menjadi fokus SEO utama. 
Masing masing mesin pencari utama memiliki perbedaan satu sama lain. 
Sebagai contoh, Lycos yang sudah berumur lebih tua dari Google, 
tapiGoogle menikmati popularitas yang jauh lebih tinggi. Tentu ini karena 
kebanyakan orang merasa bahwa Google memberikan hasil pencarian 
yang lebih baik.

Perbedaan diantara semua mesin pencari primer terletak pada algoritma 
pencarian yang dipergunakan.

Kebanyakan mesin pencari primer tidak hanya berfungsi sebagai mesin 
pencari tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas tambahan seperti 
email gratis, pemetaan, informasi cuaca, berita, dan beraneka macam 
bentuk hiburan. Fasilitas-fasilitas tambahan ini umumnya disdiakan jauh 
setelah mesin pencari itu sendiri lahir. Tujuannya untuk menarik orang 
memakai mesin pencari tersebut. Meskipun fasilitas-fasilitas tambahan itu 
tidak mempengaruhi perilaku pemakai, sangat mungkin akan 
mempengaruhi pemakai dalam memilih mesin pecnari favoritnya.

Google

Perbedaan diantara masing-masing mesin pencari primer biasanya tidak 
signifikan. Google merupakan raja mesin pencari, terutama jika dilihat 
dari akurasi hasil pencarian yang dapat dia berikan. Meskipun Google 
juga memberikan berbagai fasilitas tambahan, dari mulai email gratis 
sampai pemetaan dengan memanfaatkan citra satelit, fasilitas-fasilitas 
tambahan itu bukanlah alasan utama yang menjadikannya sangat 
populer.

Yang membuat Google berubah dari sebuah nama menjadi sebuah kata 
adalah tingkat akurasi dari hasil pencarian yang dapat diberikan. Tingkat 
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akurasi ini dihasilkan dari rancangan algoritma pencarian Google yang 
mengkombinasikan kata kunci dengan popularitas link. Masuknya 
popularitas link ke dalam formula algoritma pencarian menghasilkan 
tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hanya 
mendasarkan pada kata kunci.

Meskipun demikian, penting untuk diingan bahwa kata kunci dan 
popularitas link hanya dia dari sekitar dua ratus indikator yang dipakai 
Google dalam menilai relevansi dari sebuah halaman web.

Yahoo!

Kebanyakan orang mengira Yahoo! adalah mesin pencari. Ada benarnya, 
tapi Yahoo! juga merupakan sebuah direktori … seperti halaman kuning 
pada buku telepon. Direktori secara umum berarti daftar dari berbagai 
halaman web yang ada di internet yang dikelompokan ke dalam kategori 
dan sub kategori. Banyak orang mengenal Yahoo! lebih karena pasangan 
pemiliknya. Melalui akuisisi terhadap sejumlah perusahaan lain seperti 
Inktomi, AllTheWeb, AltaVista, dan Overture, Yahoo! mulai meninkmati 
peningkatan pangsa pasar sebagai mesin pencari.

Yahoo! yang pada awalnya menanfaatkan teknologi Google untuk 
melakukan pencarian dari kumpulan direktori yang dimilikinya, saat ini 
telah menggunakan teknologi yang dibangun dari pengalaman dan 
keahliannya sendiri. Meskipun demikian, kemampuan teknologi Yahoo! 
tidak seakurat Google.  Selain ituYahoo! memiliki programberbayar untuk 
memasukkan website ke dalam sistem pencariannya. Banyak orang 
meyakini adanya pengaruh dari pembayaran pada hasil pencarian.

MSN Search

Teknologi pencarian MSN belum semapan Yahoo! dan Google, karenanya 
MSN belum menggunakan analisa link yang sekomprehensif kedua 
pesaingnya. MSN bergantung pada isi website dalam menentukan 
ranking. Kelemahan ini dapat menguntungkan website-website baru, 
yang belum memiliki basis popularitas link yang kuat,  untuk 
mendapatkan ranking yang baik.

Kemampuan memasukan popularitas link sebagai salah satu kriteria 
pencarian yang dimiliki Yahoo! dan Google dapat menyebabkan website 
baru tidak muncul dalam hasil pencarian untuk periode tertentu. Hal ini 
karena (terutama Google) memperhitungkan kualitas link dalam formula 
ranking-nya. Link baru biasanya diabaikan sampai rentang waktu 
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tertentu.

Karena ketergantungannya pada isi, website baru dengan optimasi on-
page yang baik mempunyai kesempatan untuk lebih cepat diterima MSN. 
Karena itu meskipun bukan merupakan mesin pencari yang paling 
populer, MSN dimasukkan dalam klasifikasi mesin pencari primer. 
Meskipun pangsa pasar pencarian yang dikuasainya lebih kecil, diterima 
dan di-ranking lebih cepat memberikan manfaat berupa peningkatan 
jumlah kunjungan ke website kita.

Mesin Pencari Sekunder

Mesin pecnari sekunder ditujukan untuk pemakai yang lebih terbatas 
meskipun hasil pencarian yang diberikan adalah umum. Tipe mesin 
pencari ini tidak mendatangkan banyak pengunjung, tapi sangat 
bermanfaat untuk menerobos pangsa pasar atau wilayah pasar tertentu. 
Contoh mesin pencari tipe ini diantaranya Lycos, LookSmart, Miva, Ask, 
dan Espotting.

Seperti mesin pencari primer, mesin pencari sekunder juga memiliki 
perbedaan dari hasil pencarian yang diberikannya. Sebagian sangat 
tergantung pada kata kunci sedangkan sebagian lainnya pada popularitas 
link. Sebagian kecil malah masih ada yang tergantung pada mekanisme 
lama seperti META TAG.

Sebaiknya mesin pencari sekunder tetap dimasukkan ke dalam rencana 
SEO kita. Meskipun tidak sebanyak mesin pencari primer, tingkat 
kunjungan yang dihasilkan mesin pencari sekunder tidak dapat diabaikan. 
Banyak pemakai mesin pencari sekunder merupakan pemakai setia mesin 
pencari tertentu, misalnya banyak bekas pemakai koneksi AOL yang 
masih menggunakan mesin pencari AOL meskipun sudah beralih 
menggunakan penyedia koneksi lain.

Mesin Pencari Terarah

Mesin pencari terarah adalah kelompok yang paling spesifik. Mesin 
pencari jenis ini biasanya ditujukan untuk pencarian dalam bidang khusus 
seperti kesehatan, bidang ilmiah tertentu, pariwisata, olah raga, dan 
sebagainya. Contoh mesin pencari jenis ini diantaranya CitySearch, 
Yahoo!Travel, dan MusicSearch. Seperti tipe lain, mesin pencari jenis ini 
juga memiliki perbedaan yang spesifik.

Perlu diperhatikan bahwa mesin pencari jenis ini memiliki pangsa terbatas 
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yang sangat spesifik. Hanya mesin pecnari yang difokuskan pada bidang 
yang relevan dengan website kita saja yang mungkin akan mendatangkan 
pengunjung dan karena itu perlu mendapatkan perhatian kita, dan 
dimasukkan dalam rencana SEO.

Diposting pada Mesin Pencari | Tidak Ada Komentar »

Karakteristik Pencarian

Ditulis oleh: Teknik SEO Indonesia
Dipublikasikan pada: January 22nd, 2008

Mengenali cara kerja mesin pencari mempermudah kita mengetahui 
bagaimana halaman web kita di-ranking oleh mesin pencari. Tetapi, 
bagaimana halaman web kita ditemukan adalah hal yang berbeda. Faktor 
manusia sangat berperan disini. Masing-masing orang memiliki cara yang 
berbeda dalam menyebutkan sesuatu yang dicarinya dalam kata-kata. 
Ada yang memilih menggunakan bahasa biasa seperti yang dipergunakan 
dalam percakapan sehari-hari - natural language, ada juga yang 
menggunakan bahasa matematis yang dalam istilah teknis dikenal 
sebagai boolean search.

Sisi lain adalah memilih link ke website mana yang akan di-click ketika 
daftar hasil pencarian telah ditampilkan. Masing-masing individu memiliki 
selera sendiri untuk memilih link kalaman web yang mana yang di-click 
lebih dulu. Tidak selalu yang berada di ranking pertama menjadi pilihan 
pertama. Relevansi dari TITLE dan kalimat yang ditampilkan bersama 
dengan link memiliki peranan yang sangat menentukan.

Fakta yang sangat menarik adalah bahwa lebih dari separuh orang 
dewasa di Amerika Serikat membuka mesin pencari setiap kali mereka 
online. Mengingat di negara semaju AS koneksi internet sudah menjadi 
fasilitas sehari-hari kebanyakan rumah tangga layaknya sebuah televisi, 
bisa disimpulkan bahwa mereka setiap hari berinteraksi dengan mesin 
pencari. Di negara yang sama, orang lebih memilih untuk menggunakan 
mesin pencari daripada buku telepon atau halaman kuning ketika 
memerlukan alamat atau nomor telepon dari perusahaan tertentu.

Seperti bisa ditebak, tidak ada statistik yang serupa untuk negara kita. 
Jelas bahwa tingkat melek internet jauh lebih rendah dari negara maju. 
Tapi fenomena mejamurnya warnet dan turunnya biaya koneksi 
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broadband cukup untuk menyimpulkan bahwa kita juga sedang menuju 
arah yang sama.

Tentu kita bisa melihat potensi bisnis luar biasa yang bisa kita dapatkan 
melalui mesin pencari.

Diposting pada Mesin Pencari | Tidak Ada Komentar »

Anatomi Mesin Pencari

Ditulis oleh: Teknik SEO Indonesia
Dipublikasikan pada: January 22nd, 2008

Mungkin sekarang anda sudah memiliki gambaran kasar bagaimana 
mesin pencari bekerja. Tetapi pengetahuan lebih dalam tentang mesin 
pencari dan cara kerjanya, sangat penting bagi keberhasilan SEO. 
Sayangnya sulit mencari referensi mengenai hal ini. Mudah-mudahan 
tulisan ini dapat memberi gambaran cukup untuk bekal sukses SEO anda.

 Antar-Muka Pencarian

Antar-muka pencarian adalah bagian yang mungkin paling anda kenal, 
dan mungkin yang pertama kali akan muncul di benak anda ketika 
mendengar kata “mesin pencari”. Antar-muka pencarian adalah tempat 
dimana pemakai memasukkan kata atau frasa pencarian. Ada mesin 
pencari yang menggunakan antar muka yang sangat sederhana, ada juga 
yang menggabungkannya dengan fungsi-fungsi lain. Beberapa mesin 
pencari terkemuka memungkinkan pemakai untuk mempersonalisasi 
halaman antar-muka ini sesuai dengan keinginannya, bahkan melakukan 
personalisasi otomatis berdasarkan pola kebiasaan pemakai tersebut. 
Misalnya Yahoo! yang memungkinkan personalisasi dengan 
menggabungkan halaman antar-muka pencarian dengan fungsi email 
gratis, informasi cuaca, berita, olah raga, dan banyak elemen lainnya 
yang diharapkan dapat menarik pemakai untuk tetap menggunakan 
Yahoo! Google memungkinkan pemakai untuk menambahkan falilitas 
pilihan, termasuk antar-muka dalam bahasa Indonesia.

Dihubungkan dengan SEO, Google memberikan paling banyak fasilitas, 
terutama pemanfaatan Application Programming Interface (API) yang 
memungkinkan kita untuk memasang fasilitas Google di website kita.

Penjelajah Internet: Crawler, Spider, dan Robot

Antar-muka pencarian adalah satu-satunya komponen mesin pencari 
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yang nampak oleh pemakai. Meskipun demikian, komponen lain yang 
bekerja di balik layar tidak kalah pentingnya, atau malah lebih penting. 
Crawler, spider, atau robot adalah program yang menjelajah jaringan 
internet dan mengumpulkan data yang ditemukannya. Secara sederhana 
ketiganya memiliki fungsi dan cara kerja yang sama, mengumpulkan 
informasi tentang setiap halaman.

Informasi ini kemudian diolah dan disimpan berdasarkan alamat URL 
dimana informasi tersebut ditemukan dalam sebuah database. Ketika 
pemakai menggunakan mesin pencari untuk mencari informasi di 
internet, referensi yang sesuai dari database akan di tampilkan.

Database

Mungkin dalam bahasa Indonesia lebih tepat diginakan istilah basis data. 
Tapi saya kira database merupakan kata yang sudah sangat lazim kita 
dengan dewasa ini. Setiap mesin pencari terhubung pada database 
dimana semua informasi yang dikumpulkan oleh crawler, spider, dan robot 
disimpan. Dengan banyangnya website dan halaman web yang tersebar 
di seluruh jaringan internet, database milik mesin pencari adalah 
database raksasa.

Data yang tersimpan disusun dengan berbagai cara dan diurutkan 
berdasarkan metoda pengurutan dan pemanggilan data yang biasanya 
merupakan logika sistem yang sangat dirahasiakan.

Algoritma Pencarian

Algoritma adalah otak yang mengatur kerja semua elemen mesin pencari, 
sama seperti otak manusia mengendalikan tangan, kaki, mata, jantung, 
dan sebagainya.  Secara umum algoritma bekerja sebagai logika 
pemecahan masalah, seperti perangkat lunak pada umumnya: menerima 
atau menemukan masalah, mengevaluasi berbagai kemungkinan 
penyelesainan, dan memberikan solusi terbaik. Kata atau frasa kunci 
yang dimasukan pemakai merupakan masalah yang harus dipecahkan.  
Mekanisme evaluasi akan mengakses database untuk menganalisa dari 
berbagai sisi dibandingkan dengan kata atauh frasa kunci yang diterima.  
Sebagai solusi - atau hasil - mesin pencari memberikan  sejumlah 
referensi terhadap sumber data (website) yang dianggap relevan dengan 
kata atau frasa kunci yang dimasukkan.

Implementasi dari mekansime kerja yang sama dilakukan dengan cara 
yang berbeda-beda diataran mesin pencari yang berbeda. Secara umum, 
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ada beberapa algoritma dasar pencarian. Masing-masing mesin pencari 
mengadopsi salah satu dari algoritma dasar tersebut dengan 
implementasi yang spesifik, sehingga memasukkan kata atau frase kunci 
yang sapa pada mesin pencari yang berbeda,  akan memberikan hasil 
yang berbeda pula.

Ranking
Dalam mesin pencari internet, pengambilan data merupakan hasil kerja 
sama dari tiga komponen, crawler (spider/robot), database, dan 
algoritma pencarian. Ketiga komponen bekerjasama untuk untuk 
memberi “jawaban” dari “pertanyaan” pemakai yang dimasukan melalui 
antar-muka pencarian. Mekanisme kerja ketiganya merupakan “rahasia 
dapur” masing-masing mesin pencari.

Bagian yang sangat krusial adalah me-rangking hasil pencarian yang 
telah diambil dari database. Ranking merupakan hal yang kita semua 
sangat berkepentingan. Rangking dari hasil pencarian menentukan 
berapa sering orang melihat website kita dilihat dan dikunjungi, yang 
ujung-ujungnya meningkatkan (atau mengurangi) pendapatan dan 
mengurangi (atau meningkatkan) pengeluaran iklan. Sayangnya, 
bagaimana mesin pencari me-ranking merupakan mekanisme yang 
sangat rumit dan sangat dirahasiakan.

Apa yang dapat kita lakukan untuk “mempengaruhi” ranking di mesin 
pencari, atau lebih dikenal sebagai SEO, tidak lebih dari “perkiraan 
terstruktur” dari pengalaman menganalisa hasil mesin pencari, kemudian 
menyesuaikan website kita dengan pola - yang merupakan sinergi 
kompleks dari berbagai elemen - dari website-website yang memiliki 
ranking yang baik.

Dengan tetap mengingat bahwa masing-masing perangkat lunak 
memberikan bobot yang berbeda-beda, berikut adalah faktor yang secara 
umum paling berpengaruk pada ranking sebuah halaman web.

Lokasi
Lokasi disini tidak berhubungan dengan struktur direktori atau 
pengalamatan URL, tapi lokasi penempatan kata atau frase kunci pada 
halaman web. Sebagai contoh, jika seseorang memasukkan “hotel” 
sebagai kata kunci pencarian, mesin pencari akan me-ranking hasil 
pencarian berdasarkan lokasi kata “hotel” pada halaman web. Makin awal 
lokasi kata tersebut, rankingnya makin baik. Lokasi paling awal pada 
sebuah halaman web adalah TITLE. Artinya website yang memiliki kata 
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“hotel” pada TITLE-nya akan memiliki ranking yang lebih baik.

Frekwensi
Makin sering kata yang dicari itu disebut pada suatu halaman web, makin 
tinggi rankingnya. Konsep ini menyebabkan banyak orang berusaha 
memasukan kata atau frasa kunci sebanyak-banyaknya ke dalam 
halaman web. Ketika memasukan kata atau frasa kunci itu dinilai terlalu 
banyak untuk menghasilkan kalimat-kalimat yang bisa dibaca dengan 
baik, banyak pembuat website mengakalinya dengan berbagai cara. 
Misalnya menuliskan kata atau frasa kunci berulang-ulang dengan huruf 
yang warnanya sama dengan warna latar belakang. Disini kita perlu 
sangat berhati-hati karena mesin pencari sekarang memiliki mekanisme 
untuk mengenali hal ini. Menyebutkan kata atau frasa yang sama terlalu 
sering akan dianggap mesin pencari sebagai upaya untuk mengelabui 
hasil pencarian, yang populer dengan sebutan keyword spamming.

Link
Elemen yang lebih baru dipergunakan dalam menentukan ranking adalah 
link, baik link dari website lain ke website kita, link dari website kita ke 
website lain, maupun link antar halaman dalam website kita sendiri. 
Banyak yang percaya bahwa makin banyak link dari website lain ke 
website kita akan meningkatkan “kekuatan” website kita dalam 
mendapatkan ranking yang baik. Ini tidak sepenuhnya benar. Yang 
berpengaruh positif hanya link yang relevan, baik itu link dari website lain 
ke website kita, link dari website kita ke website lain, maupun link antar 
halaman dalam website kita sendiri.

Click Through
Click through adalah jumlah pengunjung yang datang ke website kita 
melalalui mesin pencari tertentu. Mesin pencari tidak memiliki 
kemampuan untuk mengetahui seberapa banyak pengunjung datang ke 
website tertentu, karena itu mesin pencari membatasi pada pengunjung 
yang datang ke website kita melalui mesin pencari tersebut.
Penentuan ranking adalah mekanisme yang rumit dan memiliki presisi 
sangat tinggi. Masing-masing mesin pencari memiliki sistem ranking yang 
berbeda-beda. Untuk memiliki strategi SEO terbaik untuk mesin pencari 
tertentu, diperlukan pengetahuan yang baik atas sistem ranking yang 
dipergunakannya. Dengan demikian kita bisa membuat, mengubah, atau 
memperbaiki halaman website yang kita optimasi.
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Mengenal Mesin Pencari

Ditulis oleh: Teknik SEO Indonesia
Dipublikasikan pada: January 22nd, 2008

Mungkin kebanyakan dari kita sudah cukup mengenal mesin pencari dan 
cara penggunaannya. Ketik satu kata atau frasa yang mewakili apa yang 
kita cari, tekan sebuah tombol, tunggu beberapa detik, akan muncul 
referensi ke ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan referensi. Yang kita 
lakukan selanjutnya hanya memilih salah satu diantaranya, klik pada link 
yang tersedia, dan kita akan dibawa menuju sumber informasi - file - 
yang bersangkutan. Apa sebetulnya mesin pencari selain pengertian 
umum dalam bentuk “cari dan temukan”?

Di balik layar, mesin pencari adalah perangkat lunak yang menggunakan 
program untuk mengumpulkan informasi mengenai halaman-halaman 
web. Informasi yang dikumpulkan umumnya berupa kata kunci atau frasa 
kunci yang kemungkinan besar mewakili isi dari halaman yang 
bersangkutan secara keseluruhan, alamat URL halaman tersebut, kode 
pemrograman yang dipergunakan untuk membentuk halaman tersebut, 
serta link ke dan dari halaman tersebut. Informasi tersebut kemudian 
disimpan dalam suatu database.

Di sisi lain perangkat lunak tersebut memiliki antar-muka dimana 
pemakai memasukan kata atau frasa tertentu yang dianggap mewakili 
apa yang dicarinya. Ketika pemakai menekan tombol, sistem logika dalam 
perangkat lunak tersebut akan memeriksa file yang tersimlan dalam 
database dan memunculkan link ke halaman-halaman web yang dinilai 
cocok dengan kata atau frasa yang dimasukkan pemakai.

Proses pengumpulan informasi mengenai halaman-halaman web 
dilakukan oleh agen yang sering disebut sebagai crawler, spider, atau 
robot. Crawler mengunjung setiap alamat URL yang ada pada jaringan 
internet, mengumpulkan kata dan frase kunci dari setiap halaman web, 
yang kemudian dimasukkan ke dalam database yang menjadi basis 
informasi mesin pencari.

Jumlah website dalam jaringan internet telah melampaui angka 100 juta 
dan mengalami penambahan sekitar 1,5 juta setiap bulannya. Bayangkan 
bahwa sistem mesin pencari seperti otak kita. Mengingat setiap kata yang 
pernah kita baca, menyimpannya di dalam otak kita, dan ketika ada 
orang lain bertanya mengenai sesuatu yang pernah kita baca, semua hal 
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yang pernah kita baca dan berhubungan dengan pertanyaan tersebut 
akan bermunculan.
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Sejarah Mesin Pencari

Ditulis oleh: Teknik SEO Indonesia
Dipublikasikan pada: January 22nd, 2008

Tulisan ini mungkin tidak banyak gunanya untuk anda. Tapi mengingat 
kebanyakan kepala orang Indonesia sudah lekat dengan pola belajar di 
sekolah, dimana segala sesuatu harus dimulai dengan mengetahui “asal-
muasalnya”, saya meluangkan waktu untuk mempelajari dan menulis 
sedikit tentang sejarah perkembangan mesin pencari. Terus terang, 
setelah 8 tahun menggeluti SEO, saya juga baru mengetahui hal ini 
sekarang.

Apa yang kita lakukan jika kita perlu mencari sesuati di internet? 
Biasanya kita masuk ke salah satu mesin pencari, mengetikkan kata atau 
kalimat yang kita anggap emwakili apa yang sedang kita cari, menekan 
tombol, menelaah daftar hasil pencarian, kemudian mengunjungi salah 
satu yang kita anggap paling relevan dengan mengikuti link yang ada 
pada daftar hasil pencarian. Kita sekarang dapet menikmati buah 
kreativitas manusia dalam menciptakan teknologi. Apa yang dilakukan 
orang sebelum teknologi yang secanggih sekarang ditemukan?

Pada masa awalnya, internet tidaklah sesempurna yang kita lihat saat ini. 
Bahkan jaringan yang menghubungkan suatu website dengan website 
lainnya - selerti yang kita kenal sekarang dalam bentuk link - juga belum 
ada.  Internet pada awalnya adalah kumpulan server yang dipergunakan 
sebagai penyimpanan data, dimana orang harus melakukan upload untuk 
menyimpan file data dan download untuk mengakses file data yang sudah 
tersimpan. Untuk menemukan file tertentu, orang harus menelusuri 
daftar file. Jika anda telah mengenal komputer pada jaman DOS, anda 
dapat membandingkannya dengan mencari satu file di dalam disket 
dengan menggunakan perintah DIR. Kita sedikit beruntung jika anda 
mengenal struktur direktorinya dan mengetahui nama file yang dicari. 
Dengan proses seperti ini, mencari file di intermet adalah pekerjaan yang 
sangat melelahkan dan menuntut kesabaran.

Pada tahun 1990, Alam Emtage, seorang mahasiswa McGill University di 
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Kanada menciptakan alat pertama untuk mempermudah pencarian data 
di internet. Archie, nama dari temuannya, adalah suatu bentuk indeks 
dari file-file yang berada di internet. Archie bukanlah mesin pencari 
seperti yang kita lihat sekarang, namun demikian cukup disukai pada 
jamannya. Pada prisipinya, Archie adalah indeks - daftar isi - dari semua 
file yang dapat diakses oleh umum pada jaringan komputer tertentu. 
Indeks tersebut kemudian dimasukan ke dalam database untuk 
mempermudah pencarian. Meskipun tidak secanggih mesin pencari masa 
kini yang memiliki kemampuan menganalisa struktur bahasa 
“manusia” (jadi inget Tukul), pada masanya Archie dianggap alat yang 
hebat dan dalam melakukan tugasnya, mengyediakan indeks file dalam 
satu sistem jaringan komputer untuk memudahkan pencarian.

Pada tahun 1991, seorang mahasiswa lain bernama Mark McCahill dari 
University of Minesotta menciptakan Gopher, yang memiliki kemampuan 
untuk mencari file melalui teks yang ada di dalam file tersebut, tanpa 
perlu mengetahui nama file dan struktur direktori tempatnya tersimpan. 
Veronica (Very Easy Rodent-Oriented Net-wide Index to Computerized 
Archives) dan  Jughead (Jonzy’s Universal Gopher Hierarchy Excavation 
and Display) diciptakan untuk memungkinkan pencarian berbasis teks 
pada Gopher Index System.

Wandex adalah mesin pencari pertama dalam bentuk seperti yang kita 
lihat saat ini, diciptakan pada tahun 1993 oleh Matthew Gray. Wandex 
adalah program pertama yang melakukan keduanya hal, menyusun 
indeks dan melakukan pencarian dalam indeks. Teknologi inilah yang 
pertama kali menjelajahi jaringan internet.

Sejak saat itulah perkembangan mesin pencari dimulai secara komersial. 
Dalam rentang waktu dari tahun 1993 sampai 1998 bermunculan mesin-
mesin pencari yang kita kenal saat ini diantaranya:
Excite - 1993
Yahoo! - 1994
WebCrawler - 1994
Lycos - 1994
Infoseek - 1995
AltaVista - 1995
Inktomi - 1996
AskJeeves - 1997
Google - 1997
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MSN Search - 1998

Saat ini mesin pencari memiliki kesempurnaan teknologi yang 
memungkinkan pencarian dengan menggunakan kata atau kalimat 
seperti yang biasa kita pakai dalam percakapan sehari-hari. 
Perkembangan yang sangat mengagumkan untuk teknologi yang baru 
dikenal dalam 15 tahun terakhir saja.

Diposting pada Mesin Pencari | Tidak Ada Komentar »

Hosting v.s. SEO

Ditulis oleh: Teknik SEO Indonesia
Dipublikasikan pada: February 26th, 2008

Pertanyaan yang sering muncul ketika seseorang memutuskan untuk 
membangun website adalah mengenai hosting, yaitu tempat pada web 
server yang dipakai untuk menyimpan website kita. Dalam hal ini, kita 
tidak bisara soal teknis, seperti Linux v.s. Windows, dukungan terhadap 
penggunaan pemrograman server, ukuran ruang penyimpanan, 
pembatasan quota traffic, dll. tetapi lebih fokus pada sudut pandang SEO.

Apakah hosting mempengaruhi kinerja SEO? Secara lugas jawabannya 
adalah TIDAK. Tetapi tidak berarti hosting bukan merupakan faktor yang 
penting. Performa dari masing-masing elemen hosting dapat berpengaruh 
pada performa SEO website kita.

Perangkat Keras

Umumnya untuk website-website berskala kecil kita menggunakan 
sesuatu yang disebut shared hosting, dimana penyedia server 
menempatkan website kita pada perangkat keras yang sama dengan 
sejumlah pelanggan (website) lainnya. Dalam hal ini kita akan “berbagi” 
fasilitas. Perhatikannlah spesifikasi perangkat keras dan jumlah pelangan 
yang berbagi tempat dengan anda. Jika spesifikasi perangkat keras 
terlalu rendah dibandingkan beban pemakaian, website kita akan lebih 
lambat diakses.

Crawler mesin pencari hanya memberikan toleransi kecil untuk kecepatan 
akses, jika crawler mengunjung website anda, dan website anda 
rensponnya lambat, kemungkinan besar crawler akan mengabaikan 
website anda. Pemakai tidak lebih sabar dari crawler. Jika mereka 
mengunjungi website anda dan merasa bosan menunggu sampai halaman 
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website anda terbuka, mereka akan pergi ke website lain.

Bandwidth

Banyak yang menterjemahkan istilah ini dengan lebar pita atau pita lebar. 
Saya memilih untuk tetap menggunakan kata dalam bahasa Inggris ini, 
karena memang merupakan istilah teknis yang sangat lazim, dan karena 
itu harus anda kenal.

Lebar pita dapat dianalogikan sebagai jalan menuju website kita. Makin 
lebar jalan, makin cepat kendaraan bisa melaju. Jadi, faktor ini 
mempengaruhi kecepatan akses.

Lokasi

Lokasi dimana server yang kita pakai ditempatkan sangat mempengaruhi 
kecepatan. Pelajari target pengunjung website anda. Jika taregt 
pengunjug berada di Indonesia, sebaiknya pakailah server yang berlokasi 
di Indonesia. Dengan demikian akses oleh pengunjung anda tidak harus 
melalui jalur internet Internasional yang lebih sibuk. Sebaliknya jika 
target pengunjung anda lebih banyak dari luar negri, sebaiknya pilihlah 
yang berlokasi di luar negri, seperti Amerika Serikat atau Eropa. Untuk 
server di Eropa, sebaiknya pilihlah yang berada di Inggris untuk 
menghindari kesulitan bahasa.

Dukungan Teknis

Seperti komputer yang ada di atas meja kerja kita, server juga 
mempunyai kemungkinan untuk mengalami gangguan, baik itu fisik 
(perangkat keras), perangkat lunak, maupun hal-hal yang mungkin 
diakibatkan oleh file-file atau program yang kita tempatkan. Akan jauh 
lebih baik jika penyedia hosting yang kita pakai memiliki tenaga ahli yang 
bisa kita hubungi setiap saat, 24/7/365. Bayangkan jika anda memakai 
hosting di Amerika Serikat, dimana waktunya terbalik dengan kita.

Perhatikan juga fasilitas tambahan seperti firewall, sistem back-up, 
sampai sistem tata udara, pencegahan banjir, dan penjegahan kebakaran 
di ruang server. Sedapat mungkin kita harus mendapatkan jaminan 
bahwa website kita tidak akan pernah mati. Jika website kita mati pada 
saat crawler mesin pencar berkunjung, upaya SEO kita berada dalam 
bahaya yang serius. Apalah artinya 10 - 20 dolar lebih mahal setiap 
bulannya dibandingkan potensi kerugian yang bisa ditimbulkan akibat 
website kita mati.
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Akhirnya, carilah rekomendasi sebelum memilih hosting. Cobalah 
bergabung dengan forum-forum online yang membahas tentang masalah 
ini.

Diposting pada   SEO   |   Tidak Ada Komentar »  

Elemen Halaman Website

Ditulis oleh: Teknik SEO Indonesia
Dipublikasikan pada: February 23rd, 2008

Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum mulai merancang 
website, agar setelah selesai website kita dapat dengan mudah dikenali 
dan di-index oleh mesin pencari sesuai dengan kata kunci yang kita 
targetkan. Pengertian ini sangat penting untuk menghindari kekecewaan 
di belakang hari. Banyak orang yang membayar perancang website untuk 
menciptakan website yang cantik jelita tetapi ternyata gagal secara 
komersial, hanya gara-gara sang perancang hanya memperhatikan 
keindahan visual, tetapi tidak memahami “selera” mesin pencari.

Masing-masing mesin pencari memberikan bobot yang berbeda terhadap 
masing-masing elemen halaman website. Tetapi perlu diperhatikan bahwa 
ranking di mesin pencari (untuk kata kunci yang ditargetkan) sangat 
tergantung pada sejauh mana website memenuhi kriteria mesin pencari. 
Dengan distribusi bobot yang berebda-beda, elemen-elemen berikut 
merupakan elemen yang penting bagi semua mesin pencari: teks 
(termasuk kandungan kata kunci di dalamnya), tag (baik itu tag HTML 
maupun isi dari Meta-Tag), link di dalam website, dan popularitas (link 
dari website lain).

Teks

Teks merupakan elemen yang paling penting dari sebuah website, 
khususnya keberadaan kata kunci di dalam teks tersebut, menyangkut 
lokasi penempatan dan frekuensi penempatannya. Pentingnya kata kunci 
dalam teks ini telah menjadikan pemasaran berbasis kata kunci menjadi 
sebuah industri yang melibatkan uang dalam jumlah sangat besar. Kata 
kunci dan penenpatannya di dalam teks inilah yang memberikan 
perbedaan pada website, ketika website di-index oleh mesin pencari dan 
kemudian dimasukan ke dalam daftar hasil pencarian pada saat 
pengunjung mesin pencari melakukan pencarian.
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Kata kunci harus cocok dengan kata dan frasa yang sekiranya akan 
dipakai calon pengunjung ketika melalukan pencarian melalui mesin 
pencari. Untuk memastikan efektivitas kata kunci yang kita pilih untuk 
dijadikan target, diperlukan analisa yang mendalam mengenai perilaku 
pasar dari produk yang ditawarkan oleh website kita. Biasanya diperlukan 
riset untuk mengidentifikasi kata kunci yang akan ditargetkan, dan 
dilakukan pengujian untuk memastikan efektivitasnya sebelum benar-
benar dipergunakan.

Jika kita memilih kata kunci yang salah untuk ditargetkan, maka akan 
sia-sialan semua kerja keras SEO kita, karena bahkan setelah kita 
berhasil mendapatkan ranking yang bagus untuk kata kunci yang kita 
targetkan, keberhasilan ini tidak menghasilkan kunjungan. Kenapa? 
Karena target pasar kita melakukan pencarian melalui mesin pencari 
dengan kata kunci yang berbeda dari yang kita targetkan, dimana - tentu 
saja - website kita tidak akan muncul.

Tag

Ada dua jenis Tag yang penting diperhatikan dalam SEO, Meta Tag dan 
HTML Tag. Secara teknis Meta Tag sebetulnya adalah HTML Tag juga, 
hanya memiliki penempatan khusus. Yang paling menting dari Meta Tag 
adalah Tag Keywords dan Tag Description.

Tag Keywords adalah tempat dimana kita menyatakan kepada mesin 
pencari, untuk kata kunci apa sajakah halaman website kita relevan, dan 
karena itu harus ditampilkan dalam daftar hasil pencarian. Bentukan dari 
Tag Keywords adalah sbb:
<meta name=”keywords” content=”SEO, search engine optimization, 
online marketing, Google pagrank”>

Tag Description adalah tempat untuk menyatakan uraian secara singkat 
mengenai isi dari suatu halaman web. Bentukannya adalah sbb:
<meta name=”description” content=”Panduan mengenai search engine 
optimization agar website kita mendapatkan ranking yang baik di Google 
dan mesin pencari lainnya.”>

Tidak semua mesin pencari menggunakan Meta tags sebagai kriteria 
penentuan ranking. Karena itu selain Meta tag website juga harus 
memanfaatkan HTML Tag lainnya. Beberapa HTML Tag lain yang penting 
dan karena itu harus dipergunakan adalah Title tag, Top Heading tag 
<H1>, dan Anchor tag.
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Title tag dipergunakan untuk memberikan judul halaman web. 
Bentukannya adalah sbb:
<title>Judul Halaman Web</title>

Setelah Title tag dipasang pada halaman web, judul tersebut akan 
ditampilkan pada baris paling atas pada jendela mesin pencari (pojok kiri 
atas, di luar isi jendela). Pada browser generasi baru yang memiliki 
fasilitas Tab, judul ini juga akan muncul pada Tab.

Heading tag juga merupakan aspek penting yang dianalisa mesin pencari. 
Heading tag terdiri dari 7 tingkatan dari <H1> sampai <H7> dimana 
<H1> adalah yang paling tinggi dan paling penting. Kata kunci utama 
yang kita targetkan harus muncul pada <H1>. Bentukannya adalah sbb:
<H1>Heading Tingkat Tertinggi</H1>

Anchor tag adalah tulisan yang jika di-click akan membawa pengunjung 
ke halaman web lainnya (baik itu di dalam website kita sendiri maupun 
pada website lain). Bentukannya adalah sbb:
<a href=”http://www.website-tujuan.com/”>Teks Link</a>

“Teks Link” pada contoh di atas merupakan elemen yang sangat penting. 
Anda mungkin pernah melihat pada suatu website, tulisan yang bergaris 
bawah, yang jika di-click akan membawa anda pada halaman web lain 
yang isinya relevan dengan tulusan yang anda click tersebut. Itu adalah 
contoh penggunaan Anchor tag yang tepat. Itulah yang dicari mesin 
pencari saat crawlernya menganalisa suatu website.

Link

Dalam konteks SEO, link pada halaman website harus relevan dengan isi 
halaman secara keseluruhan, dan harus terhubung ke website atau 
halaman yang befungsi. Link yang terhubung ke website atau halaman 
website yang tidak bekerja (misalnya karena URL nya salah, website yang 
dituju down, dll.) akan berakibat buruk pada pencapaian posisi di mesin 
pencari. Link merupakan faktor penentu yang dari dulu sampai sekarang 
masih tetap penting. Banyaknya upaya pengelabuan yang dilakukan oleh 
para webmaster dan pemilik website tidak membuat elemen ini 
ditinggalkan tetapi justru makin disempurnakan.

Salah satu cara yang dipakai untuk mengelabui mesin pencari dengan 
memanfaatkan elemen ini disebut Link Farms, yaitu website atau 
halaman website yang dipenuhi oleh link, dengan tujuan agar website 
atau halaman web tersebut mendapatkan posisi yang tinggi pada mesin 
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pencari. Saat ini mesin pencari sudah memiliki mekanisme yang cukup 
canggih untuk mengeliminasi hal ini. Link Farms bukan hanya tidak lagi 
bermanfaat, tetapi penggunanya akan mendapat pengurangan nilai atau 
bahkan sama sekali dikeluarkan dari mesin pencari.

Popularitas

Banyak mesin pencari memasukan kriteria ini ke dalam formula 
penentuan rankingnya. Popularitas adalah banyaknya pengunjung yang 
datang ke suatu website melalui hasil pencarian pada mesin pencari. 
Semakin sering anda pengunjung datang dengan meng-click pada mesin 
pencari, semakin tinggi ranking website kita.

Ini merupakan faktor yang sulit, seperti menentukan mana yang lebih 
dulu hadir di dunia ini, antara telur dan ayam. Bagaimana anda bisa 
mendapatkan popularitas yang tinggi jika anda belum memiliki ranking 
yang tinggi. Sementara website yang telah memiliki ranking yang tinggi 
justru akan semakin kuat posisinya karena popularitasnya yang tinggi.

Ada banyak yang bisa kita lakukan untuk menyiasatinya. Kapan-kapan 
akan saya coba bahas lebih detail satu per satu. Yang paling mudah jika 
anda memiliki dana cukup adalah dengan Pay Per Click seperti Google 
Adwords. Anda juga dapet memanfaatkan jaringan sosial, direktori online, 
iklan, newsletter, dll.

Hal Lain

Ada beberapa hal lain yang juga perlu mendapat perhatian dan penjadi 
bagian dalam strategi SEO kita. Misalnya teks isi website akan dibaca dan 
dianalisa oleh mesin pencari dan karena itu harus memuat kata kunci 
dalam jumlah dan komposisi yang tepat. Cukup banyak untuk menarik 
crawler mesin pencari, tetapi tidak terlalu banyak sehingga tidak 
dianggap sebagai upaya pengelabuan yang dikenal dengan Keyword 
Stuffing, yang dapat berakibat dikeluarkannya website kita oleh mesin 
pencari.

Tag alternatif (Alt Tag) pada komponen gambar dan link juga dapat 
membatu kita. Alt Tag pada gambar dipergunakan untuk menampilkan 
keterangan mengenai gambar yang kita pasang pada halaman web. Teks 
ini tidak akan muncul secara visual kecuali jika browser yang dipakai 
pengunjung tidak dapat menampilkan elemen gambar. Alt Tag pada link 
dipergunakan untuk memberikan penjelasan lebih dari sekedar apa yang 
tertulis sebagai Anchor Text. Pada browser yang mendukung fasilitas ini, 
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pengunjung akan dapat membaca tulisan ini dengan menempatkan 
mouse pada Anchor Text (mouse over).

Diposting pada Strategi SEO | Tidak Ada Komentar »

Strategi SEO

Ditulis oleh: Teknik SEO Indonesia
Dipublikasikan pada: February 20th, 2008

SEO adalah pekerjaan berat. Diperlukan banyak waktu, tenaga, dan 
pikiran untuk mengoptimasi elemen-elemen yang tepat dengan tepat, 
sehingga mesin pencari bukan hanya menemukan, tetapi juga meng-
indeks dan memberikan ranking yang tinggi pada daftar hasil pencarian 
terhadap kata kunci yang ditargetkan. Semua upaya ini perlu mendapat 
perhatian kita secara penuh dan terus-menerus, karena sampai saat ini 
tidak ada sistem yang dapat melakukannya untuk anda secara otomatis.

Anda harus sudah memasukan SEO sebagai elemen integral pada saat 
website mulai dibangun, menentukan kata kunci yang relevan untuk 
dijadikan target, menempatkan kata kunci tersebut dengan komposisi 
yang tepat pada halaman website, menyusun meta-tag yang tepat, 
menyusun isi yang baik, menyusun struktur yang tepat, memilih dan 
memulai program pay-per-click dan paid-inclusion, mendapatkan link dari 
website lain.

SEO adalah kumpulan strategi untuk memperbaiki tingkat dimana website 
ditempatkan denga ranking yang tinggi pada daftar hasil pencarian, 
ketika pengunjung melakukan pencarian di mesin pencari, dengan 
menggunakan kata kunci yang relevan. Itu kurang-lebih definisi SEO 
secara umum. SEO bukan pekerjaan yang bisa dilakukan kemudian 
selesai dalam sesaat, tetapi terdiri dari beberapa tahapan.

Jika anda memaksakan untuk melakukan terlalu banyak strategi pada 
saat yang bersamaan, kita akan kebingungan sendiri untuk melihat 
tingkat keberhasilan (atau kegagalan yang diakibatkan implementasi dari 
masing-masing strategi. Pada saat kita berhasil (atau gagal), kita tidak 
akan tahu implementasi strategi mana yang membawa kita pada 
kebergasilan (atau kegagalan). Atau mungkin ada implementasi strategi 
yang (sebenarnya) memperlambat keberhasilan. Padahal kita perlu tahu 
persis mana strategi yang gagal sehingga bisa diperbaiki 
implementasinya, atau malah dihentikan sama sekali, dan strategi yang 
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berhasil sehingga perlu di lanjutkan atau bahkan ditingkatkan.

Keberhasilan SEO lebih terjamin jika kita berkonsentrasi dengan 
mengimplementasikan strategi satu persatu, dan tenpat yang tepat untuk 
memulainya adalah sejak website dirancang. Hal yang pertama menarik 
mesin pencari adalah design website. Tag, link, struktur navigasi, dan isi 
adalah beberapa elemen yang menarik perhatian crawler.

Kelihatan seperti pekerjaan besar? Memang, dan lebih buruk lagi, setelah 
anda melakukannya, sebelum anda mulai menuai hasilnya, mungkin 
mesin pencari sudah mengubah algoritmanya sehingga apa yang anda 
lakukan menjadi sia-sia. Sia-sia? Berpeganglah pada prinsip dasar ini: 
apapun yang dilakukan mesin pencari adalah untuk memastikan bahwa 
pemakai mendapatkan informasi yang se-relevan mungkin dengan apa 
yang dicarinya. Jadi jika website anda berorientasi pada memberikan 
informasi yang komprehensif dan relevan bagi pengunjung, anda tinggal 
secara konsisten menerapkan strategi SEO yang tepat, dan mendapatkan 
ranking yang tinggi hanyalah tinggal soal waktu.

Satu pemahaman umu yang secara mutlak salah adalah bahwa SEO 
dilakukan setelah website jadi. Hal ini meskipun memungkinkan tetapi 
membawa tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi, bahkan pada banyak 
kasus sama sekali tidak bisa. Salah satu faktor yang sering menimbulkan 
konflik antara pemilik website dan ahli SEO adalah ketika ahli SEO 
meminta pemilik website untuk melakukan perubahan - yang sering 
sangat mendasar - pada websitenya terlebih dahulu.

Diposting pada   SEO   |   Tidak Ada Komentar »  

Komponen SEO Organik

Ditulis oleh: Teknik SEO Indonesia
Dipublikasikan pada: February 3rd, 2008

Mendapatakan hasil SEO organik yang baik memakan waktu yang lama 
dan penyusunan elemen website yang tepat. Pada kebanyakan kasus, 
proses ini merupakan sesuatu yang membuat orang putus asa, karena 
setelah sekian banyak waktu kita habiskan untuk menyempurnakan 
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setiap elemen di dalamnya, website kita ternyata tidak juga mendapatkan 
ranking yang diharapkan.

Meskipun SEO organik - yang berfokus pada kesempurnaan elemen-
eleman dalam website - merupakan teknik yang efektif dan stabil dalam 
jangka panjang, bergantung hanya pada SEO organik saja tidaklah 
seefektif jika kita juga memanfaatkan PPC. Perlu diingat bahwa mesin 
pencari juga menghitung seringnya kunjungan ke website kita melalui 
pencarian dengan kata kunci yang kita targetkan. Sementara website kita 
belum memiliki ranking yang baik … kondisi ini seperti menebak siapa 
yang lebih dulu diciptakan Tuhan antara telur dan ayam.

Meskipun demikian SEO organik tetap merupakan dasar keberhasilan SEO 
dalam jangka panjang.

Isi Website - Unik, Sering Diperbaharui, Mengandung Kata Kunci

Isi website merupakan elemen yang paling banyak diperdebatkan oleh 
praktisi SEO. Salah satunya karena komponen inilah yang banyak 
dipergunakan oleh para “penjahat SEO” untuk melakukan tipuan-tipuan 
yang ditujukan untuk memperdaya sistem logika mesin pencari, sehingga 
websitenya mendapatkan ranking yang tinggi. Salah satu contohnya 
adalah keyword-stuffing, dimana kata kunci disisipkan dalam bentuk-
bentuk yang tidak dapat dilikat oleh pengunjung biasa, tapi dibaca oleh 
mesin pencari, misalnya dengan menggunakan tulisan yang sewarna 
dengan latar belakangnya. Karena isi website merupakan “komoditi” yang 
dicari orang dari suatu website, meskipun banyak disalahgunakan, isi 
website tetap merupakan komponen yang sangat penting dalam SEO.

Isi website merupakan faktor utama yang menjadi daya tarik 
pengunjung. Apakah website anda menawarkan produk atau jasa untuk 
dijual atau hanya berisi informasi untuk diketahui orang, yang dicari 
pengunjung dari sebuah website adalah informasi yang ada di dalamnya. 
Deskripsi produk, artikel, tulisan blog, bahkan iklan, semuanya dibaca 
oleh crawler mesin pencari dalam perjalanannya menjelajah jaringan 
internet. Salah satu strategi yang dipergunakan mesin pencari untuk 
menganalisa sebuah website adalah hubungan diantara elemen-elemen 
didalamnya. Jadi untuk mendapatkan ranking yang baik, pastikan bahwa 
isi masing-masing elemen relevan satu sama lain.

Sebagian mesin pencari akan mengeluarkan atau setidaknya menurunkan 
nilai sebuah website jika isinya tidak unik. Terutama sejak era blogging, 
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mesin pencari mamperkatikan seringnya isi website diperbaharui, dan 
apakah isi website tersebut hanya ada di website itu saja. Tidak berarti 
bahwa tidak boleh ada halaman statik dalam website kita, deskripsi 
produk misalnya, isinya pada umumnya memang jarang berubah. Tapi 
usahakan untuk memasukkan komponen-komponen yang menunjang 
perubahan misalnya pendapat pelanggan yang pernah membeli produk 
tersebut. Selain membantu pengunjung dalam mengambil keputusan 
pembelian, juga sesuai dengan “selera” mesin pencari.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dari isi website adalah kata kunci. 
Kata kunci yang anda pilih sebagai sasaran harus muncul beberapa kali di 
dalam isi website. Yang penting disini adalah keseimbangan. 
Sesungguhnya proses pemilihan kata kunci itu sendiri sudah merupakan 
suatu tandangan. Sebagai contoh jika produk yang anda tawarkan adalah 
produk-produk aksesoris mobil yang biasa dipakai untuk pameran 
modifikasi, anda mungkin mengira bahwa kata kunci yang baik adalah 
“pameran mobil”. Anda bisa saja salah. Diperlukan pemahaman 
mendalam dan menyeluruh terhadap produk anda baik aspek teknis 
maupun pemasarannya. Memilih kata kunci memerlukan pemahaman 
terhadap perilaku pelanggan, apa yang mungkin mereka cari dengan 
berkunjung ke website anda. Apa yang ada di benak mereka ektika 
mencari produk untuk mendandani mobil mereka sebelum pameren 
mungkin adalah “bengkel modifikasi”, “audio mobil”, dan sebagainya. 
Bahkan mungkin sesuatu yang sangat berbeda, sangat spesifik, bahkan 
merk tertentu yang sangat terkenal - misalnya karena iklan TV.

Selain pemahaman tentang produk dan perilaku pelanggan, memilih kata 
kunci yang efektif juga tetap merupakan proses coba-coba. Cobalah 
mengubah sasaran kata kunci setiap tiga atau enam bulan untuk melihat 
efektivitasnya. Sangat disarankan untuk memanfaatkan program tracking 
seperti Google Analytics untuk memonitor arus kunjungan ke website dan 
kata kunci yang dipergunakan pengunjung ketika menemukan dan 
mengunjungi website anda.

Google Analytics

Google Analytics adalah program aplikasi statistik yang disediakan secara 
gratis oleh Google. Dengan program ini kita dapat menganalisa 
kunjungan ke website kita. Program ini dapat diakses pada alamat 
http://www.google.com/analytics. Sebelum dapat menggunakannya kita 
akan diminta untuk mendaftarkan diri dan memiliki user-name Google. 
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Sebagai langkah awal, Google akan meminta kita untuk menempatkan 
kode tertentu pada website kita . Ini dilakukan untuk memastikan bahwa 
website yang didaftarkan untuk memakai aplikasi tersebut adalah benar-
benar milik kita. Setelah kita menyelesaikan proses validasi ini, perlu 
waktu beberapa hari dimana sistem akan mengumpulkan data yang 
diperlukan sebelum mulai bisa memberikan laporan hasil analisanya. 
Perlu waktu setidaknya beberapa bulan sampai kita bisa memiliki 
gambaran menyeluruh mengenai arus kunjungan ke website kita.

Ada beberapa kelemahan Google Analytics dimana beberapa informasi 
tertentu yang umum perlu diketahui pengelola website - misalnya 
kunjungan crawler mesin pencai - tidak tersedia. Meskipun demikian, 
untuk suatu layanan gratis Google Analytics merupakan sistem yang 
cukup handal.

Link - Internal dan External

Elemen lain yang tidak kalah penting dari suatu website - terutama dari 
sudut pandang SEO adalah link pada halaman web. Link dapat berupa 
link incoming (dari website lain ke website kita), outgoing (dari website 
kita ke website lain), dan internal (link diantara halaman-halaman dalam 
website kita. Asal incoming link dan tujuan dari outgoing link adalah hal 
yang sangat penting untuk diperhatikan, demikian juga relevansi link 
tersebut.

Pada saat link mulai diperkenalkan mesin pencari sebagai faktor yang 
turut menentukan ranking, orang beramai-ramai membuat link farm. Link 
farm adalah halaman-halaman web yang penuh berisi link ke berbagai 
website, baik relevan maupun tidak. Karena itu kemudian mesin pencari 
menyempurnakan penggunaan link ke dalam proses penentuan ranking, 
dimana mesin pencari sedapat mungkin berusaha untuk 
memperhitungkan hanya link yang relevan saja. Sekarang link bernilai 
hanya jika relevan dengan isi website secara keseluruhan, dan terjadi 
diantara dua website (atau halaman web) yang isinya relevan satu sama 
lain. Secara teknis dan sederhana dapat dikatakan bahwa link memiliki 
nilai jika ada kesamaan kata kunci diantara kedua sisi.

Keseimbangan jumlah link pada tiap-tiap halaman juga perlu dicermati. 
Terlalu banyak link akan menyebabkan halaman tersebut dianggap 
sebagai link farm. Terlalu sedikit maka ranking website kita akan berada 
di bawah website-website lain yang memiliki link lebih banyak. Yang 
terbaik jika kita hanya memiliki link dengan website yang isinya kita 
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yakini memiliki relevansi dengan website kita. Jangan masukkan link jika 
anda tidak yakin akan manfaat website tersebut untuk pengunjung 
website anda, kemudian luangkan waktu untuk berusahan mendapatkan 
link-balik dari website tersebut.

Internal link juga memiliki nilai yang penting. Link ini adalah jalur 
navigasi yang mengarahkan pengunjung pada semua halaman di dalam 
website kita, antara satu halaman ke halaman lain di dalam website kita. 
Usahakan agar link navigasi ini mudah difahami dan alurnya mudah 
diikuti. Jangan lupa untuk menyediakan sitemap. Sitemap memudahkan 
pengunjung, baik itu manusia maupun crawler mesin pencari untuk 
menemukan apa yang dicarinya di dalam website kita. Idealnya - jika 
sistem navigasi website kita mudah difagami - pengunjung tidak 
memerlukan bantuan sitemap. Meskipun demikia, tetap ada baiknya 
untuk menyediakan sitemap, meskipun anda yakin navigasi dalam 
website anda mudah difahami, sehingga pengunjung yang kebetulan 
tidak memahaminya, tetap dapat menemukan apa yang dicarinya melalui 
sitemap.

Website dapat dirancang sesuai selera. Ada yang membuat sitemap 
hanya dengan memasukkan halaman-halaman utama saja, tetapi ada 
juga yang menyertakan sampai dua atau tiga tingkat lebih lanjut. 
Berdirilah di fihak pengunjung, buatlah sitemap sedalam yang sekiranya 
diperlukan oleh pengunjung. Perlu diingat bahwa sitemap bisa menjadi 
sesuatu yang sangat rumit terutama jika website anda cukup besar.

Penilaian Pengguna

Bagaimana penilaian pemakain dalam menggunakan website kita adalah 
hal yang agak sulit diukur. Mudah untuk mengatakan beberapa parameter 
semacam “website mudah untuk dipergunakan” atau “pemakai mudah 
untuk menemukan informasi yang dibutuhkannya”. Tapi jangankan untuk 
mencapainya, untuk mengukurnya pun bukan perkara mudah. Jadi 
bagaimanakan sebuah website bisa mendapatkan ranking yang baik dari 
penilaian pengguna? Sederhana sekali. Mesin pencari masa kini sudah 
jauh lebih maju. Mesin pencari tidak akan bisa membuatkan anda telor 
ceplok, tapi dia bisa mencatat apa yang dilakukan seorang pengunjung di 
dalam website kita dan apa hasil yang dia dapatkan.

Kita lihat suatu contoh nyata. Misalnya anda mencari informasi tentang 
asuransi kesehatan. Ketika anda mendapatkan daftar hasil dari mesin 
pencari, bagaimana anda memilih website mana ayng akan anda 
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kunjungi? Kebanyakan pemakai akan membaca teks pendek yang 
menyertai masing-masing “link”, dan menggunakannya sebagai dasar 
untuk memilih. Pada umumnya website yang dipilih untuk dikunjungi 
adalah yang berada di urutan atas, yang memliki ranking tinggi. Mesin 
pencari memonitor perilaku anda. Jika anda memilih website tertentu 
yang berada pada halaman ke lima untuk dikunjungi, kemudian ada 
beberapa orang lain melakukan hal yang sama, website tersebut akan 
memiliki angka kunjungan yang tinggi, dan kemudian mesin pencari akan 
meningkatkan rangkingnya. Mungkin memang tidak akan melambung 
dari halaman kelima ke ranking pertama, tapi mungkin dari halaman 
kelima ke halaman kedua atau ketiga.

Hal lain adalah seberapa cepat pengunjung kembali ke mesin pencari saat 
mengunjungi suatu website (yang dikunjunginya melalui mesin pencari 
yang bersangkutan). Misalnya anda mencari dengan kata kunci tertentu 
melalui mesin pencari. Kemudian anda memutuskan mengunjungi 
website tertentu yang berada di halaman pertama. Ternyata untuk alasan 
tertentu, begitu masuk ke halaman pertama website tersebut anda 
langsung memilih untuk kembali ke halaman mesin pencari, misalnya 
dengan menekan tombol back. Ini disebut bounce, dan banyaknya 
bounce merupakan indikator kepuasan pengungjung. Menandakan 
pengunjung kecewa, mungkin karena websitenya membingungkan untuk 
dijelajahi, atau ternyata isinya tidak sesuai dengan yang dicari - artinya 
tidak relevan dengan kata kunci yang dimasukkan ke mesin pencari. 
Banyaknya pengunjung yang kecewa - ditunjukan dengan banyaknya 
bounce - akan mengakibatkan mesin pencari menurunkan ranking 
website tersebut. Untuk menghindari hal ini, pastikan bahwa isi website 
kita relevan dengan kata kunci yang kita targetkan.

Mingkin perlu waktu sampai anda benar-benar bisa memahami 
bahaimana membuat elemen-elemen isi ini singkron, antara judul (title), 
deskripsi (META-description), target kata kunci (META-keywords), dan isi. 
Sabar, terus mencoba, terus bereksplorasi dengan berbagai kombinasi, 
sampai anda menemukan kombinasi yang dapat membawa website anda 
ke posisi yang baik di mesin pencari. Ingat bahwa ini lebih seperti seni 
daripada rekayasa ilmiah. Makan banyak waktu dan kesabaran, karena 
biasanya diperlukan dua sampai tiga bulan sampai anda dapet melihat 
hasil yang akurat dari apa yang anda lakukan.

Website Interaktif
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Pada awalnya, website hanya digunakan untuk mempublikasikan 
informasi. Interaksi antara website dengan pemakai adalah pemakai 
membaca informasi yang ditampilkan. Sampai sekarang, esensi 
“membaca” masih tetap menjadi bagian yang sangat esensial. Pada 
intinya orang mengunjungi suatu website untuk mendapatkan informasi 
mengenai suatu produk, layanan, atau topik tertentu. Meskipun demikian 
ada banyak hal lain yang tidak kalah penting dari membaca tulisan di 
layar.

Sekarang kita hidup di Zaman Interaktif. Secara manusiawi kita ingin 
berinteraksi dengan website yang kita kunjungi. Jenis interaks bisa 
beragam, dari mulai mengisi jajak pendapat, memberikan komentar 
terhadap suatu opini, men-download file, bahkan mengikuti pemainan 
yang dihubungan dengan isi suatu website. Apapun model interaksi yang 
diterapkan, interaksi adalah sesuatu yang disukai pengunjung, dan 
karena itu disukai mesin pencari. Interaktivitas merupakan hal yang 
sangat penting dari sudut pandang SEO. Kita misa mendapatkan ranking 
yang baik tanpa elemen interaktif pada website kita, tapi dengan 
kehadiran elemen interaktif, website kita akan mendapat posisi yang lebih 
baik dalam waktu yang lebih singkat.

Jadi kenapa interaktivitas begitu penting? Dengan intereaktivitas kita bisa 
melakukan komunikasi dua arah dengan pengunjung, dan dengan 
komunikasi dua arah kita memiliki kesempatan lebih besar untuk 
mempengaruhi pengunjung melakukan apa yang kita inginkan. Bisa 
dalam bentuk membeli barang atau jasa yang kita tawarkan, atau 
setidaknya memberikan informasi sehingga kita bisa menghubunginya 
lagi, misalnya dengan mengisi nama dan alamat email untuk 
berlangganan newsletter.

Diposting pada SEO | Tidak Ada Komentar »

SEO Organik

Ditulis oleh: Teknik SEO Indonesia
Dipublikasikan pada: January 31st, 2008

Anda tertarik dengan teori yang dikemukakan orang-orang yang 
membicarakan SEO organik? Apakah dengan mengikuti teori SEO organik 
artinya pekerjaan anda lebih ringan? Karena tidak ada yang mengetahui 
secara persis sistem mesin pencari - saking dirahasiakannya, bahkan 
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programmer-programmer yang bekerja untuk sistem pencari hanya 
mengetahui sebagian kecil saja - ada banyak orang yang mengemukakan 
pendapat sesuai penaglaman dan jalan pikirannya sendiri-sendiri. Pada 
prinsipnya metode SEO organik hanyalah sedikit berbeda. Dalam SEO 
organik, kita tidak menggunakan metode atau teknologi yang umum 
dipakai, misalnya melakukan submit ke berbagai mesin pencari. Lebih 
jauh, praktisi SEO organik murni juga menghindari pemakaian SEO 
berbayar seperti PPC. Sebaiknya jangan terjebak dengan teori-teori 
seperti ini, berfikirlah sederhana, SEO adalah SEO.

Masing-masing penganut teori SEO organik memiliki definisi yang sedikit 
berebda-beda.  Tetapi secara umum mengacu kepada emngoptimasi isi 
sehingga dapat menarik baik bagi manusia maupun crawler, juga 
menyangkut link hanya jika memang dinilai bermanfaat bagi 
pengunjung.  Yang dilakukan dalam optimasi isi, tetap mengacu pada 
optimasi elemen-elemen yang sama seperti penggunaan tag, kata kunci, 
dan sebagainya. Hanya pendekatannya saja yang lebih menujukan pada 
mengoptimasi website kemudian membiarkan mesin pencari untuk 
membaca dan me-ranking dengan sendirinya.

Jika anda mulai berfikir bahwa ini adalah jalan yang terbaik, 
pertimbangkanlah kembali. Benar tidak selalu baik. Pada prinsipnya, jika 
and membuat dan mengoptimasi website dengan baik, kemudian 
membiarkanya begitu saja, cepat atau lambat akan dikunjung dan di-
index oleh mesin pencari. Kapan dan bagaimana rankingnya itu persoalan 
lain. Pertanyaannya apakah bisnis kita cukup “sabar” untuk menunggu 
hasil yang mungkin ketika muncul sama sekali berbeda dengan harapan 
kita.

Diposting pada   SEO   |   Tidak Ada Komentar »  

Menyusun Rencana SEO

Ditulis oleh: Teknik SEO Indonesia
Dipublikasikan pada: January 28th, 2008

Setelah memiliki sasaran yang ingin dicapai, kita bisa mulai menyusun 
rencana untuk pencapainya dalam bentuk Rencana SEO. Rencana SEO 
adalah dokumen tertulis yang eklak akan kita pakai sebagai pegangan 
dalam pelaksanaan strategi SEO website kita. Ingat, harus tertulis. 
Mungkin sekarang anda belum menyadari pentingnya memiliki dokumen 

Dilarang membajak dan dilarang memberitahukan password ebook ini! Jika Anda 
menemukan ada yang membajak / membocorkan password ebook ini, laporkan ke 
consultant@uangpanas.com, saya sediakan imbalan menarik bagi Anda.

http://uangpanas.com/
http://www.seobali.com/2008/01/28/menyusun-rencana-seo/
http://www.seobali.com/2008/01/31/seo-organik/#respond
http://www.seobali.com/2008/02/20/strategi-seo/#respond
http://www.seobali.com/category/seo/
http://www.seobali.com/2008/02/20/strategi-seo/#respond
mailto:consultant@uangpanas.com
http://haryoprabowo.com/


Haryo Prabowo
http://uangpanas.com

http://haryoprabowo.com 

ini secara tertulis, tapi jika tidak memilikinya secara tertulis, anda baru 
akan menyadarinya setelah terlambat. Untuk perusahaan besar dengan 
tim SEO yang lengkap, dokumen ini bisa terdiri dari ratusan halaman. 
Karena kita akan melakukan implementasi sendiri, kita mungkin tidak 
memerlukan yang sedetail itu.

Menentukan Prioritas

Pandanglah SEO website kita sebagai potongan-potongan kecil yang 
pekerjaan sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan, jangan dilihat 
sebagai satu kesatuan besar, yang mungkin mengagetkan kita sendiri. 
Coba pandang website anda halaman per halaman, pilih beberapa 
halaman untuk menjadi prioritas, kemudian susun rencana kerja untuk 
masing-masing halaman tersebut. Membuat rencana dan melakukan 
implementasi pada satu halaman tertentu menghindarkan kita dari 
kecenderungan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam semalam. Ingat, 
kalaupun anda bisa membuat 1000 candi dalam semalam, anda tidak 
akan mampu menempatkan website anda di puncak mesin pencari dalam 
semalam. Pada kenyataannya, pendekatan memecah pekerjaan ini lebih 
memungkinkan anda mencapai sasaran secara keseluruhan dalam waktu 
yang lebih singkat.

Prioritas tertinggi semestinya diberikan kepada halaman yang diharapkan 
akan menjadi yang paling banyak dikunjungi, misalnya homepage atau 
halaman dimana pengunjung diharapkan akan mengambil keputusan 
untuk membeli produk yang kita tawarkan. Lakukan sinergi dengan pola 
bisnis kita secara keseluruhan, sesuaikan penentuan prioritas ini dengan 
pola pemasaran bisnis kita. Alokasikanlah sebagian besar waktu, tenaga, 
dan (mungkin) dana pada halaman-halaman yang menjadi priorits.

Analisa Website

Setelah kita menentukan halaman-halaman prioritas, lakukan analisa 
terhadap website kita. Kenali apa yang bisa kita lihat sekarang dan apa 
yang ingin kita capai. Lakukan analisa ini terhadap masing-masing 
halaman, bukan hanya terhadap website secara keseluruhan. Penting 
untuk diingat, sesungguhnya yang dibaca, disimpan, dipilih, dan 
ditampilkan oleh mesin pencari adalah halaman, bukan website. Apapun 
yang anda lakukan harus difokuskan pada menempatkan halaman 
website kita di atas halaman-halaman lain dari website-website lain di 
daftar hasil pencarian.
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Buatlah tabel untuk menganalisa masing-masing halaman. Teliti masing-
masing elemen yang kita ketahui sebagai faktor yang menentukan 
keberhasilan suatu halaman website untuk mendapatkan ranking yang 
baik. Untuk masing-masing elemen dari setiap halaman, catat hasil 
pengamatan kita, tentukan apa yang perlu kita lakukan untuk 
menyempurnakan elemen tersebut, akan lebih baik jika kita juga 
menentukan deadline untuk diri sendiri, kapan penyempurnaan itu akan 
kita selesaikan. Karena SEO merupakan proses yang berkelanjutan, ada 
baiknya juga disertakan kolom untuk memberi tanda jika penyempurnaan 
telah selesai dilakukan, dan kolom untuk nanti menuliskan pengamatan 
kita tentang hasil penyempurnaan tersebut dan rencana tindak lanjutnya.

Elemen-elemen yang perlu menjadi perhatian diantaranya:

Tagging. Meta tag yang termasuk di dalam kode masing-masih halaman 
website merupakan elemen penting agar suatu halaman website 
dimasukkan ke dalam hasil pencarian sesuai dengan kata kunci yang kita 
harapkan. Tag yang sangat menentukan adalah TITLE dan META-
DESCRIPTION.

Isi halaman. Seberapa baru? Seberapa dekat relevansinya (dengan kata 
kunci yang kita targetkan, dengan halaman-halaman lain di website kita, 
dan dengan halaman di website lain yang memiliki link ke dan dari 
website kita)? Seberapa sering di-update? Seberapa banyak isinya? Isi 
halaman merupakan faktor yang sangat penting. Ingat, mesin pencari 
menempatkan kepentingan “pencari” sebagai prioritas utama, dan yang 
diperlukan “pencari” adalah isi dari halaman web, baik itu informasi atau 
produk yang emreka butuhkan. Jika isi website anda jarang diperbaharui, 
mesin pencari akan mulai meninggalkan website kita dan memberikan 
nilai lebih baik kepada website yang isinya lebih sering diperbaharui. 
Memang ada kasus-kasus khusus dimana informasi tertentu merupakan 
informasi yang penting tapi kurang dinamis. Website yang mengandung 
informasi jenis ini mungkin akan tetap mendapatkan ranking yang baik 
meskipun isinya tidak pernah diperbaharui. Tapi ini benar-benar 
merupakan penegcualian, secara umum mesin pencari memberi nilai 
lebih baik untuk website yang isinya sering diperbaharui.

Link. Crawler (atau robot / spider) menganalisa link baik dari maupun ke 
suatu halaman website untuk diikuti dalam penjelajahannya 
mengumpulkan informasi mengenai website kita. Catatan perjalanan 
crawler akan dianalisa mesin pencari untuk menentukan hubungan antar 
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halaman yang terhubung oleh suatu link. Link yang masuk harus datang 
dari halaman lain yang relevan, link yang keluar harus pergi menuju 
halaman lain yang relevan. Broken link (link yang halaman tujuannya 
tidak dapat ditemukan) memberikan pengaruh yang sangat buruk. 
Pastikan semua link bekerja dengan baik.

Sitemap. Sitemap membantu mempermudah crawler untuk menjelajahi 
seluruh isi website kita. Bedakan dari sitemap yang anda tujukan untuk 
mempermudah pengunjung menemukan halaman tertentu di dalam 
website anda. Sitemap yang ditujukan khusus untuk mesin pencari 
adalah dokumen berbasis XML yang ditempatkan pada direktori utama 
server kita yang memuat informasi untuk mesin pencari (URL, waktu 
update, relevansi, dsb.) Keberadaan sitemap XML akan membantu agar 
seluruh halaman, bahkan yang paling jauh dari homepage dapat 
terjelajahi oleh crawler mesin pencari. Pastikan bahwa sitemap XML anda 
selalu di-update.

Setelah kita menyelesaikan analisa menyeluruh terhadap website, kita 
akan memiliki gambaran yang lengkap menegnai bagian-bagian yang 
sudah cukup baik dan bagian-bagian yang masih memerlukan 
penyempurnaan. Perlu diingat bahwa bagian yang saat ini termasuk 
bagian yang tidak memerlukan perbaikan, tidak akan memelukannya di 
masa datang. Perubahan pada bagian tertentu pada website kita 
kemungkinan akan berakibat diperlukannya penyesuaian pada bagian 
lainnya. Sekarang kita dapat mengumpulkan semua data hasil analisa 
menjadi rencana kerja yang menyeluruh. Perencanaan SEO yang kita 
pegang sekarang tidak hanya menyangkut apa yang sudah ada dan apa 
yang masih diperlukan. Perencanaan SEO yang kita pegang seharusnya 
merupakan panduan komprehensif yang juga menyangkut pemahaman 
menyeluruh terhadap kondisi awal, upaya pemasaran, biaya, jadwal, dan 
sebagainya.

Dokumen rencana SEO tidak berbeda dengan dokumen-dokumen 
perencanaan lainnya, misalnya business plan. Business plan memuat 
informasi mengenai latar belakang, pemasaran, rencana pertumbuhan, 
dan rencana antisipasi masalah. Sebuah rencana SEO tidak ada bedanya. 
Ada analisa kondisi awal, sasaran yang ingin dicapai, dan rencana 
pemasaran baik untuk tiap-tiap halaman maupun website secara 
keseluruhan, bahkan anggaran yang diperlukan terutama jika kita 
mengkombinasikan penggunaan PPC.
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Perlu juga dimasukan strategi yang akan dipergunakan, misalnya 
mendatarkan website ke sejumlah directory secara manual (tidak 
menggunakan software otomatis atau layanan lain yang sejenis), 
komposisi isi website untuk menarik crawler, rencana penggunaan kata 
kunci untuk program PPC, dan sebagainya. Jangan lupa untuk 
menetapkan jadwal untuk pengerjaan, penyelesaian, pengujian, dan 
tindak lanjutnya.

Tindak Lanjut

Tindak lanjut merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah 
rencana SEO. Banyak orang mengira bahwa mereka dapat menjalankan 
upaya SEO dan setelah itu selesai begitu saja. Kenyataannya SEO adalah 
kegiatan yang berkelanjutan. Selain pengerjaan diperlukan pengujian, 
pemantauan hasil, penyempurnaan, dan seterusnya. Sebaiknya 
direncanakan untuk melakukan evaluasi setiap tiga bulan. Banyak yang 
melakukannya setiap enam bulan, tapi pengalaman menunjukkan bahwa 
tiga bulanan adalah yang paling efektif. Perlu juga dipertimbangkan 
bahwa melakukan evaluasi - dan mungkin perubahan - lebih cepat, juga 
memebrikan efek yang negatif.  Pada umumnya diperlukan waktu sekitar 
tiga bulan untuk dapat menyimpulkan berhasil tidaknya suatuupaya SEO. 
Melakukan evaluasi lebih pendek dari periode tersebut mungkin akan 
mengakibatkan anda meningkatkan upaya yang sebenarnya tidak 
memberikan hasil, atau bahkan membuang upaya yang sesungguhnya 
(akan) memberikan hasil yang baik.

Jadi cadangkan waktu, sekurang-kurangnya tiga bulan atau sebanyak-
banyaknya enam bulan.

Diposting pada SEO | Tidak Ada Komentar »

Menetapkan Sasaran

Ditulis oleh: Teknik SEO Indonesia
Dipublikasikan pada: January 27th, 2008

Setelah anda memahami manfaat menginvestasikan waktu dan tenaga 
anda untuk SEO, anda tentu sudah siap untuk mulai melaksanakannya. 
Sabar, tahan dulu nafas dulu. Seperti aspek-aspek bisnis lain, anda 
sebaiknya tidak memulai SEO tanpa perencanaan, dan faktor penting dari 
perencanaan adalah menetapkan sasaran yang ingin anda capai.

Kegagalan besar yang paling umum terjadi dalam perencanaan SEO - 
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seperti perencanaan faktor-faktor teknologis lainnya - adalah sasaran 
yang tidak terdefinisi dengan jelas. Sasaran SEO harus didefinisikan 
sesuai dengan kebutuhan bisnis kita, yang mungkin sangat berbeda 
dengan bisnis lain. Sebagai contoh, jika kita mengelola sebuah blog yang 
sederhana, SEO mungkin tidak bisa kita nilai targetnya secara finansial. 
Tetapi jika blog tersebut dibuat untuk memperkenalkan keberadaan 
produk anda, sedikit upaya SEO yang anda lakukan dan ternyata 
menghasilkan pengunjung ke website anda akan membuat produk anda 
mulai dikenal. Untuk usaha yang relatif besar investasi pada pelaksanaan 
strategi SEO yang tepat dapat meningkatkan volume usaha sedikitnya 
50%.

Sasaran SEO mungkin berupa peningkatan pengunjung ke website kita. 
Kemungkinan lain adalah bertambahnya calon pembeli potensial - diluar 
wilayah cakupan geografis perusahaan anda - yang mengetahui 
keberadaan perusahaan anda dan produk yang anda tawarkan. Keduanya 
adalah alasan yang masuk akal mengapa anda perlu melakukan SEO. 
Ujung-ujungnya adalah peningkatan pendapatan, yang anda peroleh 
dengan mengarahkan pengunjung website anda ke dalam proses 
transaksi pembelian.

Jadi, sebelum anda mulai melangkah, kenalilah sasaran yang ingin dan 
dapat anda capai. Pastikan bahwa sasaran itu jelas dan terukur. Semakin 
spesifik sasaran yang anda tetapkan, semakin besar kemungkinan anda 
dapat mencapainya. Sebagai contoh sasaran yang menyatakan 
“meningkatkan jumlah pengunjung” kelihatan terlalu umum. Memang 
benar bahwa tujuan kita melakukan SEO adalah untuk meningkatkan 
jumlah pengunjung ke website kita, tetapi pernyataan tersebut terlalu 
lebar.  Sebaiknya anda membuat formulasi lebih spesifik, dan jelas 
indikator pencapaiannya. Jika tidak kita akan dengan mudah kehilangan 
fokus dalam upaya SEO kita.

Kadang-kadang orang menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga 
untuk SEO tanpa hasil apapun. Mesin pencari secara terus-menerus 
mengubag kriteria penyusunan rankingnya, terutama setelah link internal 
dan internal mulai diperhitungkan dalam formula penentuan ranking. 
Tiba-tiba semua webmaster sibuk mendapatkan sebanyak mungkin link, 
sebagian besar bahkan dengan website yang sama sekali tidak ada 
hubungannya. Tiba-tiba terjadi lonjakan popularitas link yang sebagian 
tidak relevan dari website-website tersebut, dan hal ini memaksa mesin 
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pencari untuk menyempurnakan formulanya, link yang bernilai harus 
memenuhi berbagaimacam kriteria.

Sekarang strategi peningkatan popularitas link merupakan hal yang 
cukup rumit dan harus memenuhi berbagai ‘aturan main’, jika tidak mesin 
pencari akan menganggap kita melakukan SPAMMING, yaitu melakukan 
praktek-praktek yang dinilai sebagai MENIPU mesin pencari untuk 
mendapatkan ranking yang tinggi. Dengan stategi SEO yang benar, 
website kita akan mendapatkan kenaikan jumlah kunjungan dan tingkat 
popularitas yang wajar secara berkesinambungan. Peningkatan ranking 
website kita di mesin pencari akan seiring dengan pertumbuhan tersebut, 
sampai pada akhirnya stabil berada di posisi puncak.

Sisi lain adalah keselarasan antara sasaran SEO dengan sasaran bisnis 
secara keseluruhan. Jika keselarasan ini kita miliki, upaya SEO yang kita 
lakukan akan sia-sia. Perusahaan kita akan memperkenalkan produk 
baru, agar posisi kita di mesin pencari cukup tinggi ketika produk siap 
dipasarkan, kita mulai melakukan upaya SEO dari sekarang. Ternyata 
produk baru tidak dapat diluncurkan sesuai jadwal. Perusahaan anda 
akan kehilangan kredibilitas karena ada begitu banyak pengunjung 
website yang kecewa.

Faktor terakhir adalah fleksibilitas. Kita harus menentukan sasaran dan 
konsisten untuk mencapainya. Tapi jangan terlalu ketat. Ingat, mesin 
pencari terus menerus berubah. Strategi SEO anda - termasuk sasaran 
yang ingin dicapai - harus mampu menyesuaikan dengan linkgkungan 
kompetisi dan perkembangan teknologi mesin pencari. Sebaiknya strategi 
dan sasaran SEO anda ditinjau ulang setiap 3 sampai 6 bulan sekali. 
Jangan terlalu sering, karena SEO adalah proses, jika anda melakukan 
review kurang dari 3 bulan, anda mungkin bahkan belum melihat hasil 
yang sesungguhnya dari apa yang sudah anda lakukan.

Diposting pada SEO | Tidak Ada Komentar »

Mengapa SEO Diperlukan

Ditulis oleh: Teknik SEO Indonesia
Dipublikasikan pada: January 25th, 2008

SEO - Search Engine Optimization - adalah pengetahuan untuk 
merekayasa elemen-elemen website untuk mendapatkan rangking yang 
tinggi di mesin pencari. Pendek sekali, tapi memang hanya itulah esensi 
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SEO. Jangan tertipu dengan pendeknya kalimat itu. Ada sangat banyak 
elemen baik external maupun external yang mempengaruhi ranking 
website di mesin pencari dan karena itu patut menjadi perhatian kita. 
SEO yang baik adalah sesuatu yang sangat sulit, dan SEO yang hebat 
tidak akan pernah bisa kita capai.

Mengapa SEO menjadi sangat penting? Bayangkan anda berada di tengah 
kerumunan ribuan orang dan seseorang berusaha mencari anda. 
Bagaimana anda bisa ditemukan di tengah kerumunan orang yang 
sepintas semua nampak mirip satu sama lainnya. Bayangkan jika 
kemudian ada cara untuk memisahkan, semua pria memakai celana 
panjang dan semua wanita memakai rok. Sekarang orang yang mencari 
anda harus mencari diantara setengah dari kerumunan orang yang ada. 
Anda bisa terus menambahkan kriteria-kriteria lain untuk menyaring 
sehingga tinggal tersisa sekelompok kecil orang sehingga anda lebih 
mudah ditemukan.

Website kita bisa dianalogikan seperti situasi anda di tengah kerumunan 
tadi. Di tengah kerumunan jutaan website - diperkirakan saat ini ada 
lebih dari 100 juta website dan terus bertambah sekitar 1.5 juta setiap 
bulannya - bahkan di mata mesin pencari yang mengirim crawler-
crawlernya untuk mendaftar website, website kita hampir tidak terlihat. 
Agar website kita mudah terlihat, bahkan oleh crawler sekalipun, 
sejumlah elemen tertentu harus nampak jelas. Seperti orang yang 
tingginya lebih dari 2 meter akan lebih mudah ditemukan diantara 
kerumunan ribuan orang. Inilah alasan mengapa kita memerlukan SEO, 
agar website kita mudah ditemukan.

Secara kebetulan, cepat atau lambat website kita akan ditemukan oleh 
mesin pencari, dan akan mendapat tempat - entah dengan urutan 
ranking nomor berapa - diantara ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan 
website lainnya. Tapi berada di halaman kesepuluh atau keseratus tidak 
ada bedanya dengan tidak terkihat sama sekali. Agar bisa ditemukan, 
website kita memerlukan ranking yang jauh lebih baik. Setidaknya berada 
di tiga halaman pertama hasil pencarian. Orang tidak akan mencari lebih 
jauh dari halaman ketiga, kebanyakang mungkin malah tidak akan 
sampai sejauh itu. Kenyataannya hanya website yang berada di halaman 
pertama sajalah yang mendapat cukup pengunjung yang kemudian 
membeli produk yang ditawarkan. Itulah sebetulnya tujuan akhir SEO, 
mengasilkan uang dari pembelian yang dilakukan oleh pengunjung 
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website.

Untuk mendapatkan ranking yang tinggi, ditemukan oleh crawler mesin 
pencari saja tidaklah cukup. Ada sejumlah kriteria tertentu yang harus 
dipenuhi agar website kita terdaftar dengan nilai lebih tinggi dari website-
website lainnya. Beberapa kriteria yang diidentifikasi crawler mesin 
pencari diantaranya:
Anchor text (teks yang dipergunakan sebagai link menuju halaman / 
website lain.
Popularitas website
Relevansi link
Kata kunci
Bahasa
Isi secara keseluruhan
Umur website
Diperkirakan ada setidaknya beberapa ratus kriteria lainnya yang 
dijadikan bahan penilaian oleh mesin pencari dalam menentukan ranking 
sebuah website. Masing-masing kriteria memiliki bobot penilaian yang 
berbeda-beda tergantung sudut pandang yang diambil, dimana 
perbedaan sudut pandang mempengaruhi penilaian. Sebagai contoh, 
ketikan menilai relevansi sebuah link, mesin pencari mungkin 
mempertimbangkan posisinya di dalam halaman, kata yang 
dipergunakan, kalimat yang berada di sekitar link dimaksud, kemana link 
tersebut menuju, relevansi isi dari halaman yang dituju, dan sebagainya.

Kriteria-kriteria tersebut juga mengandung bobot penilaian yang 
berebeda-beda. Sebagian mesin pencari menilai link lebih penting dari 
kata kunci, sebagian mesin pancari lain menilai sebaliknya. Bobot dan 
formula perhitungan oleh masing-masing mesin pencari terus-menerus 
berubah. Menebak bobot kriteria tertentu pada waktu tertentu tidahlah 
banyak artinya, karena beberapa saat kemudian bobot tersebut sudah 
akan berubah.

Secara umum, beberapa faktor memberikan pengaruh terhadap posisi 
website di mesin pencari, bahkan walaupun kita tidak memberikan 
perlakuan khusus. Tapi tanpa melakukan upaya yang semestinya, kita 
hanya membiarkan website kita mendapatkan hasil secara kebetulan 
saja. Kira-kira sama seperti membuka toko tanpa menempelkan merk 
dan produk yang kita jual. Anda akan mendapat beberapa pengunjung, 
tapi karena tidak ada yang mengenali keberadaan toko anda, yang 
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datang berkunjung hanya orang yang kenal dengan anda secara pribadi, 
atau pejalan kaki yang penasaran.

Technorati Profile

Diposting pada SEO | Tidak Ada Komentar »

Manipulasi Mesin Pencari

Ditulis oleh: Teknik SEO Indonesia
Dipublikasikan pada: January 23rd, 2008

Pada satu sisi kita bisa memandang SEO sebagai teknik memanipulasi 
mesin pencari. Tiapi jangan sampai berlebihan, salah-salah mesin pencari 
akan mendeteksi upaya manipulasi anda, dan ranking website anda akan 
diturunkan, atau bahkan website anda pisa dikeluarkan dari indeks. Kalau 
anda belum pernah mengalaminya, percayalah bahwa ini benar-benar 
terjadi, bukan hanya gertak sambal nya mesin pencari.

Yang Bisa Dilakukan

• Membuat website yang memiliki meta tag, isi, elemen grafis, dan 
kata kunci yang teroptimasi dan dapat membantu menaikan ranking 
website kita. 

• Menyebar penempatan kata kunci pada isi website selama tidak 
menyimpang dari konteks topik secara keseluruhan. 

• Menempatkan reciprocal-link ke website kita dengan catatan link 
tersebut datang dari website yang relevan. 

• Memobilisasi pengunjung melalui berbagai macam cara yang wajar, 
termasuk iklan online berbayar, pertukaran iklan, dan kampanye 
pemasaran lainnya. 

• Men-submit website kita secara manual ke mesin pencari, alih-alih 
menunggu sampai mesin pencari datang sendiri untuk membaca 
dan menganalisa website kita. 

Yang Tidak Boleh Dilakukan

• Menipu mesin pencari dengan menyembunyikan peletakan kata 
kunci pada isi website. Cara ini sangat beresiko dan dapat dideteksi 
oleh hampir semua mesin pencari. 

• Memobilisasi link secara masal dari website-website yang tidak 
relevan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil analisa link yang 
dilakukan mesin pencari. Kebanyakan mesin pencari - khususnya 
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mesin pencari primer - memiliki mekanisme yang mampu 
mendeteksinya. 

• Memobilisasi pengunjung secara masal sehingga website kelihatan 
seperti lebih populer dari yang sebenarnya. Sekali lagi, mesin 
pencari memiliki cara untuk mendeteksinya. 

• Men-submit website kita secara manual ke mesin pencari secara 
berulang-ulang. Sebagai patokan, jika anda merasa perlu untuk 
menglang proses submit manual ke mesin pencari, tunggu 
sekurang-kurangnya enam minggu. 

• Berharap mesin pencari akan memberikan rangking yang bagus 
begitu website yang telah kita optimasi dikunjungi dan dibaca oleh 
mesin pencari. Memerlukan waktu untuk membangun “reputasi” 
terutama untuk website-website baru. Ingat, SEO adalah sebuah 
proses. 
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Mempekerjakan Mesin Pencari

Ditulis oleh: Teknik SEO Indonesia
Dipublikasikan pada: January 23rd, 2008

Mempelajari mesin pencari dan cara kerjanya memungkinkan kita untuk 
memanfaatkan mesin pencari untuk keperluan bisnis kita. 
Mempekerjakan mesin pencari untuk menjadi mesin uang ke kantong 
kita. Ada berbagai teknik untuk menempatkan website kita di posisi 
puncak mesin pencari untuk pencarian dengan kata kunci yang relevan. 
Dengan demikian mesin pencari akan menjadi tenaga penjual yang efektif 
untuk mendatangkan pengunjung untuk mengunjungi website kita dan 
membeli produk yang kita tawarkan.

Optimasi mesin pencari (Search Engine Optimization - SEO) pada 
dasarnya adalah teknik perancangan website untuk memaksimalkan 
ranking di mesin pencari. Artinya setiap elemen di website dibuat dengan 
tujuan untuk mencapai puncak mesin pencari. Elemen-elemen tersebut 
diantaranya adalah:
Pintu masuk dan pintu keluar.
Judul halaman.
Isi website.
Gambar.
Struktur website.
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Selain elemen-elemen diatas, beberapa hal lain juga penting untuk 
mendapat perhatian diantaranya kata kunci, link, kode HTML, dan 
penggunaan Meta Tag. Meskipun kita telah melakukan optimasi terhadap 
semua elemen website, tidak serta merta website kita akan mandapatkan 
ranking yang baik di mesin pencari. Faktor lain seperti kampanye 
periklanan online dan frekuensi update terhadap isi website turut 
menentukan.

Perlu difahami bahwa konsep SEO tidak hanya tergantung pada satu 
elemen, tetapi merupakan kombinasi dari sejumlah elemen, faktor, dan 
tentunya strategi yang tepat. SEO tidak selesai begitu website selesai 
dibangun, tetapi merupakan proses yang berkesinambungan, seumur 
hidup website.

Karena SEO merupakan proses yang berkelanjutan, target dan sasaran 
juga terus berubah. Sama seperti permainan memukul katak yang 
banyak tersedia di pusat-pusat permainan seperti Timezone. Seekor 
katak kecil akan muncul dari lubang secara acak. Tugas anda adalah 
memukul katak yang muncul sebelum dia bersembunyi lagi, dan katak 
lain muncul di lubang yang berbeda. Permainan ini dapat membuat kita 
putus asa karena pada umumnya hanya sedikit - kalaupun ada - katak 
yang berhasil kita pukul. Tetapi semakin sering bermain, kita akan 
semakin terlatih, dan mahir melakukan permainan ini.
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Daftar Referensi

ptckita.blogspot.com

yuwiekita.blogspot.com

anneahira.com -- TOP

cosaaranda.com -- TOP

antonguru.com -- TOP

google.com

ketok.com

ideidebisnis.blogspot.com

peluangbisnisindonesia.blogspot.com

lbsfighter.blogspot.com

seokita.com

paypalindonesia.com

dan lain sebagainya ... (maaf sebagiannya lupa)
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TAMBAHAN : Cara Mendaftar Paypal
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Definisi Paypal
PayPal adalah salah satu alat pembayaran (Payment procesors) menggunakan internet yang 
terbanyak digunakan didunia dan teraman. Pengguna internet dapat membeli barang di ebay, 
lisensi software original, keanggotaan situs, urusan bisnis, mengirim dan menerima 
donasi/sumbangan, mengirim uang ke pengguna PayPal lain di seluruh dunia dan banyak 
fungsi lainnya dengan mudah dan otomatis menggunakan internet, PayPal mengatasi 
kekurangan dalam pengiriman uang tradisional seperti Cek atau Money order yang prosesnya 
dapat memakan waktu PayPal seperti rekening bank, pertama anda membuat account, lalu 
mengisi account tersebut dengan dana dari kartu kredit atau transferan dana dari account 
paypal orang lain ke balance paypal anda, dan anda sudah dapat menggunakan account 
PayPal untuk bertransaksi 

Februari 2008 PayPal sudah menerima 190 negara dan 16 mata uang, pengguna PayPal 
Indonesia masih harus menggunakan hitungan US dollar karena rupiah belum ada di PayPal 

Ebay adalah tempat lelang/jual-beli/pasar-online terbesar didunia, dengan pengguna lebih 
dari 200 juta orang di seluruh dunia (data juni 2006), anda dapat mencari dan membeli 
apapun, mulai dari barang elektronik, kendaraan, hingga barang-barang langka dari seluruh 
pengguna ebay didunia, cara pembayaran utama di Ebay adalah dengan PayPal karena lebih 
aman dan otomatis, meskipun ada penjual yang menerima pembayaran dengan cara lain 

Paypal lebih aman dari alat pembayaran online lain
Kebijaksanaan perlindungan tertulis untuk pembeli yang menggunakan PayPal menyatakan 
pembeli yang menggunakan PayPal dapat melakukan komplain dalam waktu 45 hari jika 
pembeli belum mendapatkan barang yang dipesan atau jika barang yang dipesan tidak sesuai 
deskripsi yang di beritahukan penjual. Jika pembeli menggunakan kartu kredit akan 
mendapatkan pengembalian uang chargeback dari perusahaan kartu kreditnya PayPal juga 
melindungi penjual dari pengembalian uang atau komplain yang bohong dari pembeli 
tergantung situasi dan pembuktian. Kebijakan perlindungan tertulis untuk penjual dirancang 
untuk melindungi penjual dari klaim pembeli yang mengaku telah mengirim uang yang tidak 
ada catatan bukti pembayaran dan catatan transaksi, setiap pembelian menggunakan PayPal 
selalu ada catatan bukti pembayarannya di account PayPal pengirim dan penerima uang, 
sebagai bukti jika benar telah terjadi pengiriman uang antara keduanya 

Dari sini bisa diambil kesimpulan menggunakan PayPal lebih aman dari alat pembayaran 
online lain bagi pengirim dan penerima uang karena ada bukti pembayaran dan dapat 
melakukan komplain yang benar jika terjadi sesuatu atau terhindar dari komplain yang salah 
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Sejarah Paypal
 

Perusahaan Paypal (Paypal corp.) seperti yang dikenal sekarang adalah penggabungan antara 
perusahaan Confinity dan X.com pada tahun 2000 

Confinity didirikan pada desember 1998 oleh Peter Thiel dan Max Levchin, awalnya sebagai 
alat pembayaran Palm Pilot dan sebagai perusahaan 
kriptograpi (ilmu pembacaan sandi, tulisan-tulisan atau angka-angka rahasia). 
Sedangkan X.com didirikan oleh Elon Musk pada maret 1999, yaitu perusahaan penyedia 
jasa perencanaan keuangan. 
Kedua perusahaan lokasi pertamanya adalah kantor di 165 University Avenue di Palo Alto, 
California, rumah dari beberapa pemula di Silicon Valley 

Ebay melihat perkembangan penggunaan Paypal dan menyimpulkan Paypal cocok sebagai 
salah satu alat pembayaran di ebay. Pada mei 1999 ebay membeli 
Billpoint dan menjadikan Billpoint sebagai alat pembayaran utama ebay saat itu dan 
membuat Billpoint khusus hanya untuk alat pembayaran di ebay saja, karenanya Paypal 
hanya tampil beberapa kali 
sebagai pilihan alat pembayaran di ebay dibandingkan Billpoint. 
Tetapi karena masyarakat lebih menyukai Paypal karena mudah dan lebih aman pada 
Februari 2000 rata-rata ada 200.000 penawaran barang perhari yang menggunakan Paypal 
sedangkan Billpoint hanya 4.000 penawaran. Pada april 2000 lebih dari 1 juta penawaran 
menggunakan Paypal 

Akuisisi oleh ebay 
Pada tahun 2002 ebay mengakuisisi Paypal sebesar US$ 1,5 Miliar. Paypal sebelumnya telah 
digunakan sebagai alat pembayaran favorit dengan lebih dari 55% pengguna ebay dan 
mengalahkan alat pembayaran ebay 
lainnya saat itu Billpoint. Ebay akhirnya menghapus layanan Billpoint untuk memperkuat 
Paypal brand untuk ebay. Banyak saingan utama Paypal akhirnya bangkrut 
atau dijual, Citibank c2it tutup pada akhir 2003, Yahoo PayDirect tutup pada akhir 2004, 
Western union mengumumkan menutup layanan BidPay pada 2005 dan menjualnya pada 
CyberSource Corporation pada tahun 2006. Saingan Paypal lainnya seperti Moneybookers 
dan Kagi masih bertahan hingga sekarang 
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Pada kuarter pertama 2006 total transaksi melalui Paypal senilai US$8 Miliar, meningkat 
41% dari tahun ke tahun. Perusahaan tetap fokus kepada perkembangan 
secara internasional dan kepada peningkatan pada divisi layanan merchant, dan menyediakan 

alat pembayaran online bagi pengguna ebay

Persyaratan umum

Pemegang account Paypal harus berusia minimal 18 tahun atau lebih dan mempunyai : 

1) Alamat email = Sebagai username account Paypal anda nantinya 

2) Kartu kredit = Pengguna Paypal dari Indonesia saat ini baru dapat menggunakan kartu 
kredit untuk mengaktifkan/verified accountnya pertama kali, dan hanya kartu kredit dari bank 
tertentu yang diterima 

3) Untuk bisa withdraw dari paypal, anda harus mempunyai salah satu dari kartu kredit Visa, 
kartu debit Visa, atau prepaid card Visa 

Step by step tutorial pendaftaran
Sebelum mulai mendaftar, siapkan data-data anda untuk membuat account PayPal seperti 
Email, Nama, Alamat, Telp, Nomor kartu kredit (Pastikan Nama, Alamat, Telp yang akan 
anda isi untuk pendaftaran sama dengan data pada kartu kredit anda)

1. Ke situs www.paypal.com 

(Untuk keamanan pastikan selalu alamat situs yang tertulis di address bar browser adalah 
alamat website resmi PayPal http://www.paypal.com/ atau https://www.paypal.com/ ) 

2. Klik SignUp untuk mendaftar 

3. Selanjutnya ada pilihan negara, karena anda di Indonesia pilih Indonesia. Lalu pilih tipe 
account yang anda inginkan, untuk pendaftar baru di Indonesia disarankan memilih yang 
personal account dahulu, anda dapat Upgrade kemudian ke tipe Premiere account atau 
Business account dengan mudah dan gratis sesuai kebutuhan. Setelah itu tekan Continue 

4. Selanjutnya masukan informasi anda seperti Nama, Alamat, Telp, Email (Pastikan Nama, 
Alamat, Telp yang anda isi untuk pendaftaran sama dengan data kartu kredit anda) 

Untuk mata uang biarkan tetap U.S. Dollars karena Rupiah belum ada 
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Contoh penulisan nomor Telepon yang benar : 02177755555 atau 021-77755555 atau 
62-21-77755555
Contoh penulisan nomor Mobile phone yang benar : 08123456789

Email yang anda masukan akan menjadi username PayPal anda untuk login atau bertransaksi 
menggunakan PayPal kemudian 

Isi Password anda dengan kombinasi huruf dan angka, minimal 8 karakter

Pada Password Recovery pilih dan isikan 2 pertanyaan dan jawaban pribadi untuk 
mendapatkan password anda kembali jika suatu saat anda lupa password 

Baca lagi User Agreement dan Privacy Policy jika diperlukan, lalu beri tanda centang pada 
Yes, dan ketikan kode pengaman yang berwarna kuning pada kolom yang tersedia tanpa 
spasi. 

Periksa lagi dan pastikan Nama, Alamat, Telp yang anda isi sesuai dengan data kartu kredit 
anda, jika sudah yakin tekan Sign Up 
5. Dibagian selanjutnya diinstruksikan untuk memasukan Nomor kartu kredit anda yang akan 
digunakan untuk memasukan dana ke account PayPal anda, Jika sudah klik Add Card. 

Jika anda tidak ingin memasukan data kartu kredit anda sekarang klik Cancel, anda dapat  
memasukan data kartu kredit anda kemudian setelah login di halaman My Account 
4. Anda akan menerima email konfirmasi bahwa anda telah mendaftar dan untuk 
mengaktifkan account PayPal, buka email dari PayPal tersebut dan klik link konfirmasi yang 
terdapat didalamnya untuk konfirmasi bahwa anda adalah pemilik email tersebut 

5. Setelah itu anda akan dibawa kembali ke situs PayPal lagi dan masukan password anda 
lagi (anda harus memasukan password anda setiap ke situs PayPal) lalu ikuti langkah 
selanjutnya, setelah itu anda akan masuk ke halaman My Account 

6. Jika anda sudah memasukan data kartu kredit di halaman My Account akan ada bacaan 
Expanded option (pilihan), baca dengan teliti instruksinya, anda di instruksikan untuk 
menekan tombol Get Number untuk menjadi Verified member PayPal (Kebenaran alamat 
anda sudah di cek oleh PayPal) 

Pilihan 1 : Untuk mendaftar menjadi Verified member PayPal sekarang tekan tombol Get 
Number untuk mendapatkan 4 digit kode keamanan dari PayPal, yang akan dikirimkan 
kedalam statement bulanan kartu kredit anda selanjutnya, kartu kredit anda akan di charge 
$1.95 USD untuk keperluan ini. Tujuan mengirimkan kode keamanan PayPal ini adalah 
untuk memastikan bahwa alamat yang anda berikan adalah benar (bukan alamat fiksi belaka) 
Jika anda sudah mendapatkan 4 digit kode keamanan tersebut dari statement bulanan kartu 
kredit anda, login dengan account PayPal anda, kemudian dihalaman My Account klik bagian 
Activate Account - Complete Expanded Use Enrollment, setelah anda memasukan 4 digit 
kode keamanan tersebut account paypal anda akan menjadi Verified member dan akan 
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ditambahkan $1.95 USD kedalam account PayPal anda otomatis karena menjadi Verified 
member, jadi hitung-hitung gratis. Setelah anda mengklik tombol Get Number anda akan 
dibawa ke halaman My Account....

Pilihan 2 : Jika anda tidak ingin menjadi Verified member sekarang lewatkan bagian 
Expanded Version ini, klik bagian Activate Account lain waktu dihalaman My Account  
setelah login untuk mendaftar menjadi Verified member agar limit dana anda tidak dibatasi,  
setelah anda melewatkan bagian Expanded Version anda akan dibawa ke halaman My 
Account....

Selesai, selamat anda telah memiliki account PayPal! 
Anda sudah dapat menggunakan account PayPal anda sekarang juga 
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TAMBAHAN : Cara Mendaftar Alertpay
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Definisi Alertpay
Alertpay adalah salah satu alat pembayaran (Payment procesors) menggunakan internet yang 
terbanyak digunakan didunia dan teraman. Pengguna internet dapat membeli barang di 
internet, lisensi software original, keanggotaan situs, urusan bisnis, mengirim dan menerima 
donasi/sumbangan, mengirim uang ke pengguna Alertpay lain di seluruh dunia dan banyak 
fungsi lainnya dengan mudah dan otomatis menggunakan internet, Alertpay mengatasi 
kekurangan dalam pengiriman uang tradisional seperti Cek atau Money order yang prosesnya 
dapat memakan waktu Alertpay seperti rekening bank, pertama anda membuat account, lalu 
mengisi account tersebut dengan dana dari kartu kredit atau transferan dana dari account 
Alertpay orang lain ke balance Alertpay anda, dan anda sudah dapat menggunakan account 
Alertpay untuk bertransaksi.

Cara mendaftar dan menggunakan paypal

klik : http://www.alertpay.com

Lalu klik Sign Up 

Choose Country pilihlah Indonesia

Ada 3 pilihan yaitu Personal Starter, Personal Pro dan Business

Personal Starter : Setiap transaksi tidak dikenakan biaya, tapi transaksi terbatas 
maksimal $ 400 perbulan dan $ 2000 pertahun.

Personal Pro : Setiap transaksi dikenakan biaya, transaksi tidak dibatasi.

Business : Khusus bagi Anda pemilik usaha online (merchant), misalnya Anda 
menjual sesuatu secara online.

Saran saya pilihlah Personal Pro atau business, walaupun dikenakan biaya tapi 
biayanya kecil, itupun kalau ada transaksi kalau tidak ada transaksi tetap tidak 
bayar apa-apa, Personal Pro sangat bagus untuk kedepannya.

Jika Anda memilih Personal Pro maka klik CREATE ACCOUNT yg ada 
dibawah Personal Pro.
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Lalu isilah data-data Anda :

Firs Name : Nama pertama Anda misal Joko
Last Name : Nama akhir Anda misal Susanto
Phone : No telp atau HP Anda, misal telp Anda 021-123456 maka buat 
6221123456 atau no HP Anda 0813123456 maka buat 62813123456
Address 1 : Alamat Anda misal Jl. Mawar No. 100
Address 2 : Kosongkan saja
City/Town : Kota tempat Anda tinggal
Country : Indonesia
Region : Propinsi tempat Anda tinggal
Postal Code : Kode Pos Anda
Lalu klik Next
Lalu isi lagi data-data Anda
Email Address : Masukkan email Anda
Password : Password disini diminta gabungan huruf dan angka minimal 6 
karakter misal jokosusanto2000
Re-enter Password : Ulangi password yg Anda isi diatas tadi
Question 1 : Pilihlah pertanyaan yg Anda sukai
Answer 1 : Jawaban pertanyaan tsb
Question 2 : Pilih lagi pertanyaan
Answer 2 : Jawabannya
Lalu masukkan kode sesuai dg yg tertulis lalu klik kotak kecil yg bertulis I agree 
to AlertPays
Lalu klik Register
Setelah itu bukalah email Anda, lihatlah email yg dikirim oleh Alertpay,nah 
disana ada link untuk aktivasi atau validasi, klik saja link tsb, maka muncullah 
situs AlertPay isilah password Anda, lalu klik Log In.
Setelah itu isi lagi data transaksi pin
Create Transaction PIN : 
masukkan angka semua, minimal 4 karakter maksimal 8 karakter misalnya : 
123456
Re-enter Transaction PIN : 
Ulangi angka yg Anda masukkan seperti diatas tadi misal 123456

= = = = = = = = = = = =
Setelah Anda melakukan langkah-langkah di atas, maka Anda sudah 
terdaftar di alertpay dan bisa menggunakan Alertpay dengan segera. 

Tapi jika Anda butuh untuk melakukan transaksi besar, silakan menjadi verified 
member,, tapi ini tidak harus jika transaksi Anda kecil. Bagaimana caranya? 
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Berikut caranya :: 
.

Pada Document Types pilihlah Photo ID lalu klik Next.

Nanti disana ada pilihan
Driver� s license : yaitu SIM
Passport : yaitu Paspor
State ID : KTP
Country ID : Bisa juga KTP atau KTP Nasional

Pilihlah salah satu yg Anda miliki, sebelumnya scan dulu.

Misalnya Anda memilih Driver� License atau SIM maka scan SIM Anda, setelah 
di scan 
tentu akan tersimpan file anggaplah nama filenya sim.jpg
klik kotak kecil Driver� s License lalu browse carilah file sim.jpg lalu klik 
Upload.

Begitu juga untuk Proof Of Address, nanti disana ada pilihan

Utility Bill : 
Tagihan listrik, PAM,PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atau tagihan apa saja yg 
disana ada nama Anda dan alamat Anda dan yg diminta tagihan 3 bulan yg lalu.
Phone Bill : 
Tagihan telepon, bisa juga tagihan HP pasca bayar, misalnya kartu halo, xplor dll, 
yg disana ada nama Anda dan alamat Anda dan yg diminta tagihan 3 bulan yg 
lalu.
Credit Card Statement : 
Tagihan kartu kredit atau surat-surat dari kartu kredit yg disana ada nama Anda 
dan alamat Anda dan yg diminta tagihan 3 bulan yg lalu.
Bank Statement : 
Surat-surat dari Bank yg disana ada nama Anda dan alamat Anda dan yg diminta 
tagihan 3 bulan yg lalu.

Pilihlah salah satu yg Anda miliki lalu discan, jangan lebih dari 5 MB, jika lebih 
bisa dikurangi dg program ACdsee atau photoshop, setelah di scan anggaplah 
filenya buktialamat.jpg, lalu browse carilah file buktialamat.jpg lalu klik Upload.

Tunggulah 3 hari bisnis (sabtu, minggu dan hari libur tdk termasuk hari bisnis). 
Jika disetujui maka status Anda akan menjadi verified, maka Anda sudah bisa 

Dilarang membajak dan dilarang memberitahukan password ebook ini! Jika Anda 
menemukan ada yang membajak / membocorkan password ebook ini, laporkan ke 
consultant@uangpanas.com, saya sediakan imbalan menarik bagi Anda.

http://uangpanas.com/
mailto:consultant@uangpanas.com
http://haryoprabowo.com/


Haryo Prabowo
http://uangpanas.com

http://haryoprabowo.com 

transaksi.
Untuk menunggu verified tsb Anda sudah bisa mengikuti bisnis-bisnis gratis yg 
saya informasikan.

Untuk login yaitu email Anda, Password yg Anda masukkan saat daftar (huruf 
dan angka misal jokosusanto2000).

Kalau untuk transaksi nanti barulah diminta Transaction PIN 
(angka semua misalnya 123456)

Lalu kemanakah pencairannya ? Setelah account Anda di verified nanti 
pencairannya ada pilihan

1. Transfer Bank : Untuk Indonesia belum ada
2. Cek : Internasional dan Indonesia bisa
3. E-gold : Kalau dulu bisa sekarang sudah tidak bisa.

Jadi untuk sementara cara pencairannya adalah dg cek. Jika ada uang yg masuk 
ke AlertPay Anda anggaplah $ 100, lalu klik Withdraw Funds lalu isilah data-data 
Anda dg benar jumlah uang dan alamat serta nama Anda, terutama alamat Anda, 
karena cek akan diantar ke alamat Anda. Cek tersebut bisa dicairkan diBank 
manapun diseluruh Indonesia. 

TAMBAHAN : FREE web directory
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Jika Anda benar-benar serius untuk meningkatkan nilai SEO Anda, slah 
satu hal yang harus benar-benar diperhatikan adalah meningkatkan nilai 
situs Anda di mata mesin pencari (Google, Yahoo, MSN, etc) dengan 
mendapat backlink sebanyak-banyaknya. Dan salah satu cara untuk 
meningkatkan backlink adalah dengan mendaftarkan situs Anda di 
berbagai direktori.

Anda bisa research hal ini dengan keyword “directory effect on SEO” pada 
berbagai mesin pencari. Di sini saya tidak akan membahas apa dan 
bagaimana efek directory link terhadap situs Anda di mesin pencari, tapi 
di sini saya akan memberikan list directory yang bisa Anda kunjungi 
untuk mendaftarkan link Anda. Semoga bermanfaat.
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www.miriblack.com
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www.theshoppings.com
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www.bunrui.info
www.cgbee.com
www.eaproject.com
www.freewebsitedirectory.com
www.solutionet.org
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directory.allaboutadtips.com
www.000directory.com.ar
www.134u.net
www.abohp.com
www.addsitelink.com
www.anaximanderdirectory.com
www.businessesonthenet.co.uk
www.calpolyaias.org
www.coolwebsitelistings.com
www.esiq.org
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www.evilasio.org
www.freewd.org
www.generaldir.net
www.linkaddurl.com
www.lostdirectory.com
www.njmusicsociety.org
www.ohlibs.org
www.opanetwork.com
www.sine.tv
www.t3b.net
www.tag365.com
www.trunek.org
www.twofo.net
www.urlshack.com
www.valioso.biz
www.webdirectory.cc
www.webdiro.com
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dir.pkdesign.sk
directory.zeromedia.ro
links.kozolec.net
www.777media.com
www.a2zwebindex.com
www.addmyurl.info
www.allcityhost.com
www.atlantisweb.net
www.be41.com
www.beaturls.com
www.best-buy-deal.com/shopping-directory
www.bigwebdirectory.org
www.brjdirectory.com
www.cheapdirectory.net
www.clarib.com
www.columnsite.com
www.counterdeal.com
www.davidchastain.org
www.design-elements.org
www.directory-link.info
www.directorylist.com.ar
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www.dirplanet.com
www.dirsubmit.info
www.domaining.in
www.dotsplace.net
www.e-bizdirectory.com
www.ebookofweb.com
www.europeflightfinder.com
www.find2k.com
www.findsome.info
www.finest4.com
www.foreverlinks.info
www.freelistingdirectory.info
www.freesubmitlinks.info
www.freewebdirectory.com.ar
www.freeweblinkdirectory.info
www.fulfilledweb.com
www.gainweb.org
www.gardendirectory.com.ar
www.generalwebdirectory.info
www.gkupm.org
www.glawinfo.com
www.goldencamel.com
www.goldenlinks.com.ar
www.granvillekiwanis.org
www.graspweb.com
www.gtsquared.com
www.heydirectory.com
www.higherengineposition.com
www.holidaydig.com
www.homageweb.com
www.honestwebsite.com
www.href.info
www.indiabusinessdirectory.info
www.iwedi.com
www.kaikus.com
www.karmania.net
www.knowingnet.com
www.lacedirectory.net
www.leadersites.com
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www.libraryonlineweb.com
www.link1directory.com
www.link777.co.uk
www.linkdirectory.com.ar
www.linkforfree.com.ar
www.linknow.com.ar
www.linkpedia.net
www.linkspremium.com
www.linkupdirectory.com
www.loyalityweb.com
www.m-s-n.org
www.m6u.net
www.magdalyns.com
www.majordirectory.info
www.mall59.com
www.monsterdirectory.com.ar
www.morevisits.com.ar
www.moviedigg.com
www.mydirectorylive.com
www.mymoz.info
www.mywebwonder.com
www.name-online.com
www.ncdirectory.com.ar
www.norlinks.com
www.nwal.net
www.o6d.net
www.onelookdirectory.com
www.openlinkdirectory.com
www.operativenet.com
www.pblake.com
www.pop-net.org
www.power-backlink.com.ar
www.pr3plus.com
www.prlinkpop.info
www.projectultra.com
www.rashmagazine.com
www.ricusaseo.com
www.ritahealth.org
www.rldirectory.com.ar
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www.royalonedirectory.com
www.sanory.com
www.scheduledweb.com
www.seewebdirect.com
www.seodirectory.com.ar
www.shineinternet.com
www.shocking-directory.com
www.sirpac.org
www.skypemedia.com
www.soundheap.com
www.strongdirectory.net
www.submitlink.com.ar
www.submitsitehere.com
www.submitsitenow.info
www.submitweblinks.com
www.submityourlink.com.ar
www.supermegasites.com
www.thalesdirectory.com
www.thefreewebsitedirectory.co.uk
www.thegrowingweb.com
www.thelivinglink.net
www.thevividedge.com
www.timgrendell.com
www.topsearchengineranking.us
www.tremblemag.com
www.trimiko.com
www.trolldirect.com
www.typicalweb.com
www.ukbusinesslisting.co.uk
www.ukshoppinglistings.co.uk
www.vipdig.com
www.visitstegenevieve.org
www.w4directory.com
www.webzonedirectory.com
www.xitij.net/directory
www.xynnet.com
www.z0a.net
www.zabox.net/directory
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bestlinks.pcbflorida.net
directory.ezweb-tools.com
info.isearchclick.net
links.f-reaks.com
seo.wgsmedia.net
tiptopdirectory.com
www.123hitlinks.info
www.24directory.com.ar
www.2getfun.com
www.a2adir.info
www.aceurls.com
www.add2directories.com
www.addurlfree.info
www.addyourlnksnow.com
www.addyoursite.us
www.adora.us
www.advertmycar.com
www.alistdirectory.com
www.alistsites.com
www.all-professional.com
www.arcaderocks.com
www.archaic-crime.org
www.ask-away.net
www.assisturl.com
www.ayogi.com
www.behavedurls.com
www.bestdironline.com
www.bestgenuineweb.com
www.bestgroovysite.com
www.bestwebbazzar.com
www.biggesturls.com
www.bigstarnet.com
www.bsoz.com
www.buddyurl.com
www.business-locate.com
www.businesslives.com
www.businessrus.co.uk
www.businesssitesonthenet.co.uk
www.catalog-cis.info
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www.chanas.net
www.charmofweb.com
www.ciscb.com
www.clickmybrick.com
www.commodityplace.com
www.consulturls.com
www.cpsns.org
www.cresol.es/linkdirectory
www.crucialmanual.com
www.deblinley.com
www.deeplinker.net
www.dirbest.com
www.direct4u.info
www.directoryfreelink.com
www.directoryimpulse.com
www.directoryisland.info
www.directorylisting.org
www.directorynice.com
www.directoryofwebsite.com
www.dirjosh.com
www.dirscape.info
www.dizinci.info
www.earndir.info
www.emelody.net
www.estimablesite.com
www.evergreenurl.com
www.expandpr.info
www.experturls.com
www.fastdirectory.com.ar
www.fat64.net
www.favouriteurl.com
www.fblz.com
www.fbqe.com
www.ffdir.info
www.findingdir.com
www.finesturl.com
www.firstdir.info
www.fortunateweb.com
www.freedirectorysubmit.com
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www.freesitesdirectory.com
www.freesubmitdirectory.info
www.freeweblist.info
www.generaldirectory1.com
www.gkiv.com
www.globaldirectory.co.cc
www.goldenwebworld.com
www.gpanimation.com
www.gr8webnet.com
www.grabdir.com
www.graboo.com
www.greatdir.info
www.greatesturls.com
www.guidebig.com
www.guidefine.com
www.heartiestweb.com
www.helpurls.com
www.homedecorgiftshop.com
www.ickzone.com
www.impactdirectory.com
www.importantguide.com
www.inlinkdirectory.com
www.intellectualnet.com
www.inwebdirectory.com
www.irotater.com
www.izdirectory.com
www.jrsdirectory.com
www.kindestweb.com
www.lakeofsite.com
www.likableurl.com
www.link-beam.com
www.link2.info
www.linkdirectory.tv
www.linkdirectory1.com
www.linkedout.info
www.linkonup.com
www.linksheaven.com.ar
www.linkshere.com.ar
www.linkspedia.net

Dilarang membajak dan dilarang memberitahukan password ebook ini! Jika Anda 
menemukan ada yang membajak / membocorkan password ebook ini, laporkan ke 
consultant@uangpanas.com, saya sediakan imbalan menarik bagi Anda.

http://uangpanas.com/
mailto:consultant@uangpanas.com
http://haryoprabowo.com/


Haryo Prabowo
http://uangpanas.com

http://haryoprabowo.com 

www.linkstreet.info
www.linkwebdir.info
www.list-your-website.com
www.luckynets.com
www.malaysiafinder.com
www.megalinksdirectory.com.ar
www.mkopps.com
www.monsterbacklink.com.ar
www.monsterlinkdirectory.com
www.moralityweb.com
www.mvphotobox.com
www.mybillionlinks.com
www.mycutedirectory.com
www.myfreedirectory.net
www.mygrabworld.com
www.mymaxlinks.info
www.mymaxlinks.us
www.mytopdirectory.info
www.mywildweb.com
www.netdirectorylink.com
www.netsitesubmit.com
www.netsplanet.com
www.nettoggle.com
www.networkimprove.info
www.newfreedirectory.com.ar
www.noreciprocal.com.ar
www.novelonweb.com
www.nuclearland.com
www.obedientweb.com
www.oizb.com
www.omega-link.co.uk
www.onlinedirectoryweb.info
www.onpaco.com
www.ournub.com
www.oznames.com
www.p1l.org
www.paraworldsite.com
www.passionateurl.com
www.pc-factor.com
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www.peachysite.com
www.piggymoo.com/directory
www.placeyourlinks.com
www.pleasingnet.com
www.powerdirectory.com.ar
www.prdirectory.com.ar
www.prideforu.com
www.programmingresources.net
www.properdirectory.com
www.rankseekdirectory.com
www.referwebsites.com
www.referzone.com
www.reputableurl.com
www.resho.info
www.rockingnet.com
www.rockingsites.com
www.roostdirectory.com
www.sahinet.com
www.sahiworld.com
www.sblinks.org
www.seaofnet.com
www.search-for.us
www.seodeeplinks.net
www.seodir.eu
www.seofriendly.com.ar
www.seofriendlydirectory.co.uk
www.shareaurl.com
www.sitedir.net
www.siteinfostore.com
www.skillfulsite.com
www.sloppylinks.com
www.smartdir.info
www.smartershine.com
www.sms-clubbing.com
www.stormofweb.com
www.sublimewebbusinessdirectory.com
www.sublimewebdirectory.com
www.submitsomelinks.com
www.submiturl.in/directory
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www.submiturls.info
www.suchright.com www.supreme-directory.com
www.sureforall.com
www.team-frl.com
www.techtasy.com
www.textlinktraders.com
www.tfwd.org
www.thebestlink.net
www.thelinklister.com
www.theopendirectory.biz
www.therobot.info
www.topdirectory1.com
www.toplevellinks.com
www.towerpromote.com
www.trafficdot.info
www.ucdirectorylinks.com
www.unaggressive.com
www.uncommonurl.com
www.unspoiledurl.com
www.urgentmanual.com
www.urlaim.com
www.urldirectory1.com
www.urlheart.com
www.urloaded.com
www.urlsbazzar.com
www.urlspot.info
www.valuableurl.com
www.victoryurls.com
www.waveofnet.com
www.webdir1.com
www.webdirectory1.org
www.weblinkindex.com
www.websitelinks.info
www.websitelist.com.ar
www.websitemaintenance.com.au/directory
www.webslink.info
www.webtechstock.com
www.worl.info
www.worldurllink.com
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www.xigcl.com
www.xland.info
www.yahoodirectory.net
www.yournetdirectory.com
www.yoursitelinks.com
www.yvir.com
www.z0p.com
www.zuzutop.com
www.zzdirectory.com
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deejung-webdirectory.com
directory.gtsee.com
www.0q6.com
www.2k1c.com
www.5stardirectory.info
www.7starsearch.com
www.a-livedirectory.com
www.acedir.com
www.add-sites.net
www.amazingdirectory.net
www.artnutting.com
www.awuhan.com
www.biglist.info
www.bivpay.com
www.biznow.biz
www.brokerloft.com
www.cheapseo.org
www.clixa.com
www.crispyurl.com
www.detoam.info
www.detoamweb.info
www.dir9.net
www.directorybird.com
www.directorychoice.com
www.directorygator.com
www.directorylair.com
www.directorysubmission.org
www.dirworld.net
www.diryou.com

Dilarang membajak dan dilarang memberitahukan password ebook ini! Jika Anda 
menemukan ada yang membajak / membocorkan password ebook ini, laporkan ke 
consultant@uangpanas.com, saya sediakan imbalan menarik bagi Anda.

http://uangpanas.com/
mailto:consultant@uangpanas.com
http://haryoprabowo.com/


Haryo Prabowo
http://uangpanas.com

http://haryoprabowo.com 

www.dmozkiller.com
www.dpc-inc.com
www.easywebdir.com
www.edirectori.comfo www.extensivebook.info
www.extensivedirectory.info
www.ferretseek.com
www.final-fantasy.us
www.forum-portal.org
www.freelinkssubmit.com
www.freeseofriendlydirectory.info
www.freewebindex.info
www.givelink.info
www.grenadelinks.com
www.hichet.com
www.homeweblist.info
www.honestynet.com
www.icrisat-elibrary.org
www.ilinkr.com
www.inclusivedir.info
www.indexfreelink.com
www.inetos.org
www.intradirectory.org
www.iwebinfo.com
www.kaizendirectory.info
www.li-di.org
www.librarynets.com
www.link-memory.com
www.linkhunting.com
www.linkingcity.com
www.linkmillion.com
www.linkpick.info
www.links-hub.com
www.linksert.com
www.linksgain.net
www.linkshade.com
www.lovelyurl.com
www.lunlundirectory.com
www.mediarebel.net
www.mr5.info
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www.mu0.net
www.mylinkhub.com
www.myseodirectory.info
www.ohxk.com
www.omglinks.com
www.popular-sites.net
www.reviewlinks.info
www.royalwebdirectory.com
www.ry6.net
www.sabwebdirectory.com
www.sblinks.info
www.scoobylink.com
www.seo-friendly-directory.com
www.seodirectorylinks.com
www.seodirectorylinks.info
www.seodirectoryworld.com
www.seoweblink.net
www.servicesdirectory.com.au
www.sillypicklelinks.com
www.sitedirectory1.com
www.sitemoz.com
www.sitesindex.info
www.sizzlingdirectory.com
www.soirees-chippendales.com
www.sqoof.com
www.stpt.org
www.stragel.com
www.submitdot.info
www.submittip.com
www.surfyellowpages.org
www.text-link-dir.com
www.thebestdamnlinkspage.com
www.thechristiandirectory.org
www.thedirectoryindex.net
www.theforgottenlinks.com
www.theseolinks.com
www.tkdnetwork.com
www.topdirs.org
www.tradehunt.net
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www.u-links.com
www.urlaxis.com
www.urlboard.info
www.uxxmm.com
www.vipabout.com/directory
www.visitlodz.com
www.webd1r.com
www.webfriendlydir.com
www.webimprove.info
www.websiteannouncement.info
www.websitehotlist.com
www.weburge.info
www.webworldlink.com
www.worldwebdir.net
www.zimple.info
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allydirectory.com.ar
asgsoft.2plans.com/directory
b-m.net
bravo.wisdomtool.com
charlie.wisdomtool.com
delta.wisdomtool.com
dir.forextradings.org
dir.hpkmedia.com
dir.infogle.com
dir.medianetwork.co.in
dir.mediumdutytrucksforsale.net
dir.profseo.com
dir.usedmacktrucksforsale.com
dir.usedsemitrucksforsale.net
dir.visionarysites.com
dir.yahoofanclub.com
directory-web-sites.onesurf.fr
directory.99k.org
directory.baktabul.com
directory.crazyeh.com
directory.dejanstankovic.org
directory.igetsol.com
directory.jaaky.info
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directory.silgitsin.com
directory.sth4you.com
directory.usatohifi.com
directory.yamm2.com
hrd.usatohifi.com
link.firstwebdirectory.com
linknom.com
seo.blahoo.net
webdir.orgfree.com
www.0mg.us
www.10directory.info
www.160marketing.com
www.1adir.com
www.2addlink.info
www.3divis.com
www.5hosty.com
www.5starslink.com
www.6xa.net
www.a1linkhome.com
www.a1webdir.net
www.a2zfreelink.com
www.a2zwebdirctory.com
www.abstractdirectory.org
www.accedeurl.info
www.acousticdirectory.info
www.actdirectory.info
www.activedirectory1.info
www.activitedechezvous.net
www.adaptdirectory.info
www.add2dir.info
www.adddir.info
www.addnewlink.net
www.addsitenow.net
www.addwebsitedirectory.com
www.addyourlinkfree.com
www.administerdirectory.info
www.adorabledirectory.info
www.advertisedirectory.info
www.advisedirectory.info
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www.advocatedirectory.info
www.aiddirectory.info
www.aiqv.com
www.airtravelfinder.info/links
www.ajsclient.com
www.akodirectory.com
www.albertabusinesses.ca
www.alivedir.net
www.alivewebdir.net
www.aliveweblinks.com
www.alldirectlinks.com
www.alldirectory.com.ar
www.allnicesites.com
www.allocatedirectory.info
www.allthelist.com
www.alltheweblink.com
www.alphaweblisting.com
www.amazing-directory.net
www.amazingdir.com
www.amazingdirectory.org
www.amazingweblinks.net
www.amuseddirectory.info
www.annuaire-seo-webdirectory.com
www.answerdirectory.info
www.antispam-directory.com
www.antonaf.com/directory
www.aory.org
www.appledirectory.biz
www.appointdirectory.info
www.appraisedirectory.info
www.approvedirectory.info
www.aquadirectory.info
www.arbitratedirectory.info
www.arrangedirectory.info
www.articulatedirectory.info
www.asianworlddirectory.net
www.aspirelist.com
www.assembledirectory.info
www.assessdirectory.info
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Jika Anda benar-benar serius untuk meningkatkan nilai SEO Anda, slah 
satu hal yang harus benar-benar diperhatikan adalah meningkatkan nilai 
situs Anda di mata mesin pencari (Google, Yahoo, MSN, etc) dengan 
mendapat backlink sebanyak-banyaknya. Dan salah satu cara untuk 
meningkatkan backlink adalah dengan mendaftarkan situs Anda di 
berbagai social bookmarking service.

Anda bisa research hal ini dengan keyword “social bookmark effect on 
SEO” pada berbagai mesin pencari. Di sini saya tidak akan membahas 
apa dan bagaimana efek social bookmark link terhadap situs Anda di 
mesin pencari, tapi di sini saya akan memberikan social bookmark yang 
bisa Anda kunjungi untuk mendaftarkan link Anda. Semoga bermanfaat.
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TAMBAHAN : FREE article submission
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Jika Anda benar-benar serius untuk meningkatkan nilai SEO Anda, slah 
satu hal yang harus benar-benar diperhatikan adalah meningkatkan nilai 
situs Anda di mata mesin pencari (Google, Yahoo, MSN, etc) dengan 
mendapat backlink sebanyak-banyaknya. Dan salah satu cara untuk 
meningkatkan backlink adalah dengan mendaftarkan situs Anda di 
berbagai article submission service.

Anda bisa research hal ini dengan keyword “article submission effect on 
SEO” pada berbagai mesin pencari. Di sini saya tidak akan membahas 
apa dan bagaimana efek social bookmark link terhadap situs Anda di 
mesin pencari, tapi di sini saya akan memberikan article submission yang 
bisa Anda kunjungi untuk mendaftarkan link Anda. Semoga bermanfaat.
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