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PengantarPengantarPengantar

E-book ini ditulis pada tanggal 24 Desember 2020, menjelang akhir

sebuah tahun yang penuh dengan bencana dan percobaan buat mereka

yang mengalaminya.

Tahun 2020 adalah tahun di mana kita mengalami bencana pandemi

terbesar dan terparah dalam beberapa abad terakhir. Di seluruh dunia, ter-

masuk di Indonesia, orang-orang hampir sepanjang tahun terpaksa mengi-

solasi diri mereka di rumah masing-masing, bekerja dengan menggunakan

internet termasuk untuk meeting dan sebagainya serta harus meninggal-

kan hobi mereka dan juga kehidupan sosial yang biasa mereka jalani.

Sudah ratusan ribu angka korban infeksi Corona di Indonesia per De-

sember 2020 dan angka ini masih akan bertambah lagi.

Dengan pandemi separah ini, sudah barang tentu yang namanya per-

ekonomian juga mengalami dampak. Banyak teman-teman saya yang pe-

kerjaannya mengandalkan event-event live seperti musisi band, pemilik pe-

rusahaan event organizer, MC dan lain-lain mulai berusaha melakukan

apapun yang mereka bisa untuk tetap menjaga dapur mereka mengebul.

Teman-teman yang bekerja kantoran pun tidak kalah terdampaknya.

Efek Corona membuat banyak kantor mulai melakukan pengetatan ikat

pinggang. Ada yang gajinya dipotong dan bahkan sampai di-PHK. Ada pu-

la yang memang terpaksa berhenti bekerja karena kantornya sampai

bangkrut akibat dampak Corona.

Sama seperti teman-teman di industri kreatif, teman-teman pekerja

kantoran pun banting setir jadi pedagang demi bertahan hidup. Ego dan

gengsi mereka sebagai pegawai sentra bisnis Jakarta mereka kesamping-



kan dan mereka mulai berjualan apapun mulai dari madu, parfum, kosme-

tik dan lain sebagainya. Apapun itu, selama mereka tidak menipu, usaha

untuk bertahan hidup haruslah kita hargai.

Pandemi Corona sedikit banyak menyadarkan bahwa kita harus sela-

lu waspada dan siap untuk mencari sumber penghasilan alternatif selain

gaji dari kantor. Di sisi lain, pandemi ini juga menunjukkan bahwa internet

juga bisa dijadikan lahan untuk mencari penghasilan tambahan ini lewat

berbagai cara.

Memang selama ini sudah banyak orang Indonesia yang mendapat-

kan penghasilan dari internet baik lewat berjualan ataupun mendirikan

start-up digital sendiri.

Akan tetapi, yang masih banyak di mindset kebanyakan orang Indo-

nesia, terutama orang kantoran, cari duit di internet itu adalah mainan para

pengangguran yang tidak bisa dapat kerja atau, di spektrum yang lain, ha-

nya bisa dilakukan oleh mereka yang super terdidik di bidang teknologi dan

mempunyai back up angel investor yang kuat untuk mendanai start up digi-

tal mereka.

Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Internet yang begitu luas

ini adalah sebuah ruang anarki yang siap untuk diolah oleh mereka yang

bisa melihat potensinya. Dengan pemikiran seperti ini, saya ingin mengajak

kamu, seandainya kamu masih menganggap internet hanya tempat untuk

main dan bergosip, untuk melihat potensi income dari lahan ini.

Di e-book ini saya akan membagikan 7 cara yang paling dasar yang

bisa kamu gunakan untuk mencari duit tambahan, atau mungkin suatu saat

bisa jadi penghasilan utama di internet.

Saya pribadi sudah menjalankan ketujuh cara yang saya share ini



dan berdasarkan pengalaman tersebut, saya akan mengurutkan cara-cara

yang ada di dalam e-book ini berdasarkan tingkat kesulitannya. Jadi isi e-

book ini cocok buat kamu yang merasa gaptek maupun buat kamu yang

merasa punya sedikit skill teknis.

Akhir kata, semoga isi e-book ini berguna dan bisa membantu kamu

untuk cari duit di internet dan mari kita mulai masuk ke cara yang pertama

di halaman berikut.

https://member.daftarsb1m.net/aff/go/hansdavid?i=28


Cara #1: FreelancingCara #1: FreelancingCara #1: Freelancing
Cara paling gampang dan cepat untuk mulai mencari duit tambahan

di internet adalah dengan menjadi freelancer atau pekerja lepas.

Apa skill yang kamu miliki saat ini? Apa pekerjaan kamu di kantor

saat ini? Skill dari pengalaman kamu bekerja di kantor bisa kamu jual seba-

gai jasa ke orang lain di internet selama kamu merasa sanggup melakukan

pekerjaan tambahan di luar pekerjaan utama.

Kalau kamu saat ini seorang auditor misalnya, ada banyak pemilik

usaha skala kecil dan menengah yang mencari orang yang bisa melakukan

pembukuan.

Skill graphic design dan web design juga salah satu skill yang banyak

peminatnya di tengah dunia yang semakin visually driven dan terkoneksi

lewat internet.

Ada ribuan bahkan puluhan ribu perusahaan yang setiap harinya

mencari tenaga pekerja lepas dengan skill yang mumpuni. Pertanyaannya

sekarang, di mana kamu bisa mencari lowongan-lowongan proyek free-

lancing ini?

Jaman dulu, ketika internet belum secanggih sekarang, menjadi seor-

ang freelancer itu harus mengandalkan rekomendasi teman yang puas

dengan hasil pekerjaan kita. Atau kita juga bisa mencoba mencari akses ke

proyek-proyek freelancing dengan banyak membangun networking dengan

para pemilik usaha yang butuh tenaga kerja lepas.

Tapi sekarang sudah banyak situs yang menyediakan jasa mediator

untuk mempertemukan para pemilik proyek dengan para freelancer. Situs-

situs yang besar di antaranya adalah Sribulancer dan Projects.co.id untuk

https://www.sribulancer.com/
https://projects.co.id/


lokal dan kalau ingin mendapatkan penghasilan dollar, bisa coba ke Free-

lancer atau Upwork.

Saya sendiri juga menjadi seorang freelancer ketika dulu pertama ka-

li mencoba cari uang tambahan lewat internet dan berikut tips-tips yang bi-

saya berikan kalau kamu berminat untuk mulai freelancing di luar jam kant-

or:

1. Tetap profesional: reputasi itu sangat penting di dalam dunia

freelancing dan kalau kamu terkenal sebagai seorang freelancer yang ti-

dak profiesional, misalnya sering telat deadline, susah dihubungi dan

lain-lain, maka pasti nama kamu akan tersebar ke orang lain dan kamu

akan semakin sulit untuk mengamankan proyek. Maka dari itu, sebelum

kamu mulai freelancing, pastikan bahwa kamu punya cukup waktu dan

tenaga untuk menyelesaikan proyek yang kamu minati di luar jam peker-

jaan utama kamu.

2. Jaga harga diri kamu: jangan hanya karena kamu ingin menda-

patkan sebuah proyek, kamu lalu terima-terima saja dibayar rendah.

Jangan mau menjadi murahan kalau kamu memang yakin skill dan hasil

kerja kamu memang layak dibayar lebih. Memang pada awalnya kamu

tidak bisa men-charge calon klien dengan fee mahal kalau kamu belum

punya cukup reputasi, nama dan portfolio tapi setidaknya tolonglah agar

bayaran kamu itu lebih dari cukup untuk menutup biaya paket data inter-

net, listrik, tenaga dan waktu yang kamu korbankan untuk mengerjakan

proyek tersebut di luar jam kantor.

3. Bangun personal branding: buat diri kamu unik dan stand out di-

bandingkan freelancer-freelancer lain. Mulai bikin blog profesional yang

menampilkan CV dan portfolio hasil kerja kamu. Sertakan juga form kon-

https://freelancer.com
https://freelancer.com
https://www.upwork.com/


tak di blog kamu agar calon klien yang tertarik dengan kamu bisa lang-

sung menghubungi kamu. Salah satu proyek dengan bayaran besar

yang pernah saya dapatkan itu adalah dari klien yang kebetulan mampir

ke blog saya. Kalau kamu belum punya blog, kamu bisa lihat tutorial

saya di sini tentang cara memulai blogging dengan Wordpress. Jangan

lupa pula optimalisasi akun Linkedin kamu karena di sini juga banyak or-

ang yang mencari tenaga kerja lepas yang bisa di-hire.

Freelancing adalah langkah awal yang bagus untuk kamu mulai ter-

biasa dengan konsep internet sebagai tempat cari duit bukan tempat enter-

tainment dan ghibah semata. Lewat freelancing pula kamu bisa mulai

membangun relasi dan menimba ilmu untuk 6 cara cari duit lewat internet

berikutnya.

https://hansdavidian.com/senindigital-tutorial-blogging-dengan-wordpress-versi-5/
https://hansdavidian.com/senindigital-tutorial-blogging-dengan-wordpress-versi-5/


Cara #2: Buka Toko OnlineCara #2: Buka Toko OnlineCara #2: Buka Toko Online
Cara ini cocok buat kamu yang memiliki skill atau hobi yang mengha-

silkan produk yang bisa dijual.

Misalnya kamu hobi memasak, maka makanan hasil masakan kamu

selain bisa dijual ke teman-teman dekat dan kolega kantor juga bisa kamu

jual di toko online agar bisa menjangkau konsumen yang lebih luas.

Atau misalnya kamu punya skill melukis maka karya-karya kamu bisa

kamu jual juga lewat toko online.

You get the idea....

Nah, jaman dulu membuat toko online itu sangat sulit karena mem-

ang belum banyak yang menyediakan platform yang user friendly sehingga

mudah digunakan oleh orang awam. Jaman dulu yang bisa bikin online

shop hanya orang-orang yang punya cukup modal untuk menyewa pro-

grammer dan developer membuat toko online.

Sekarang sudah banyak platform yang bisa membantu kamu mem-

buka toko online dengan cepat dan mudah lengkap dengan sistem peneri-

maan pembayaran, shipping dan masih banyak lagi.

Yang paling gampang adalah kamu membuat akun di marketplace

seperti Tokopedia dan mulai membuka lapak jualan kamu di sana.

Buat kamu yang misalnya tidak ingin keuntungan kamu dipotong ske-

ma profit sharing marketplace, kamu juga bisa membuka toko online yang

benar-benar kamu miliki sendiri, tanpa menumpang ke web lain, dengan

menggunakan software GampangJualan.

http://tokopedia.com
https://digitalproductsale.co.id/aff/go/hansdavid?i=156


Cara #3: Jadi Reseller atau DropshipperCara #3: Jadi Reseller atau DropshipperCara #3: Jadi Reseller atau Dropshipper
Reseller adalah orang yang menjual ulang suatu barang/produk. Se-

dangkan dropship adalah bisnis dimana kamu meminta supplier/pemasok

untuk mengirimkan barang/produk ke pelanggan kamu.

Persamaannya adalah sama-sama tidak memiliki barang/produk sen-

diri.

Jika kamu memiliki cukup modal kamu bisa mulai usaha online seba-

gai seorang reseller, tapi jika kamu tidak memiliki modal/sedikit modal ka-

mu bisa mulai dengan dropship.

Kelebihan dan Kekurangan reseller

Kelebihan:

Tahu stok barang: produk ada ditangan kamu jadi kamu tahu stok bar-

ang yang ada

Bisa menjalaskan kondisi barang dengan mendetail

Bisa menerima pelangga secara online maupun offline

Keuntungan dari diskon yang diberikan lebih besar

Kekurangan:

Butuh modal tidak sedikit, biasanya sampai jutaan

Direpotkan dengan pengemasan barang dan pengiriman

Kelebihan dan Kekurangan dropship

Kelebihan:

Modal sedikit

Tidak diribetkan dengan pengemasan dan pengiriman karena semua di-

lakukan supplier

Kapanpun dan dimanapun bisa dijalankan, komunikasi dengan pelang-



gan bisa dilakukan secara online

Kekurangan:

Penghasilan kecil: diskon dropship biasanya lebih kecil

Tidak tahu kondisi barang: karena barang ada disupplier jadi kamu tidak

tahu persis kondisi barang yang kamu jual

Tidak tahu stok barang: stok barang tentu kamu bisa tanyakan ke suppli-

er, tapi kadangkala responnya lambat. Apalagi supplier memiliki banyak

reseller atau dropshipper. Alhasil kamu bisa kehilangan pelanggan ka-

mu.

Menghadapi komplain pelanggan: karena kamu tidak tahu kondisi bar-

ang yang dikirim, maka kamu akan kesulitan ketika menghadapi kom-

plain dari pelanggan kamu.

Kalau kamu tertarik untuk jualan online sebagai seorang reseller

ataupun dropshipper, begini kira-kira langkah-langkahnya:

1. Daftar Jadi Reseller atau Dropshipper: sesuaikan pilihan dengan ke-

mampuan modal kamu. Untuk mendaftar jadi reseller atau dropshipper

kamu bisa mencarinya di toko online yang menyediakan layanan ini. Ka-

mu bisa bertanya kepada owner. Bahkan untuk toko online ada yang

memasang halaman khusus program reseller atau dropship. Tidak se-

mua toko online membuka peluang ini. Ada yang hanya membuka re-

seller saja, ada yang membuka dropship saja dan ada juga yang tidak

menerima keduanya.

2. Carilah Supplier yang Responsif: supplier yang responsif akan memu-

dahkan kamu untuk menjalankan usaha online dengan metode ini. Cari-

lah supplier yang cepat tanggap terhadap pertanyaan-pertanyaan yang

kamu ajukan dan orderan kamu terutama jika kamu memilih dropship



karena kamu akan sangat bergantung dengan informasi yang diberikan

supplier. Supplier yang responsif membuat kamu nyaman dan tenang.

Kamu juga bisa mengikuti program reseller dan dropship dari beberapa

toko online, dengan begitu kamu akan melihat supplier mana yang lebih

responsif.

3. Uji Coba Dulu Produk yang Akan Dijual: kualitas produk yang akan

kamu jual harus kamu perhatikan.Kamu bisa membeli terlebih dahulu

produk dari toko online yang akan kamu ikuti programmnya. Dari trans-

aksi ini, kamu bisa mengetahui alur atau cara order dari toko online ter-

sebut, kecepatan respon, kualitas produk, cara pengemasan produk,

serta jasa pengiriman yang bekerja sama dengan toko online/ supplier

tersebut.

4. Membuat Perjanjian atau Kesepakatan Dengan Supplier: Banyak to-

ko online yang menawarkan program reseller dan dropship. Masing-

masing toko online memiliki syarat dan ketentuan tersendiri. Kamu perlu

perhatikan setiap poinnya, jangan hanya besaran komisi/diskon yang

saja yang kamu perhatikan. Kalau kamu kuatir di tengah jalan supplier

mengubah ketentuannnya, buatlah kesepakatan di awal sehingga mas-

ing-masing pihak bisa saling bertanggung jawab dengan kesepakatan

tersebut. Biasanya untuk dropship syaratnya lebih mudah. Ada toko on-

line yang menentukan minimal order, ada juga yang tidak menentukan

minimal order jadi order berapapun akan dilayani dan hanya menentu-

kan minimal order untuk pembelian pertama. Carilah yang tidak menen-

tukan minimal order.

5. Bangun Hubungan dan Komunikasi yang Baik Dengan Supplier: ka-

mu harus membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan



supplier , terutama jika kamu dropshipper. Komunikasi yang baik memu-

dahkan kamu melakukan order-order berikutnya. Jika komunikasi berja-

lan baik dan lancar, bisnis ini bisa kamu lakukan bertahun-tahun.

Keuntungan yang bisa didapatkan dari menjadi reseller atau dropshipper

itu lumayan. Jika kamu cukup jeli, pada akhirnya kamu akan memiliki toko

online dengan produk kamu sendiri. Pengalaman kamu menjadi reseller

dan dropshipper ini akan bermanfaat nantinya untuk toko online produk ka-

mu sendiri.

https://sahabatdropshipper.com/id/reff/HansDavidian


Cara #4: Jualan Produk DigitalCara #4: Jualan Produk DigitalCara #4: Jualan Produk Digital
Internet juga membuka peluang buat kamu berjualan produk non-fi-

sik/digital seperti software, template web, e-book, video tutorial, graphic de-

sign dan masih banyak lagi.

Contoh-contoh web Indonesia yang berjualan produk digital di antara-

nya adalah Tips Hamil yang menjual e-book cara menjadi hamil,Travel
Hemat yang menjual jasa perencanaan perjalanan dan e-book mengenai

tips-tips travel hemat dan Digital Product Sale yang menjual banyak soft-

ware, template dan produk-produk digital yang bisa membantu orang ber-

jualan atau mendapatkan ilmu di internet.

Kalau kamu memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan percaya diri

bisa menjual produk digital kamu untuk market luar, kamu juga bisa menju-

al produk-produk digital kamu lewat JVZoo atau Clickbank misalnya.

Owner Digital Product Sale di atas adalah salah satu contoh digital prod-

uct creator yang berhasil menjual ribuan kopi produknya di market luar.

Saya tahu karena saya sempat membantu beliau untuk mengedit sales

page bahasa Inggris-nya.

Keuntungan utama dari berjualan produk digital adalah profit margin

yang sangat besar. Karena produk yang kamu hasilkan itu diantar ke pe-

langgan berupa link download/akses lewat e-mail langsung, maka kamu ti-

dak perlu lagi memikirkan soal logistik dan inventory. Selain itu jumlah copy

yang dijual pun bisa tidak terbatas padahal kamu cuma sekali saja mem-

buat produk digital tersebut baik itu e-book, video tutorial dan sebagainya.

Kalau kamu tertarik ingin menjadi seorang vendor produk digital, ka-

mu bisa belajar langkah-langkahnya di PRO Mastery. Di sini, kamu bisa

mendapatkan 210+ video, 60 modul belajar, 15+ studi kasus untuk menjadi

http://tipshamil.com/
https://travelhemat.com/
https://travelhemat.com/
https://digitalproductsale.co.id/aff/go/hansdavid
http://JVZoo.com
http://Clickbank.com
https://digitalproductsale.co.id/aff/go/hansdavid
https://digitalproductsale.co.id/aff/go/hansdavid?i=123


seorang vendor produk digital.

Seandainya kamu misalnya merasa kurang percaya diri untuk menja-

di seorang vendor produk digital, cara nomor 5 di halaman selanjutnya juga

bisa kamu coba....

https://digitalproductsale.co.id/aff/go/hansdavid?i=123


Cara #5: Affiliate MarketingCara #5: Affiliate MarketingCara #5: Affiliate Marketing
Pada dasarnya affiliate marketing merupakan model bisnis makelar

alias berbasis komis.

Sebagai seorang affiliate, tugas kamu adalah menjadi perantara an-

tara seorang pemilik produk (baik itu fisik maupun digital) dengan pembeli.

Tugas kamu sebagai perantara adalah mencari calon pembeli dan

membawanya ke pemilik produk atau toko online dari produk tersebut. Se-

telah transaksi maka perantara akan mendapatkan komisi yang besarnya

sesuai dengan kesepakatan awal dengan pemilik produk.

Biasanya komisi yang ditawarkan cukup besar mulai dari 50 persen

minimal untuk produk digital karena seperti telah saya tulis di atas, produk

digital tidak perlu pengiriman, inventory dan sekali dibuat bisa dijual berka-

li-kali copy resmi-nya sehingga memungkinkan buat si pemilik produk

memberikan tingkat komisi yang tinggi.

Untuk memulai, kamu bisa mendaftar sebagai affiliate marketer dari

sebuah vendor produk (merchant) untuk mendapatkan ID afiliasi. Merchant

ini bisa berupa suatu perusahaan maupun suatu individu.

Selanjutnya kamu mendapatkan sebuah link affiliate yang berisi link

URL alamat website milik si pemilik produk, dan pada link tersebut sudah

mengandung suatu kode khusus ID Afiliasi kamu.

Kemudian ketika kamu mempromosikan link tersebut, dan siapapun

yang melakukan klik melalui link kamu lalu melakukan transaksi, maka ka-

mu mendapatkan komisi.

Contoh beberapa merchant afiliasi dalam bentuk perusahaan antara

lain adalah Amazon, Clickbank, JVZoo dan Ratakan.

http://amazon.com
http://Clickbank.com
http://JVZoo.com
http://ratakan.com


Affiliate marketing adalah peluang yang susah-susah gampang.

Gampang karena siapapun bisa mendaftar menjadi seorang affiliate dan

pendaftaran ini hampir pasti gratis.

Nah, karena gratis ini maka yang mendaftar jadi affiliate pun bejibun

sehingga artinya pesaing kamu untuk menjual satu produk yang sama juga

banyak sekali.

Oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan duit dari affiliate marketing,

mau gak mau kamu harus bisa melakukan hal-hal ekstra yang membuat

kamu berbeda dan ada beberapa langkah di depan pesaing-pesaing kamu

yang lain.

Singkatnya, beberapa tips untuk bisa mendapatkan duit dari affiliate

marketing adalah sebagai berikut:

1. Buat website khusus untuk promosi produk afiliasi: Untuk affiliate

marketing sebenarnya tidak harus membuat website. Biasanya kamu

sudah dibekali landing page. Tinggal kamu promosikan link afiliasi ka-

mu. Tapi jika kamu ingin optimal, kamu bisa membuat web khusus yang

membahas produk afiliasi yang kamu tawarkan. Web ini gunanya me-

nangkap target market yang lebih spesifik dan kamu juga tampil lebih

profesional ketimbang affiliate marketer lain.

2. Bangun list subscriber dengan memberi produk gratis: Biasanya

produk gratis berupa e-book atau video. Kamu bisa membuat dan mem-

bagikan produk gratis ini kepada pengunjung website kamu. Syaratnya

mereka harus mendaftarkan email mereka sebagai subscribers. Proses

ini dinamakan list building dan setelah kamu mendapatkan email pen-

gunjung website kamu, mereka bisa kemudian di-follow up dengan

email promosi produk afiliasi kamu. Buatlah produk gratis yang konten-



nya berkaitan dengan produk afiliasi kamu.

3. Mendatangkan Trafik Target: Buatlah konten-konten yang berkualitas

di website kamu terutama yang masih berkaitan dengan produk afiliasi

kamu sehingga pengunjung yang datang benar-benar tertarik membeli

produk yang kamu tawarkan.

4. Review Produk: Tulislah artikel berupa ulasan produk afiliasi yang ka-

mu tawarkan. Sisipkan link afiliasi kamu didalamnya. Tulislah secara ju-

jur kelebihan dan kekurangan dari produk yang kamu tawarkan sehing-

ga calon customer kamu bisa menimbang dan memutuskan untuk mem-

beli atau tidak.

https://cafedigital.id/s/h8bqhs5


Cara #6: Jadi InfluencerCara #6: Jadi InfluencerCara #6: Jadi Influencer
Sejak booming media sosial 10 tahun terakhir ini, muncul sebuah

profesi baru yang disebut dengan “influencer”.

Influencer adalah orang-orang biasa dengan pekerjaan biasa juga ke-

banyakan tapi entah bagaimana, mereka bisa menampilkan persona dan

konten yang menarik sehingga memiliki banyak followers di akun sosial

medianya.

Di Twitter mereka sering disebut selebtwit, di Instagram sebagai se-

lebgram dan di Youtube disebut sebagai Youtuber.

Brand-brand besar melihat potensi yang besar untuk melakukan

branding dan marketing lewat influencer-influencer ini. Biaya untuk mem-

bayar mereka bisa jauh lebih kecil ketimbang beriklan lewat media konven-



sional tapi mereka mempunyai daya gaung, atau biasa disebut buzz, yang

sama kuatnya, atau bahkan lebih, untuk menaikkan awareness publik ke

suatu brand atau issue.

Beberapa influencer besar di Indonesia, yang memiliki followers di

atas 1 juta, bahkan bisa mengenakan tarif ratusan juta untuk satu kali cam-

paign di akun media sosial mereka. Bahkan banyak influencer yang menju-

al jasanya habis-habisan di musim politik seperti pilpres dan pilkada bisa

menjadi pejabat-pejabat tinggi di BUMN dan gaya hidupnya berubah 180

derajat jadi super mewah.

Walaupun bayaran dan imbalan influencer itu menggiurkan, perlu ka-

mu sadari sedari awal bahwa untuk menjadi seorang influencer dengan

jumlah follower besar bukanlah proses yang mudah dan butuh waktu berta-

hun-tahun membangun persona media sosial yang kuat dan juga mengisi

akun media sosial kamu dengan konten-konten yang berdaya viral tinggi

secara konsisten.

Selain itu, seorang influencer dengan followers besar juga harus siap

menghadapi gerombolan “haters” yang siap mencaci-maki dan mencari-

cari kesalahan sekecil apapun karena memang tabiat manusia adalah tidak

suka melihat orang lain menjadi besar sendirian.



Cara #7: Blogging/Web PublishingCara #7: Blogging/Web PublishingCara #7: Blogging/Web Publishing
Memiliki blog yang disenangi dan dikunjungi banyak orang adalah tu-

juan utama dari setiap blogger. Blog yang aktif dan dipenuhi banyak orang

akan memberikan si pemilik blog banyak kesempatan untuk mendapatkan

duit dari blog-nya.

Pemilik blog yang populer bisa menempelkan iklan-iklan Google Ad-

sense atau space-space iklan baik di artikel di tempat lain di blog-nya un-

tuk mendapatkan penghasilan.

Blogger seperti Darren Rowse misalnya bisa mendapatkan rata-rata

$100,000 per bulan dari blog fotografinya.

Namun, untuk menjadi blogger yang sukses itu tidak mudah, apalagi

di internet blog baru selalu lahir dan tercipta setiap detiknya. Sama seperti

menjadi seorang influencer, untuk menjadi blogger yang profesional dibu-

tuhkan konsistensi, misalnya dalam hal:

1. Konten yang Berkualitas: Konten yang berkualitas akan mem-

buat pengunjung blog kamu senang dan akan selalu kembali untuk me-

nikmati konten kamu. Membuat konten yang berkualitas itu tidak mudah

tetapi juga tidak sulit. Semuanya tergantung kamu.

2. Aktif Dalam Menjawab Pertanyaan dan Komentar: Kalau kamu

aktif menjawab pertanyaan dan komentar dari pengunjung blog kamu,

maka mereka akan melihat kamu sebagai seorang teman. Mereka juga

akan melihat bahwa kamu sebagai orang yang sangat peduli dengan

permasalahan mereka. Jika kamu selalu menjawab pertanyaan mereka

maka kamu akan mendapatkan trust dan kredibilitas dari penunjung

blog kamu. Dan tentu ketika kamu menjual atau merekomendasikan

http://problogger.com


produk, mereka akan senang hati membeli produk kamu.

3. Tunjukkan Diri Kamu: Jadilah diri kamu sendiri agar pengunjung

blog kamu juga melihat bahwa ada manusia beneran di balik halaman

konten blog kamu. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan dari pen-

gunjung blog kamu.

Buat kamu yang ingin mulai nge-blog, berikut 5 tips yang bisa kamu

pakai agar karir ngeblog kamu dimulai dengan benar:

1. Pastikan kamu telah menyusun struktur blog yang benar: Ti-

dak ada salahnya jika kamu mempersiapkan paling tidak 99% dari pen-

gerjaan struktur blog yang kuat, lalu  biarkan sisa 1% nya untuk peker-

jaan finishing sebelum kamu mulai mengisi konten blog kamu. Struktur

blog yang kuat meliputi pengaturan profil, theme blog, plugins atau infor-

masi lain yang harus dilengkapi.

2. Pilih theme yang bagus dan profesional: Kamu perlu  memilih

theme blog yang terlihat bagus dan profesional. Hal ini akan membuat

blog kamu terlihat lebih menarik, sehingga dapat membuat pengunjung

langsung lebih percaya dengan kamu maupun isi blog kamu. Menggu-

nakan theme profesional juga dapat mencegah kamu terlihat seperti

seorang spammer. Kebanyakan spammer tidak menggunakan theme

yang profesional. Blog yang memang didedikasikan hanya untuk spam

mesin pencari memang hanya menggunakan theme default dan tidak

menambahkan informasi personal lainnya.

3. Tulis beberapa konten: Siapkan kalender konten untuk minimal

satu bulan ke depan. Buatlah paling tidak 5 postingan lalu publish di

blog kamu sebelum kamu mulai mempromosikan blog kamu ke teman-

teman dan kolega kamu.



4. Selalu promosikan konten kamu: Jangan pernah ragu-ragu un-

tuk mempromosikan konten kamu di akun-akun media sosial kamu. Se-

lain bagus untuk membangun sinyal media sosial yang penting untuk

menaikkan peringkat di mesin pencari, pembaca-pembaca pertama blog

kamu akan berasal dari lingkaran pertemanan kamu di media sosial.

5. Have Fun: Blogging tidak hanya dapat menghubungkan kamu

dengan pembaca dan dapat memberikan mereka topik untuk didiskusi-

kan tetapi juga dapat menjadi saluran kamu untuk mengekspresikan diri,

menjalin pertemanan dan menyebarkan keahlian kamu ke dunia inter-

net. Jadi, have fun lah dengan blog kamu.



PenutupPenutupPenutup

Ketujuh cara cari duit di Internet yang saya share di e-book ini hanya-

lah sebagian kecil dair banyak cara lainnya yang tersebar di semesta inter-

net yang luas.

Ada misalnya cara investasi crypto, trading, website flipping dan lain-

lain. Akan tetapi, saya belum pernah mencoba hal-hal tersebut maupun

mendapatkan hasilnya dari situ jadi saya tidak berani berbagi tentang itu di

sini. Kalau kamu tertarik melihat peluang-peluang lain itu silahkan saja dan

pelajari benar-benar agar kamu tidak kena tipu.

Semoga kamu merasa isi e-book ini berguna dan jika misalnya kamu

ada komentar, pertanyaan atau ingin memberikan review testimoni atas isi

e-book ini, silahkan kirim langsung lewat form kontak di blog saya.

https://hansdavidian.com/kontak/

