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Pengalaman Saya Mencari Duit di Internet

Halo sobat,
Sudah lama rasanya saya ingin menuliskan sebuah
laporan khusus untuk bisa dibagikan kepada Anda yang
ingin meraih uang dari internet. Tetapi baru saat ini saya
PeDe untuk membagikannya kepada Anda.
Perjalanan saya dimulai dari akhir bulan januari 2008.
Saya membuat sebuah blog sederhana di wordpress.com
yang kini sudah terkena suspend dikarenakan melanggar TOS mereka. Dari situ saya
mulai membuat blog-blog di provider lain. Dan saya hanya menghasilkan uang sedikit
sekali dari hasil pemasangan iklan.
September 2008 saya beranikan membeli sebuah panduan bisnis internet. Dari situ
saya mulai mendalaminya lebih dalam. Saya ingin tidak hanya sekedar ngeblog untuk
hobby, tapi ngeblog untuk menghasilkan uang. Oktober 2008 lahirlah sebuah blog
berbayar saya yang pertama yaitu www.adabisnis.com .
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Saya mulai bisnis internet dari NOL. Tidak ada background sekolah informatika atau
teknik komputer. Saya sendiri adalah seorang mahasiswa kedokteran waktu itu. Juga
tidak ada teman-teman sekeliling saya yang mengajari saya bisnis internet. Sungguh..
saya menghadapi banyak tantangan… Saya menghabiskan banyak waktu dengan
begadang untuk memutar otak bagaimana menghasilkan uang dari internet. Dengan
chatting dlsb… mengakibatkan saya sering ketiduran saat kuliah. Sampai saya diejek
oleh seorang teman saya : “kalau kamu ga bisa membeli laptop dari uangmu sendiri,
berarti kamu rugi terjun di bisnis online”. Yaps, benar apa yang dikatakan oleh teman
saya tersebut. Saya masih belum bisa menghasilkan banyak uang dari internet saat itu.
Namun ada satu hal yang menjadi impian saya adalah SAYA INGIN MANDIRI.
Saya ingin membeli barang kebutuhan saya dengan uang sendiri. Dan untungnya
orang tua saya sangat demokratis. Mereka mendukung langkah-langkah saya untuk
kuliah sambil bekerja, baik berjualan flashdisk, shooting pernikahan, editing video
maupun jasa service komputer,.. saya lakonin semua itu. Saya menyenanginya.. meski
saya harus meminum pil pahit jeleknya nilai kuliah saya. Tidak mungkin rasanya
mengerjakan 2 hal secara bersamaan… pasti tidak seimbang!
Tapi rasa itu.. rasa keinginan untuk mendapatkan uang dari internet cukup kuat.
Mulai mencari sumber-sumber informasi bisnis internet yang gratis sampai dengan
mendapatkan panduan bisnis internet yang saya bobol di situsnya dengan sangat
mudah. Serta saya juga mendapatkan panduan-panduan berbayar dengan meminta
kepada teman-teman yang sudah membelinya.
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Step by step saya lalui.. sampai akhirnya saya bisa mendapatkan hasil yang cukup
lumayan.
Semoga laporan sederhana ini bisa bermanfaat buat Anda. Saya hanya menyediakan
KAIL.. ikannya silahkan Anda cari sendiri.

Malang, 30 Juli 2010

dr. Purba Kuncara
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Pendahuluan

Pada intinya internet marketing adalah sebuah istilah yang
dapat diartikan dalam bahasa indonesia sebagai Pemasaran di
Internet.
Internet

Nah, apa yang membedakan antara internet marketing dengan marketing yang umum
atau bisa disebut dengan offline marketing ?

Antara lain yaitu :
1. Internet Marketing bisa dilakukan oleh siapapun juga tanpa memandang gelar,
pendidikan maupun usia. Seorang anak SD pun sampai lansiapun bisa melakukan
kegiatan internet marketing.
2. Internet marketing bisa dilakukan dimanapun juga dan kapanpun juga selama ada
koneksi internet. Atau bahkan Anda sedang tidak onlinepun, kegiatan marketing
Anda tetap bisa jalan secara autopilot atau otomatis.
3. Tidak perlu modal yang besar. Cukup bermodalkan koneksi internet saja, baik di
warnet/kantor/rumah sendiri, Anda bisa tetap menjalankan bisnis ini dengan hasil
yang lebih dari cukup. Tapi memang awalnya jelas Anda akan keluar uang untuk
pembelajaran.
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4. Pasar yang begitu luas dan tidak terbatas. Anda bisa bertransaksi dengan siapa saja
dan dari mana saja.

4 poin ini saya yakin akan mengubah pandangan Anda mengenai dunia internet
marketing yang begitu mengasyikkan.

Selanjutnya.. apa mindset yang harus Anda miliki sebagai seorang pebisnis internet?
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Mindset Pebisnis Internet

Rata-rata pemula beranggapan bahwa bisnis internet adalah bisnis yang sangat mudah.
Hanya mengklik iklan maka kita bisa mendapat banyak dollar. Tapi kenyataannya
bisa jadi sebaliknya.
Tapi ada juga yang beranggapan bahwa bisnis internet itu adalah bisnis yang sulit
dijalankan. Apalagi tidak mengerti cara pembuatan website dan bahasa pemrograman.
Jika Anda adalah orang yang nomer 2, Anda tidak salah. Memang bisnis internet
dibutuhkan banyak keahlian. Tapi semua itu bisa Anda pelajari langkah demi langkah.
Mulailah dengan membuat sebuah blog, facebook ataupun twitter. Biasakan mencari
orang ataupun komunitas yang telah berhasil di bisnis ini sehingga Andapun akan
lebih mudah kecipratan ilmunya.

Modal
Dalam bisnis apapun pasti ada modal. Saya menghabiskan uang ratusan ribu awalnya
untuk bisa membeli hosting, domain dan biaya koneksi internet. Baru setahun setelah
itu saya bisa menghasilkan uang yang konstan bahkan meningkat.
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Tips dari saya :
Jangan takut gagal. Melangkahlah dan yakinlah bahwa Anda akan berhasil dalam
bisnis ini.
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4 Modal dasar yang dibutuhkan dalam bisnis internet

Yang pertama yaitu Email. Anda bisa membuat email dengan gratis di gmail.com,
yahoo.com dan yang lainnya.

Yang kedua yaitu Yahoo messenger. Dengan YM kita bisa berkomunikasi via chat
maupun voice dengan biaya yang sangat murah.

Yang ketiga adalah blog, facebook ataupun twitter. Dengan membuat blog kita bisa
menuliskan ide-ide kita dan mendapat komentar dari pengunjung. Sehingga kitapun
bisa mendapat tambahan ilmu. Demikian juga dengan jejaring sosial facebook dan
twitter. Kita bisa mendapat banyak kenalan dari situ.

Yang keempat adalah Internet banking dan akun Paypal. Ini berfungsi untuk sarana
transaksi pembayaran. Dengan internet banking seperti BCA dan Mandiri, maka kita
bisa bertransaksi di pasar lokal dengan lebih cepat dan praktis tanpa perlu pergi ke
ATM. Demikian juga dengan akun Paypal untuk pasar internasional. Dengan paypal
transaksi pembayaran dapat berjalan hanya dalam waktu kurang dari 1 menit.
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Memang dengan hanya memiliki
m emiliki email dan paypal saja Anda bisa menjalankan
bidang bisnis internet tertentu. Tetapi ada baiknya jika Anda juga memiliki
YM, blog, facebook maupun twitter untuk berkomunikasi maupun untuk
menjalankan bisnis internet yang lain.
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Penutup

Yang sering menjadi pertanyaan seorang pemula kepada saya adalah : “Dari mana saya
memulainya?”.
Saran saya mulailah dengan hal yang paling mudah Anda kerjakan. Misalnya dengan
membuat blog. Tulislah apa hal yang paling Anda senangi. Lalu bangun komunitas.
Jangan berpikir bahwa blog hanya bisa untuk dipasangi iklan… Blog bisa Anda
gunakan untuk berjualan juga. Jika Anda memang suka berjualan di forum tentunya
hal ini tidaklah sulit untuk memulainya.

Laporan ini sangatlah sederhana. Tidak menjelaskan secara detail. Untuk itu ada
baiknya jika Anda mencari lebih detail dengan bertanya pada GOOGLE.
Caranya… misal Anda ingin tahu tentang cara membuat blog, maka ketikkan : cara
membuat blog.
Artikel “How To” atau “Cara” sangat mudah kita temukan di internet dengan gratis.
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Anda juga bisa mendapatkan update informasi terbaru dengan berlangganan via email
di www.adabisnis.com/go/feed

Isikan email Anda dan ketikkan kode anti spam. Lalu tekan “enter”.
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Lalu cek email Anda :

Setelah mengklik link konfirmasi maka Anda akan bisa mendapatkan update
artikel dari blog adabisnis.com yang akan terkirim ke email Anda.
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Testimonial

Pak Purba orangnya pelayanannya benar-benar bagus. Responnya cepat, utnk
soal internet, script, beliau banyak ilmunya, dan itu benar2 dibagikan. Saya
sering cerita pada teman2 saya di kota saya, ada dokter dari Malang, sahabat
saya, yang jago internet dan hal2 yang berhubungan dg internet. Ini luar biasa
sekali, latar belakang medis, namun bisa juga di bidang internet. Soal hosting
dan script, saya sering tanya ke pak Purba ini, dan ilmunya mantap.
Anton huang – www.antonhuang.com

Alhamdulillah, Paypal pertamaku sudah aku terima dengan nilai rupiah
berkat bantuan Mas Dokter Purba Kuncara yang ganteng dan pinter.
hehehe
Awalnya mau tak ambil lewat BCA… eee namaku double : Kastam
kastam… muncullah di BCA harus Kastam kastam padahal di bca
kastam doang… trrus konsul deh ama dokter
Kastam – www.optikonline.info

Twu thumbs buat mas purba

paypal aQ sempet kena limit tp dg sababrnya

mas purba ngebantuinn ..makasii yaa mas
Putri Winta - http://chocobeeshop.com

Testimoni selengkapnya bisa Anda baca di http://adabisnis.com/testimoni
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