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95% orang berpendapat, bahwa Internet bisa menghasilkan uang adalah bohong. Mungkin 
termasuk anda bukan? Tetapi setelah anda membaca e-book ini, anda akan tahu rahasianya 
bagaimana bisa menghasilkan uang yang berlimpah dan tanpa batas dari Internet dengan 
cara yang baik dan benar. Dan akhirnya saya yakin anda akan keluar dari kelompok yang 
95% di atas. Sekarang mari kita buktikan bahwa Internet juga bisa dijadikan alternatif 
sumber penghasilan untuk anda seperti pekerjaan “terhormat” lainnya.  

Dari ribuan program penghasil uang di Internet, Salah satunya adalah program PTC (Paid To 
Click). Saya memilih program ini untuk anda, karena sangat mudah di jalankan dan gratis. 

PTC adalah jenis usaha jasa periklanan yang di jalankan oleh perusahaan atau perorangan 
pada sebuah situs web. Ada tiga unsur yang saling melengkapi dalam program ini, yaitu : 
Advertiser, pengelola situs PTC, dan member. 

1. Advertiser, adalah pemasang iklan, yang membayar kepada pengelola situs PTC 
dengan system PPC (Pay Per Click). artinya, advertiser hanya membayar kepada 
pengelola, ketika ada pengunjung yang meng-klik iklan yang dipasangnya. 

2. Pengelola situs PTC, adalah pemilik situs yang bertugas menampilkan iklan para 
advertiser di situs web-nya dan mempunyai banyak member yang tugasnya 
mengunjungi atau meng-klik iklan para advertiser. 

3. Member, adalah peserta perorangan yang mendaftar ke pengelola situs dan akan 
dibayar oleh pengelola situs ketika anda mengklik sebuah iklan. Anda dapat memilih 
member standar atau berbayar. 

Dari ketiga unsur di atas, yang paling mudah anda ikuti adalah mendaftar menjadi member 
standar, karena tidak perlu mengeluarkan uang pendaftaran alias gratis. Jika nantinya anda 
ingin lebih serius menekuni bisnis ini, anda bisa meningkatkan status dari member standar 



menjadi member berbayar, karena akan dibayar per-kliknya lebih besar dibanding member 
standar. 

Hampir semua situs PTC menerapkan system refferal. Artinya kita boleh mempunyai 
downline sebanyak-banyaknya. Dan dari setiap klik yang dilakukan oleh downline kita akan 
mendapatkan komisi sebesar 50%nya. bahkan bagi pengelola situs yang lebih modern 
mereka telah menyiapkan system sewa/beli refferal (artinya kita bisa menyewa refferal, jika 
tidak mau susah-susah cari downline).  

Penghasilan Member : 

Penghasilan anda akan ditentukan seberapa besar waktu yang anda gunakan dan seberapa 
besar pengelola situs membayar anda. Setiap pengelola mempunyai aturan dan ketentuan 
masing-masing. 

Di bawah ini adalah contoh penghasilan member standar (gratis) dari situs PTC NEOBUX :  

 Nilai per klik iklan   : $0,010 

 Nilai dari per klik referall  : $0,005 

 Jumlah iklan yang bisa diklik : 4 iklan per hari 

 Pembayaran    : $USD via paypal. 

Ilustrasi penghasilan I : Jika kita mengklik 4 iklan perhari maka dalam satu bulan = 30 x 4 x 
$0,010 = $1,2  penghasilan anda memang kecil oleh karena itu anda harus mencari atau 
menyewa refferal. 

Ilustrasi penghasilan II : Jika anda mempunyai refferal sebanyak 100 orang dan masing-
masing mengklik 4 iklan. Maka sebulan adalah : 100 x 30 x 4 x $0,005 ditambah penghasilan 
kita $1,2 =  $61,2 kalau dirupiahkan kurang lebih Rp. 500.000,- lumayan kan daripada 
nganggur? Hehe.. 

Jadi, kunci sukses dari program ini adalah semakin banyak refferal maka penghasilan anda 
semakin besar. Oleh karena itu silahkan anda tentukan sendiri mana yang paling gampang 
dilakukan : 

1. Direct Referral (DR) : yaitu downline yang kita ajak sendiri untuk bergabung ke 
program ini. Anda harus mempunyai kemampuan mengajak orang dan waktu yang 
banyak, tenaga dan semangat yang tinggi. 

2. Rented Referral (RR) : yaitu downline yang bisa kita sewa dari pengelola situs yang 
kita ikuti. Anda bisa mendapatkan ratusan bahkan ribuan referal sesuai kemampuan 
keuangan anda. Dan percayalah, hasilnya akan jauh lebih besar dari biaya yang anda 
keluarkan. 



Gambar berikut adalah salah satu contoh form pembayaran dari situs PTC luar, melalui 
rekening paypal. Selanjutnya anda bisa mencairkan uang anda melalui bank lokal dengan 
syarat dan ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

MEMILIH PROGRAM PTC YANG DIPERCAYA 

 

Dari sekian ribu program PTC yang beredar di Internet, ternyata ada juga lho yang bohong 
alias PTC SCAM dan tidak membayar seperti yang dijanjikannya. Oleh karena itu, walaupun 
gratis, anda harus berhati-hati supaya anda tidak rugi menghabiskan waktu dan tenaga 
anda. Berikut ini saya rekomendasikan beberapa situs yang baik dan sudah terbukti 
membayar.   

1. NEOBUX 
Ini adalah sebuah situs PTC terbaik saat ini. Dikelola oleh NeoDev LDA, Portugal dan 
diluncurkan secara resmi pada tgl. 30 April 2008 sampai sekarang. 
Statusnya : Elite Site, The Best of The Best Site (sumber : International PTC 
investigations). 

2. TVI ptc 
Sebuah situs PTC yang sedang berkembang dan patut anda coba. Pembayaran 
instant via AlertPay, dan upgrade membership hanya $10,0 USD pertahun. Untuk 
member golden tersedia 20+ iklan. Kuota untuk RR max.9,999 referal. Dengan harga 
sewa RR hanya $0,02 perreferal. 

3. MYBUX.ME 
Adalah sebuah situs PTC Indonesia. Dibayar dengan rupiah, dan dikelola oleh admin 
yang terpercaya. Ini juga patut anda coba. 



 

Dan masih banyak lagi situs situs PTC yang akan saya jelaskan manfaat dan kelebihan dari 
masing masing situs dalam e-book selanjutnya. 

sekarang anda sudah tahu cara menghasilkan $61.2 USD hanya dari satu situs saja. 
Bagaimana jika anda mendaftar kepada 7 situs sekaligus?  Silahkan anda hitung sendiri 
hasilnya…..  

Ini adalah cara bekerja dengan cerdas. Nah, apakah sekarang anda masih tidak percaya 
bahwa Internet bisa memberikan penghasilan untuk anda? 

 

Terimaksih atas perhatian anda, selamat mencoba dan semoga sukses! 
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Situs yang memberikan 3 keuntungan sekaligus 


