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Mendulang Dollar Dengan 
Fiverr.com 

 

 

“Amazing!. Setelah baca ga tahu harus bicara 
apa” 

Yang jelas buku ini (mungkin) satu-satunya buku 
pertama di Indonesia yang membahas tuntas 
mengenai Fiverr.com dimana lengkap dengan 
“Trick” unik yang siap menggelontorkan Dollar ke 
Kantong!. 

- Dr. Purba Kuncara, CEO of KlikHost.com 

 

 “Andhika, Anda Membuat Saya Iri..!” 

Dan yang pasti, buku ini adalah buku PERTAMA di 
Indonesia yang membahas tentang Fiverr.com 
secara terperinci dan jelas. Jangan sampai Anda 
menyesal kebanjiran Dollar dari metode dan 
rumusan Sukses Mendulang Dollar Dengan 
Fiverr.com yang Andhika berikan!. Recommend!. 

- Lulu Kemaludin, Owner LuluKemaludin.com 

REAL TESTIMONIAL 
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 “Ingin Tahu Cara Tercepat Dan Termudah 
Mendapatkan Uang Di Internet?” 

Saya memang bukan seorang pakar atau 
ahlinya internet marketing, tetapi saya pribadi 
hidup dengan mencari uang di internet. 

Jika ada yang bertanya kepada saya, maka 
saya akan menjawab bahwa di Internet terdapat 
banyak cara untuk mendapatkan uang seperti 
Adsense, Affiliate, CPA, Paid To Review, Link Sales 
dan masih banyak yang lainnya. 

Tetapi dari semuanya itu, menurut 
pengalaman saya, Fiverr.com adalah cara untuk 
mendapatkan uang di Internet yang paling cepat 
dan paling mudah. 

Karena itu saya beruntung mengenal 
seorang Andhika Wijaya Kurniawan, Internet 
Marketing Specialist dan Small Business 
Consultant yang membimbing bagaimana caranya 
mendapatkan uang di Internet melalui Fiverr.com. 

Sudah tidak sabar untuk mendapatkan 
Dollar pertama Anda dari Internet?. Segera miliki 
dan praktekan buku “Mendulang Dollar Dengan 
Fiverr.com” 

- Johan Edison, Ebay Seller – id.RempitEbay.com 
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“Buku ini mampu mendongkrak Income saya 
sebanyak 35%!” 

Fiverr.com adalah pangsa baru yang sangat 
menjanjikan. Disana kita bisa menjual jasa yang 
rata-rata bisa kita kerjakan dalam waktu 10 menit 
seharga $5,-. 

Dengan buku ini, Anda akan dibimbing 
langkah demi langkah untuk menuju kebebasan 
finasial sebanyak yang Anda kehendaki – tentu 
saja ada usaha yang diperlukan karena kita 
bekerja dilingkungan penjual jasa. 

Buku ini bukan luar biasa lagi, tapi sangat-
sangat Luar Biasa!. Saya menyukai bagian trik 
Cara Memilih Gigs Jual. 

Sebelum membeli buku ini, penghasilan rata-
rata saya dari Fiverr.com sebanyak $1700,- per 
bulan dan buku ini mampu mendongkrak 
pendapatan saya sebanyak 35%. 

Salut untuk Andhika! 

- M. Agus Qomarudin, Internet Security Advisor 
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PERHATIAN! 

Jangan Salahkan Penulis, Apabila Anda Sebagai 

Pembaca Kebanjiran Order Dari www.Fiverr.com. 

Penulis Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Setiap 

Dollar Yang Anda Dapatkan.  Selamat Mencoba!. ^^ 

http://www.fiverr.com/
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Kata Pengantar 

 

ukanlah suatu hal kebetulan ketika Anda 
tergerak untuk melihat, membeli dan 
membaca buku ini. Karena saya percaya 
bahwa sebuah passion tidak dapat 

dikatakan sebuah kebetulan. 

Buku ini saya tulis dengan tujuan 
membagikan apa yang telah saya pelajari, 
praktekan atau terapkan hingga berhasil 
mendapatkan ratusan dollar bahkan mencapai 
ribuan dollar hanya dengan bermodal SKILL, 
Rekening Bank Online, Komputer dan Koneksi 
Internet. 

Kebanyakan orang sering salah dalam 
mengartikan Bisnis Internet dan dilain sisi 
kebanyakan orang bingung ingin memulai dari 
mana. Jika saat ini Anda sebagai pembaca buku ini, 
mengalami hal yang sama, tenang!. Karena Anda 
bukan satu-satunya orang yang mengalami hal ini. 
Saya juga pernah diposisi Anda yang bingung 
untuk memulai dan bahkan hampir putus asa. 

Memulai dari yang kecil terlebih dahulu 
adalah cara saya untuk memulai Bisnis di Internet. 
Setelah memahami seluk beluk salah satu Bisnis 
Internet yang saya jalankan, baru saya akan 

B 
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mencoba Bisnis Internet lainnya dan ini yang saya 
arahkan kepada setiap sahabat-sahabat saya yang 
telah menjadi bagian dari Mailing List di Official 
Blog saya, www.AndhikaWijayaKurniawan.com 
dan berhasil menghasilkan penghasilan dari 
Internet. 

Sebenarnya, Bisnis di Internet dapat 
dijalankan oleh siapa saja tanpa melihat status 
dan keadaan. Yang menjadi permasalahan adalah 
Mindset terhadap Bisnis di Internet banyak yang 
salah. Banyak orang beranggapan harus memiliki 
modal yang besar untuk bisa memulai suatu Bisnis 
di Internet. Selain itu ada juga yang beranggapan 
Newbie dan merasa tidak memiliki Skill apapun 
karena sebuah latar belakang pendidikan. 

Saya pribadi, tidak percaya jika ada yang 
mengatakan kepada saya bahwa dirinya tidak 
memiliki kemampuan (skill) apapun. Karena yang 
saya tahu, setiap orang sejak lahir sudah memiliki 
kemampuan yang berbeda-beda dengan semangat 
dan keinginan yang sama, yaitu Sukses!. 

Dalam buku ini, saya akan berbagi 
pengalaman saya dalam mencari recehan dollar di 
Internet melalui Fiverr.com dengan trick saya 
tersendiri sehingga Anda bukan lagi mencari 
sebuah recehan melainkan penghasilan. 

Selamat membaca dan PRAKTEK! 
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Ucapan Terima Kasih 

 

erima kasih pertama, saya persembahkan 
dan saya panjatkan untuk Tuhan Yang 
Maha Kuasa, dimana telah memberikan 
nafas kehidupan setiap harinya kepada 

saya untuk dapat menyelesaikan semua 
kreatifitas, aktifitas dan termasuk dalam menulis 
buku ini. 

Terima kasih kedua, saya persembahkan 
untuk my extraodinary Mom yang sudah menjaga 
dan membesarkan saya hingga saat ini dengan 
Kasih dan Cinta yang tidak akan pernah dapat 
diukur oleh apapun.  

Terima kasih ketiga, saya persembahkan 
untuk my someone special, Ericka Kartikasari 
yang sudah mendukung saya dalam berbagai 
kehidupan yang saya jalankan dan sudah berada 
disamping saya dalam suka maupun duka. 

Terima kasih keempat, saya persembahkan 
untuk teman-teman pelaku Internet Marketing 
dan pelaku Bisnis di Internet yang sudah 
mendukung saya dalam pembuatan buku ini yang 
awalnya dari sebuah eBook Best Seller. Terima 
kasih atas pemasukan dari teman-teman semua. 

T 
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Terima kasih kelima, saya persembahkan 
untuk NulisBuku.com sebagai Self Publisher yang 
sudah menjadi fasilisator dalam penerbitan buku 
ini. 

Terima kasih keenam, saya persembahkan 
untuk para pembaca buku ini dan semoga melalui 
buku ini, teman-teman juga bisa belajar 
menghasilkan uang di internet seperti teman-
teman pelaku Internet Marketing dan pelaku 
Bisnis di Internet lainnya.  

 

 

Salam hangat, 

Your Successful Partner, 

 

Andhika Wijaya Kurniawan 

www.AndhikaWijaya.com 

www.AndhikaWijayaKurniawan.com  

http://www.andhikawijayakurniawan.com/
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Prolog – Bisnis Internet 

 

aat ini siapa yang tidak kenal dengan Dunia 
Internet?. Bahkan anak TK (Taman Kanak-
kanak) saja sudah mengenal Dunia Internet 
dan bahkan sudah ada yang memiliki blog di 

usia sedini itu. Ya!.. Dalam Dunia Internet, 
informasi apapun dapat kita temukan. Bukan 
hanya informasi kejadian terkini yang sedang 
terjadi di dunia, melainkan informasi mengenai 
Bisnis, Makanan, Alat Kesehatan, Film dan 
sebagainya hingga informasi Cara Menghasilkan 
Uang di Internet pun dapat ditemukan. 

The Power of Internet telah merubah Dunia 
menjadi era Teknologi Global. Yang dimana 
barang elektronik mulai membutuhkan Internet 
sebagai pelengkap, dunia broadcast juga mulai 
membutuhkan Internet sebagai pelengkap dan 
manusia juga mulai tidak dapat lepas dari Internet 
dan menjadikan kebutuhkan primer dalam 
keseharian. Apalagi sejak adanya dan munculnya 
Social Media seperti Twitter.com dan 
Facebook.com. 

Tapi, Apakah dunia mengetahui Rahasia 
yang tersimpan di dalam dunia Internet?. Yes, 
masih banyak Rahasia yang dapat ditemukan 
dalam dunia Internet yang dimana salah satunya 

S 
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adalah Rahasia Mendulang (Menghasilkan) Uang 
melalui Internet dengan cara Berbisnis di Internet 
dan Memasarkan Barang di Internet (Internet 
Marketing).  

Sebenarnya Bisnis di Internet bukanlah hal 
yang tabu lagi untuk sekarang ini, akan tetapi 
masih banyak orang yang belum benar-benar 
paham tentang Berbisnis di Internet, sehingga 
semua yang menghasilkan Uang di Internet lebih 
banyak mengatakan sebagai Internet Marketing. 

Sebelum lebih lanjut mengenai Bisnis 
Internet akan lebih baik kalau mengetahui secara 
singkat konsep Bisnis itu sendiri. 

Bisnis adalah sebuah proses penjualan dan 
pembelian, Bisnis adalah sebuah usaha yang 
dijalankan oleh perorangan atau perusahaan 
untuk menghasilkan keuntungan (profit), Bisnis 
adalah sebuah tindakan negosiasi dan Bisnis 
adalah sebuah kejujuran yang dijalankan. 

Berdasarkan konsep singkat mengenai 
Bisnis, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 
Bisnis Internet adalah sebuah proses penjualan 
dan pembelian, sebuah proses negosiasi dan 
sebuah usaha yang dilakukan dengan bantuan 
media perantara Internet yang memegang dan 
memiliki Etika Berbisnis dan Kejujuran. Lalu 
bagaimana dengan pemahaman mengenai 
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Internet Marketing?. Secara singkat Internet 
Marketing atau lebih dikenal sebagai Pemasaran 
Online adalah sebuah proses memasarkan suatu 
produk jual dengan memanfaatkan media 
perantara Internet yang tentunya seorang 
Internet Marketer harus memahami Strategi 
Marketing pada umumnya. 

Perkembangan dalam Bisnis di Internet 
juga tidak bergerak dengan lambat, karena tidak 
sedikit juga yang berhasil mendirikan Bisnis di 
Internet yang dimana mulai dari penghasilan 
omzet jutaan per bulan hingga milliaran per bulan 
dengan menjual produk atau jasa melalui Internet 
dengan modal yang relatif kecil hingga modal yang 
relatif besar. 

Dalam melakukan bisnis apapun, Modal 
merupakan hal yang paling dibutuhkan dan 
terpenting sebagai langkah awal dari sebuah 
keberhasilan. Salah satunya adalah modal 
Keberanian untuk Memulai atau Take Action. 

Tercatatnya angka pengangguran yang terus 
meningkat, membuat banyak orang mencari jalan 
untuk mendapatkan penghasilan sampingan dan 
bahkan ada yang mencari jalan untuk 
mendapatkan penghasilan lebih tanpa harus 
bermacet-macet di jalan, keterikatan waktu dan 
sebagainya. Sehingga solusi atau jalan keluar 
terakhir adalah banyak orang mulai melirik Dunia 
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Internet sebagai lahan untuk mendapatkan 
penghasilan lebih dan lebih. 

Jika Anda yang membaca buku ini termasuk 
dalam salah satu orang yang ingin belajar dan 
mencari penghasilan sampingan atau ingin 
memulai usaha tapi tidak memiliki modal yang 
banyak, tentunya Internet dapat dijadikan sebagai 
salah satu solusi terbaik untuk menghasilkan 
Uang. 

Setiap usaha atau bisnis pasti membutuhkan 
Modal awal sebagai langkah sebuah keberhasilan. 
Lalu modal awal apa yang harus dipersiapkan 
untuk memulai Bisnis di Internet?. 

Untuk memulai Berbisnis di Internet, modal 
awal sangat minimal yaitu: 

 Seperangkat Komputer (PC atau Laptop) 

 Koneksi Jaringan Internet. 

 Produk Jual atau Jasa. 

 Toko Online atau Blog. 

 Elektronik Mail (eMail). 

 Fasilitas Messenger (Online Chat). 

 Rekening Bank Online dan Offline. 
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Jika sudah memiliki seperangkat komputer, 
Koneksi Jaringan Internet, eMail, Fasilitas 
Messenger dan Rekening Bank, maka modal yang 
akan dikeluarkan sangat minimal sekali yaitu 
Modal untuk produk jual dan toko online 
(website). Jangan khawatir jika tidak memiliki 
produk jual, kita dapat menjual jasa atau keahlian 
di dalam dunia Internet (Tapi jasa halal ya ). 

Saat ini, banyak sekali website yang 
memberikan fasilitas bagi orang-orang yang ingin 
menghasilkan uang melalui Internet, seperti 
TokoPedia.com, Juale.com, HajarAbis.com, dan 
masih banyak lagi atau yang bertaraf international 
seperti Alibaba.com, eBay.com dan lainnya. Bukan 
hanya itu saja, bahkan saat ini, semakin banyak 
website dan perusahaan yang bergerak sebagai 
perantara antara penjual jasa dan pembeli yang 
membutuhkan jasa tertentu, salah satunya adalah 
Fiverr.com. 

Cukup mudah bukan untuk memulai suatu 
bisnis dan menghasilkan uang secara nyata 
melalui Internet?. Sekarang sudah saatnya 
memanfaatkan Internet sebagai Mesin Penghasil 
Uang yang bekerja 24 jam sehari selama 7 hari 
seminggu bahkan disaat kita sedang tidur. 

-AW- 
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Apa Itu Fiverr.com 

 

iverr.com adalah sebuah website dan 
perusahaan yang didirikan pada bulan 
Desember 2009 sebagai perantara bagi 
orang-orang yang ingin menghasilkan Uang 

melalui Internet dengan menjual jasa atau 
keahlian dan biasanya disebut Outsourcer. 

Fiverr.com juga sebagai perantara bagi 
orang-orang yang sedang mencari suatu jasa atau 
kehalian untuk membantu menyelesaikan 
pekerjaan atau sesuatu hal dan biasanya disebut 
Outsourcing. 

 

F 
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Walaupun Fiverr.com termasuk sebuah 
website yang baru (berdiri pada bulan Desember 
2009), tetapi Kredibilitas Fiverr.com tidak perlu 
diragukan lagi karena Fiverr.com merupakan anak 
perusahaan dari perusahaan Online terbesar 
Amazon.com. 

Dengan menggunakan sistem pembayaran 
secara Instan kedalam Rekening Online atau 
Paypal yang sudah terverifikasi dan juga sistem 
kerja yang membuat penjual Jasa atau Keahlian 
(Outsourcer) tidak akan tertipu oleh orang yang 
membutuhkan Jasa atau Keahlian (Outsourcing) 
selama mengikuti sistem yang sudah dibuat oleh 
Fiverr.com. 

Fiverr.com mengharuskan setiap Outsourcer 
untuk dapat berkreasi dalam menjual Jasa atau 
Keahlian yang hanya akan diharga sebesar US$ 5,- 
yang dimana adalah penghasilan kotor sebelum 
potongan dari Fiverr.com dan Paypal. 

Didalam Fiverr.com, kita dapat menjual 
berbagai macam Jasa atau Keahlian seperti Gift 
Card, Design Logo, Endorsement eBook, Scripting, 
Programming dan sebagainya yang bisa dilihat 
pada Kategori yang ada dalam Fiverr.com. Bahkan 
Outsourcer yang menjual keahlian bernyanyi 
Happy Birthday saja dapat menghasilkan uang di 
Fiverr.com.  
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Salah satu yang membuat unik dari website 
perantara Jasa atau Keahlian Fiverr.com ini adalah 
Registrasi yang Instan dan kita sebagai members 
mendapatkan Gratis Promosi Jasa atau Keahlian 
yang kita jual di Fiverr.com. 

Dalam arti kita hanya perlu menunggu 
adanya Buyers atau Outsourcing yang datang 
melakukan Order atau Message ke Inbox untuk 
dapat di prospek dan terakhir Deal memesan jasa 
atau keahlian yang kita tawarkan. 

Tetapi bukan berarti tidak ada strategi lain 
untuk mendatangkan seorang pembeli atau 
membuat pembeli melirik jasa kita. Ada banyak! 
Dan akan dibahas pada halaman per halaman 
berikutnya dalam buku ini.  

 

 

-AW- 

 

 

 

 

 


