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Panduan Linkworth : 

Cara Memasang Link post, Link ads dan Link Word dari Broker Linkworth

Oleh : www.yusaindera.com

Banyaknya teman-teman yang mengaku kebingungan dengan cara memasang 

beberapa job yang berasal dari broker linkworth ini seperti link post, link ads 

dan link word memberi inisiatif kepada saya untuk mencoba menjelaskan lebih 

jelas dengan sebuah reports PDF tentang cara pemasangan beberapa job di 

linkworth. Seperti yang pernah saya jelaskan banyak di blog saya, bahwa job 

dari  linkworth  ini  nilainya  sangatlah  lumayan.  Diwaktu-waktu  awal-awal 

mengikuti  linkworth  ini  banyak  beberapa  job  linkworth  yang  bernilai  $30, 

biasanya  berasal  dari  advertiser-advertiser  terkemuka  seperti  Microsoft. 

Namun,  akhir-akhir  ini  ketika  Amerika  (US)  dimana  linkworth  ini  berlokasi 

sedang  mengalami  resesi  nilai  jobs  nya  jadi  menurun  bahkan  ada  yang 

mencapai  $5  untuk  sekali  posting.  Pada  intinya,  untuk  mendapatkan 

pembayaran dari linkworth minimal earning kita pada bulan itu adalah $25. 

Jika earning kita sudah mencapai atau melebihi  $25 maka secara otomatis 

pada tanggal 10 bulan itu kita akan dibayar melalui paypal. 

1. Bagaimana cara submit blog atau situs kita di linkworth ?

Caranya tinggal masuk saja ke linkworth dulu, login kemudian submit site
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Ketik  submit  one  site  kalau  mengirim  satu  situs  dan  multiple  site  kalau 

beberapa situs. Setelah itu isi form di bawah seperti nama situs, url, deskripsi, 

main category, tags (contoh:travell, car, home, furniture, etc) , site language 

(bahasa yang dipakai), monthly visit (perkiraan jumlah pengunjung per bulan), 

dan additional info (info tambahan kalau ada).

Setelah itu lanjutkan ke form berikutnya.

Isi additional website setting allow description on ads (maksudnya di linkword 

jadi ada sedikit deskripsinya=Yes), hide web site address (No), use rel nofollow 

(No, karena biasanya jarang ada yang mau advertiser diberi tag nofollow).

Offer  linkads,  artinya apakah kita  ingin  ikut  mendapat  job link  ads.  Untuk 

platform blogger bisa mendapat jobs ini (jawab : yes). Untuk Link Suras (link 
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single rotating ads) dan Link Muras (multi rotating ads) hanya bisa dipasang di 

platform domain yang berhosting bukan di platform blogger karena memakai 

kode PHP.

Selanjutnya  apakah  kita  ingin  mendapatkan  job  linkpost  isi  form  seperti 

dibawah dan juga besarnya bid.

Lalu  kemudian  isi  juga  apa  kita  ingin  mendapatkan  job  linkintxt.  Bila  kita 

accept maka linkworth akan mengcrawl isi website kita dan mencari keyword-

keyword yang potensial di blog anda.
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Isi juga apakah kita ingin mendapat job linkBB, namun jobs ini hanya berlaku 

untuk hosted blog atau hosted site. Untuk blogger tidak bisa platformnya.

Kemudian juga isi apakah kita ingin mendapatkan job linkwords lalu pilih juga 

bentuk iklannya. 

Ok, mungkin sudah jelas bagaimana cara pengisian dan submit blog kita ke 

linkworth. 
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2. Bagaimana cara setting paypal account kita di linkworth ? 

Untuk mendapatkan pembayaran dari linkworth kita harus mempunyai account 

paypal yang sudah verified dan bisa withdraw ke bank di Indonesia. Setelah 

kita punya account paypal kita hanya tinggal memasukkan paypal account kita 

ke linkworth. Caranya masuk ke myaccount --> payment setting

Untuk form diatas mungkin sudah jelas kita pilih payment method paypal, tulis 

nama kita, minimum payout $25 dan dibawah tulis paypal account kita.

3.  Bagaimana  cara  untuk  memperkirakan  nilai-nilai  yang  kita 

masukkan ke bid link post, link ads ?

Kita bisa memakai tools dari linkworth yaitu link quote mytools-->link quote
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Setelah itu tinggal kita klik get quote. Terakhir saya cek tools ini sedang error, 

untuk nilai-nilai ini perkirakan saja dari nilai-nilai jobs seperti di broker-broker 

lain seperti reviewme, sponsoredreviews, blogsvertise. Umumnya untuk blog 

PR 3 bid $15 di linkworth sudah bagus, beberapa kali bahkan saya melebihi 

$15 untuk sekali buat jobs. 

4. Bagaimana cara memasang link post ? 

Langsung aja ke bahasan tentang memasang link post, bila ternyata blog anda 

mendapatkan jobs link post baik lewat email atau lewat grab task maka akan 

muncul link seperti ini di linkworth. 

Klik ke gambar panah yang saya kasih bulatan.

Setelah itu akan muncul gambar seperti ini : 

Nah ini adalah guideline untuk membuat posting gunakan 3 keywords Cirro 

Energy, Gexa Energy dan Cirro Energy. Artinya kita harus membuat anchor 

text dari 3 keyword ini ke situs www.texaseletricrate.com.

Artinya ada 3 anchor text yang harus dibuat dalam posting yaitu :

<a href="http://www.texaselectricrate.com">Cirro Energy</a>

<a href="http://www.texaselectricrate.com">Gexa Energy</a>

<a href="http://www.texaselectricrate.com">Cirro Energy</a>

6

http://www.texaselectricrate.com/
http://www.texaselectricrate.com/
http://www.texaselectricrate.com/


Sebenarnya ini inti dari semua broker paid review yaitu membuat link ke situs 

advertiser.

Klik  link  tersebut  dan  masuk  ke  form  submit  jobs  yang  sudah  selesai 

dikerjakan. Bila review telah selesai copy url posting kita tanpa http:// seperti 

gambar karena http:// sudah ada didepan.

Setelah itu tinggal klik complete

Selesai sudah mengerjakan pekerjaan link post. Biasanya kemudian advertiser 

akan melihat hasil tulisan kita. Sebisa mungkin tulisan kita berbahasa Inggris 

yang baik dan mempunyai grammar yang baik. Coba baca tulisan saya tentang 

cara membuat grammar yang baik, dan koreksi dengan Microsoft Word.

Tips:  Kita  tidak  perlu  memasang  banner  yang  melink  ke  linkworth  karena 

tanpa banner linkworth juga selalu diapprove.

5. Grab Task untuk Link Post

Banyaknya  grab  task  dari  linkworth  itu  tergantung  waktu-waktu  tertentu 

kadang-kadang  pagi  hari  muncul  namun  kadang-kadang  seharian  penuh 

muncul job seperti  ini. Biasanya kalau nilainya besar akan saya accept dan 

sekarang jadi muncul di halaman depan link worth seperti ini.
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Berarti ada 4 jobs yang bisa diambil dari linkworth.

Untuk jobs berwarna kuning ini bisa coba diambil dengan mengklik accept this 

linkpost job. Bila diterima nanti linkworth akan mengabarkan lewat email. 

Untuk jobs yang berwana hijau seperti ini sudah pasti bisa diambil.

Sedangkan untuk jobs berwarna merah tidak bisa diambil.

6. Bagaimana Cara Memasang Link Ads ?

Hampir  sebagian  besar  jobs  linkads  yang  saya  peroleh  berasal  dari 

pemberitahuan lewat  email.  Kalau ada advertiser  tertarik  untuk memasang 
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iklan  di  blog  anda  maka  linkworth  akan  memberitahukannya  lewat  email 

seperti ini. 

Bila kita mendapakan job seperti ini lewat email, maka kita tinggal masuk ke 

linkworth. Pertama kali approve dulu jobs yang ditawarkan kemudian kita lihat 

kode yang harus kita copy paste diblog.

Klik ke gambar yang saya bulati untuk mendapatkan kode yang harus dicopy 

paste ke blog. Setelah kita klik akan muncul kode seperti ini.
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Kode ini kemudian kita copy paste ke dalam blog kita. Karena ternyata setelah 

kita lihat kodenya seperti ini :

<span id="y37762">

<table cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" height="100%" border="0">

 <tr>

  <td><a href="http://www.book-press-release.com">Book Press Release</a> - The 

largest source of press releases for new books and authors.</td>

 </tr>

</table>

</span>

Karena kode ini bila di copy paste ke dalam blog formatnya kurang sesuai saya 

sendiri memodifikasi kode ini menjadi

<span id="y37762">

<a href="http://www.book-press-release.com">Book Press Release</a> - The 

largest source of press releases for new books and authors.

</span>

Pada intinya yang penting dalam kode ini adalah kode <span id="y37762">, ini

yang nantinya akan di crawl oleh bot Linkworth yang katanya bernama lwbot. 

Kita tunggu saja satu hari maka earning kita dilinkworth akan bertambah 

sesuai besarnya tawaran linkads ini. Bentuk linknya jadi seperti ini. 

7. Bagaimana cara memasang kode link word?

Cara memasang kode link word sangat mudah sekali tinggal klik ke my 

products, lalu linkwords.
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Setelah itu tinggal select website.

Kemudian copy paste kode seperti ini : 

Stepnya, pertama kita copy paste dulu kode seperti ini: 

<style>

.lw_cad_link:link {

text-decoration: underline;

border-bottom: 1px;

}

.lw_cad_link:visited {

text-decoration: underline;

border-bottom: 1px;

}

.lw_cad_link:hover {

text-decoration: underline;

border-bottom: 2px;

11



}

</style>

<script  language="javascript"  src="http://www.linkworth.com/context-

ads/context_ads.php?prt_website_id=27795"></script>

Paste tepat sebelum kode </body> dalam blog kita. Setelah itu baru kita buat 

postingan  buat  blog  dan  copy  kode  ini  diantara  postingan  kita  <div 

id="lw_context_ads"> dan </div>.

Jangan lupa juga untuk memilih bentuk link words yang kita inginkan. Selesai 

memasang kode linkwords.

8. Teknik untuk meningkatkan Earning dari Linkworth 

Sebenarnya  banyak  cara  dan  teknik  untuk  meningkatkan  earning  dari 

linkworth ini. Salah satunya seperti sering login ke linkworth untuk mencari 

post yang grab task. Waktu-waktu keluar grab task ini kadang sering tidak 

tentu,  dulu  pagi-pagi  sekali  sering  muncul  sekarang  sudah  berubah  lagi. 

Beberapa  blog  saya  juga  yang  PR1,  PR  2  dan  PR3  sama-sama  sering 
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mendapatkan jobs dari linkworth. Kadang malah yang PR3 tidak dapat malah 

yang PR1 yang banyak dapat.

Beberapa  teman juga  diantaranya  banyak  yang memasang linkwords  yang 

katanya menjadi salah satu income tetapnya. Boleh-boleh saja, pada intinya 

kita mengetahui Term of Services (TOS) yang ditetapkan oleh linkworth.  Atau 

juga dengan memasang linkads yang sistemnya ngontrak tempat di blog kita 

perbulan mereka bayar terus, salah satu income yang menarik juga. Silahkan 

dieksplorasi sendiri. 

Saya sendiri untuk blog www.yusaindera.com ini memadukan pendapatan dari 

berbagai  sumber  seperti  PPC,  linkads,  dan  review  (sponsoredreviews, 

linkworth,  reviewme,  dan  blogsvertise)  yang  sejak  dulu  diandalkan,  sejak 

memulai  blog  ini  desember  2007.   Lumayan  untuk  blog  Indonesia  ini 

earningnya sering melebihi $200, walau tidak terlalu banyak tapi $200 kalo 

dirupiahkan bukan uang yang kecil. Adapun jumlah blog saya sampai saat ini 

ada sekitar 5 buah, 4 buah yang lain berbahasa Inggris. Masing-masing punya 

tingkat earning masing-masing juga.

Ini  salah  satu  contoh  bukti  pembayaran  dari  linkworth  yang  pernah  saya 

postingkan juga di blog saya :
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Ok, mungkin sekian saja reports yang saya buat kali ini agar teman-teman 

yang  tertarik  untuk  mendulang  dollar  dari  linkworth  dapat  semakin  jelas 

bagaimana sebenarnya cara mengerjakan beberapa tipe jobs di linkworth ini. 

Akhir kata, mudah-mudahan reports ini dapat berguna. Wassalam.

Yusa Indera (www.yusaindera.com)

Sudah siap bergabung dengan 

linkworth ?

Silahkan bergabung disini.
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Dapatkan juga update terbaru dari blog saya dan tips-tips selanjutnya 

dengan subcribe lewat RSS feeds di alamat ini :

http://feeds2.feedburner.com/yusainderadotcom

http://www.toplinkworth.co.cc/
http://feeds2.feedburner.com/yusainderadotcom

