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Pendahuluan 

 

Sebelumnya saya sudah menulis mengenai pengenalan ClickBank. 

Jika ingin membacanya silahkan klik disini. Sekarang ini kita akan membahas 

bagaimana cara membuat akun di www.clickbank.com dan ini gratis. Silahkan 

ikuti pembahasanya. 

 

Cara Membuat Akun ClickBank 

1. Silahkan buka halaman awal clickbank di www.clickbank.com 

2. Pada bagian atas halaman pilih Sign Up. 

Lisensi Dokumen: 

Copyright © 2003-2012 IlmuKomputer.Com 

Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan 

disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat 

tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang 

disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, 

kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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Setelah itu anda akan langsung dibawa kepada form pengisian. Silahkan isi 

sesuai dengan data pribadi kita. Tapi ingat, buatlah semua isian sesuai dengan 

KTP dan data asli kecuali alamat  bisa tidak sesuai dengan KTP asal harus 

alamat pos. Nickname harus huruf kecil semua, tidak masalah jika kombinasi 

angka dan huruf. 

 



 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2012 IlmuKomputer.Com 

 

Jika sudah selesai jangan lupa untuk ceklis pada tanda diatas untuk 

mendaftarkan email kita sebagai komunikasi dari clickbank. Setelah itu beri 

ceklis juga pada persetujuan aturan main clickbank dan selanjutnya klik 

Submit. 

 

 

3. Selanjutnya silahkan cek email. Buka email dan kita akan diberi kode 

konfirmasi dari clickank dan juga klik link dibawahnya. 
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4. Masukkan kode konfirmasi pada email tersebut pada form berikutnya. 

 

 

5. Pendaftaran Selesai. Kita sudah memiliki Account dan bisa menjual 

produk digital sebagi Vendor atau Affliate. 

 

Perbedaan Antara Vendor dan Affliate 

1. Vendor adalah orang yang mendaftarkan produknya di ClickBank dan 

siap dijualkan oleh semua affiliate clickbank yang ada. Vendor akan 

membayar biaya pendaftaran produk digital pertama kali sebesar US 

$ 50 untuk yang produk yang kedua lebih murah. Pembayaran ini cuma 

sekali untuk 1 produk. Selanjutnya vendor hanya akan menerima 

pembayaran penjualan dari produk mereka yang dijualkan para affiliate. 

Pembagian pembayaran ditentukan langsung oleh vendor, biasanya 

75 % untuk affiliate yang menjualkan dan 25 % untuk vendor pribadi.  

2. Affliate adalah orang yang tidak memiliki produk digital dan hanya 

menjualkan produk vendor sehingga mendapatkan komisi dari 

penjualan tersebut berdasarkan persen yang telah ditentukan. 

 

Cara Menjualkan Produk Vendor  

Kita mempromosikan link produk digital yang sudah dibubuhi username kita, 

apabila ada yang membeli melalui link username kita, maka kita akan 

menerima komisinya ke akun clickbank kita dan nantinya clickbank 

mengirimkan cek pada batas waktu yang ditentukan dan bisa di cairkan. 
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Untuk mendapatkan link affiliate yang akan dipromosikan, pada produk digital 

yang ada, klik Promote. 

 

 

 

Kemudian pada halaman yang tampil isikan Nickname/Username kita. Untuk 

Tracking ID bisa dikosongkan. Tracking ID hanya sebagai penanda dalam 

sebuah promosi. Misalnya kita ingin mempromosikan produk diatas dengan 

tracking ID : “artikel”. Maka penjualannya akan memiliki tracking ID “artikel” 

nantinya. Jika sudah selesai, klik Create. 

 

Maka akan tampil halaman link yang akan kita gunakan unutk promosi produk. 

Link warna hitam adalah hoplink kita juga, sama juga halnya dengan link 

warna biru, hanya saja link warna biru digunakan untuk postingan di blog 

seperti tulisan Click Here ! 
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Coba tes link affiliate diatas dan berpura-puralah sebagai pembeli. Maka akan 

tampil halaman penjualan clickbank. Jika ada username kita pada bagian 

bawah halaman, apabila terjadi penjualan komisinya akan kita terima, jika 

didapati username kita tidak ada (none), maka usaha promosi kita akan 

sia-sia karena komisinya tidak akan masuk ke account kita. Ini banyak 

menjadi kesalahan para affiliate yang kurang teliti. 

 

 

 

Demikian dahulu tutorial Master On ClickBank ini. Selanjutnya kita akan 

mempelajari akun clickbank kita lebih lanjut yaitu bagaimana bisnis ini 

bekerja terhadap account kita. 

 

Find Me More: 

    : @yendrifernando 

    : /yendrifernando  

http://www.twitter/yendrifernando
http://www.facebook.com/yendrifernando
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