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Prologue 

 

eBook. Atau Electronic Book. Adalah sebuah ‘versi lain’ dari buku yang selama ini kita 

kenal. Anda tentu sudah sering mendownload dan membaca eBook, baik itu yang anda 

dapatkan secara gratis atau anda ‘dipaksa’ untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk 

mendapatkannya. 

 

Tapi pernahkah terpikir oleh anda untuk menulis dan membuat eBook hasil karya anda 

sendiri dan kemudian mendistribusikannya melalui Internet - atau yang lebih dikenal 

sebagai kegiatan ePublishing – Penerbitan Elektronik secara mandiri?  

 

Dengan berbagai macam fasilitas dan perkembangan teknologi informasi yang ada saat 

ini, adalah sangat MUDAH bagi siapa saja untuk menghasilkan sebuah eBook, baik itu 

ditujukan untuk mendapatkan keuntungan finansial, menyalurkan hobi menulis, sebagai 

media kebebasan untuk menyampaikan pendapat ataukah hanya sekedar sebagai sarana 

untuk saling berbagi informasi dan ilmu pengetahuan.  

 

eBook dengan judul “ePublishing. Menulis, Membuat Dan Mempublikasikan eBook 

Hasil Karya Anda Sendiri” – yang sekarang sedang anda baca ini disusun dengan tujuan 

untuk memberikan gambaran tentang betapa MUDAHNYA untuk berlatih menulis dan 

membuat eBook pertama anda.  

 

Informasi yang akan temukan di dalam eBook ini mungkin saja bukan sebuah informasi 

baru bagi sebagian orang – saya selaku penulis hanya ingin mengolah semua informasi 

yang telah ada dengan menggunakan gaya bahasa yang saya miliki dan 

mempersembahkannya kepada anda dengan harapan informasi akan menjadi sebuah nilai 

tambah yang memperkaya pengetahuan kita bersama. 

 

Mungkin akan banyak ditemukan kekurangan di dalam eBook ini – baik itu dalam hal 

gaya bahasa, kesalahan penulisan dan lain lain - saya sebagai seorang manusia yang tidak 
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sempurna mohon maaf yang sebesar besarnya dan akan terus berusaha memperbaikinya 

di masa yang akan datang. 

 

Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mendownload dan membaca eBook 

ini, semoga informasi yang ada di dalamnya benar benar bisa bermanfaat. 

 

Salam, 

Nooruddien Muhammady 

 

Email: 

didin@untara.com 

didin@jelajahblog.web.id 

 

Mobile: 

083854057550 

087851301666 

 

Profiler: 

http://www.facebook.com/nightscaster 
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Legal Document 

 

Halaman yang sedang anda baca saat ini perlu ditambahkan untuk melindungi hak 

penulis dan juga hak anda sebagai pendownload dan pembaca eBook ini. 

 

Disclaimer – Sanggahan 

eBook ini disusun berdasarkan sebuah opini pribadi penulis dan bukan merupakan sebuah 

saran atau anjuran kepada anda untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulis. 

Sebagai seseorang yang memiliki kebebasan dalam memilih, maka anda harus 

mempertimbangkan dan mempelajari semua informasi yang disajikan dalam eBook ini 

dengan menggunakan akal sehat. Lakukan proses pembelajaran, penyelidikan secara aktif 

atau meminta saran kepada para konsultan atau pakar dalam bidangnya - sebelum anda 

mengaplikasikan ide dan informasi yang ada di dalam eBook ini dalam kehidupan anda. 

Penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin terjadi  akibat dari 

pengaplikasian ide dan informasi yang anda dapatkan dari dalam eBook ini. 

 

Distribution Rights – Hak Penyebarluasan 

Anda yang telah mendownload eBook ini berhak menyebarluaskannya kepada siapa saja, 

baik itu sebagai tawaran download gratis kepada para pengunjung website atau untuk 

diberikan sebagai bonus kepada mereka yang telah membeli produk dan menggunakan 

jasa yang anda miliki. Anda diperkenankan untuk menyebarkan eBook ini melalui situs 

Get Paid To Share – seperti Ziddu.com, untuk mendapatkan komisi dari setiap kali 

aktifitas download dilakukan oleh pengunjung website anda. 

 

Dalam proses pendistribusiannya eBook ini harus tetap didistribusikan sesuai dengan isi 

dan bentuk aslinya. Tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan eBook ini ke dalam 

versi cetak tanpa ijin tertulis dari penulis. 

 

Penulis, 

Nooruddien Muhammady 
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Chapter I 

MENGAPA MENULIS  

DAN MEMPUBLIKASIKAN EBOOK? 

 

Di luar sana mungkin anda sudah mendengar alasan alasan seperti ini: Anda bisa menjadi 

kaya raya.  

 

Karena eBook anda bisa dijual.  

 

Mungkin alasan seperti itulah yang sering dilontarkan oleh mereka yang ‘katanya’ pakar 

bisnis internet. Memang tidak salah bahwa eBook bisa dijual kepada orang lain, bahkan 

anda bisa menjadi sangat kaya raya hanya cukup dengan bermodalkan satu judul eBook 

saja. Ya! Hanya cukup dengan satu judul eBook plus dengan websitenya, plus dijual 

dengan system affiliasi atau bagi komisi seperti yang sering anda temui di luar sana. 

 

Tapi eBook yang sedang anda baca saat ini tidak sedang ingin membual atau ingin 

mengajak anda untuk bermimpi muluk muluk untuk menjadi kaya raya, kita berpikir 

yang wajar wajar saja dan tidak ikut terpengaruh oleh hiruk pikuk ‘mimpi ingin cepat 

kaya’, OK?. 

 

Sekali lagi mengapa membuat dan mempublikasikan eBook? 

 

Kita hidup di jaman informasi yang berkembang dengan cepat, setiap orang haus akan 

informasi dan mereka tentu akan senang jika berhasil menemukan informasi yang sedang 

dicari. Mungkin saja anda memiliki informasi yang sedang mereka cari? mungkin saja 

anda memiliki pengetahuan khusus yang tidak diketahui oleh banyak orang, mungkin saja 

anda memiliki solusi solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh orang lain? Lalu 

mengapa anda tidak ‘berbaik hati’ berbagi dengan mereka? Menuliskan pengetahuan 

yang anda miliki dan kemudian memberikannya kepada orang lain. 
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Proses publishing atau penerbitan tradisional yang kita kenal adalah menyerahkan naskah 

hasil tulisan kepada perusahaan penerbit agar bisa diterbitkan menjadi sebuah buku. Tapi 

alangkah susahnya, tidak semua naskah yang masuk ke perusahaan penerbit bisa 

diterbitkan. Perusahaan tersebut tentu saja memiliki banyak alasan untuk tidak 

menerbitkan naskah buku anda, mereka tentu akan mempertimbangkan untung ruginya 

jika menerbitkan buku anda, apakah topik yang diangkat sedang trend di masyarakat? 

Apa dan siapa anda, orang pentingkah anda? selebritikah anda? jika anda seorang politisi 

yang disegani, pemuka agama yang memiliki banyak pengikut, pakar bidang keilmuan 

yang sering muncul di acara seminar dan talkshow atau selebriti terkenal yang sering 

membuat sensasi – mungkin mereka akan dengan senang hati menerbitkan naskah buku 

anda.  

 

Tapi siapakah anda saat ini? Anda toh hanya seorang mahasiswa yang belum lulus, anda 

hanya seorang ibu rumah tangga, anda hanyalah seorang karyawan atau anda hanyalah 

seorang penjaga warung internet – yang intinya tidak begitu terkenal dan tidak begitu 

dipedulikan orang lain, hanya saja dalam otak anda saat ini telah ada sebuah 

pengetahuan, gagasan, cerita, nasihat atau ide cemerlang yang siap ditawarkan kepada 

orang lain. 

 

Jadi tunggu apalagi? Tuangkan semua yang ada di dalam pikiran anda menjadi sebuah 

eBook. Apa saja keuntungan dari mempublikasikan sebuah eBook? 

 

1. Biaya produksi eBook jauh lebih MURAH jika dibandingkan dengan 

memproduksi sebuah buku. Anda tidak perlu menyewa sebuah mesin percetakan, 

anda tidak perlu membeli banyak kertas untuk mencetak buku anda dan lain lain. 

Yang anda butuhkan hanyalah sebuah perangkat komputer (Personal Computer 

atau Notebook) dan Program aplikasi Word Processor (Microsoft Office, Open 

Office) dan juga program eBook compiler. 

 

2. Tidak seperti jika memproduksi buku dalam jumlah besar untuk didistribusikan, 

di sini hanya cukup memproduksi satu file eBook saja . Ya! hanya cukup satu file 
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dan setiap orang yang ada di negara ini atau semua orang yang ada di dunia ini 

bisa mendapatkan eBook anda tanpa perlu khawatir kehabisan stock, anda tidak 

perlu lagi memikirkan biaya cetak ulang dan lain sebagainya. 

 

3. OK! Mungkin masih banyak lagi yang bisa disebutkan. Tapi yang yang terakhir 

ini adalah .. membuat dan mempublikasikan sebuah eBook adalah sebuah 

kegiatan yang menyenangkan. Yeah! Just Do It For Fun … sebuah hobi baru yang 

mungkin bisa menyenangkan anda dan tentunya juga bisa membantu orang lain. 

 

“ Tapi saya tidak punya bakat menulis .. “ Sebagian dari anda mungkin akan berkata 

seperti itu.  

 

Ah masa iya? Bukankah anda sudah melakukan pekerjaan tulis menulis itu di bangku 

pendidikan? Bukankah anda sudah tulis menulis untuk sekedar membuat laporan 

praktikum, tugas tugas sekolah lainnya, tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana, 

menulis surat lamaran pekerjaan, surat cinta dan lain lain? Bohong rasanya jika anda 

mengatakan tidak punya bakat tulis menulis .. kecuali anda memang buta huruf .. hehhe 

(tapi anda bisa baca eBook ini kan? Ini toh artinya anda juga tidak buta huruf) 

 

OK! Mari kita lanjutkan saja. Ingat, jangan berpikir susahnya dulu, … pikirkan saja 

menulis dan mempublikasikan eBook ini sebagai sebuah aktifitas atau hobi baru yang 

menyenangkan ..  dan anda akan baik baik saja. ☺ 
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Chapter II 

FORMAT EBOOK – 

THE PDF ATAU EXECUTABLE? 

 

Di Internet bisa kita temukan bermacam macam format eBook, yang paling sering 

dijumpai dan didownload adalah eBook dengan format EXECUTABLE dan PDF.  

 

Saya sengaja meletakkan chapter ini dibagian awal karena kedua format ini 

membutuhkan cara penulisan dan juga pembuatan yang berbeda – sangat disarankan 

terlebih dahulu untuk memilih format eBook yang akan anda buat karena jelas hal ini 

nantinya akan mempengaruhi proses penulisan dan juga pembuatan eBook yang akan 

anda lakukan. 

 

eBook dengan Format Executable. 

Jika mendengar kata executable, tentu pikiran kita akan mengarah kepada sebuah 

program applikasi, sebuah file dengan ekstensi EXE (namafile.exe).  

 

Bagaimana cara membuat eBook berformat executable? 

1. Dalam proses penulisan, penulis eBook biasanya menggunakan applikasi web 

design seperti Macromedia Dreamweaver, Microsoft Frontpage dan lain lain. 

Setiap bab eBook yang ditulis biasanya diletakkan di halaman halaman terpisah, 

misal: kata-pengantar.html, daftar-isi.html, chapter-1.html, chapter-2.html dan 

seterusnya. 

2. Kemudian seluruh file html tersebut dikompilasi atau dijadikan satu dengan 

menggunakan sebuah HTML eBook compiler untuk menjadi sebuah file 

executable (judul-ebook.exe) 

 

Kelebihan eBook dengan format executable; 

1. Anda bisa memasukkan unsur animasi gambar (gif animation, flash animation, 

etc) ke dalam eBook.  
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2. Anda juga bisa memasukkan unsur audio atau suara ke dalam eBook. Misalnya 

orang yang membuka eBook anda pertama kali akan mendengar rekaman suara 

anda, background music dan lain lain. 

3. eBook anda bisa terkoneksi ke Internet, anda mungkin ingin menambahkan 

sebuah halaman dinamis online yang tersambung ke server hosting anda, di mana 

para pembaca bisa mendapatkan informasi up to date dari anda. 

4. Tidak perlu ada software tambahan untuk membuka dan membaca eBook dengan 

format executable.  

 

Kelemahan eBook dengan format executable; 

1. Ukuran eBook anda relatif lebih besar, hal ini bisa terjadi karena anda 

menggunakan file graphic atau file audio terlalu banyak di dalam eBook yang 

anda buat. 

2. seringkali eBook dengan format executable tidak printing-friendly. Para pembaca 

eBook yang ingin mencetak eBook ke media kertas seringkali menemukan hasil 

yang tidak sesuai harapan. 

3. eBook dengan format executable lebih rawan terinfeksi virus komputer. 

4. Tidak semua semua system operasi komputer bisa digunakan untuk membaca 

eBook anda. Format executable hanya bisa digunakan pada komputer dengan 

system informasi Microsoft Windows. 

 

eBook dengan format PDF 

Portable Document Format adalah sebuah format document yang diciptakan oleh Adobe 

Systems pada tahun 1993, diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah pertukaran file 

dokumen. 

 

Bagaimana cara membuat eBook dengan format PDF? 

1. Dalam proses penulisan, eBook cukup ditulis dengan menggunakan aplikasi 

Words Processing seperti Microsoft Office, Open Office. Penulis eBook tidak 

perlu memisah misahkan halaman atau bagian bagian dari eBook seperti halnya 

penulisan untuk eBook berformat executable.  
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2. File document eBook tersebut kemudian dikompilasi dengan menggunakan 

aplikasi PDF compiler seperti Adobe Acrobat, Cute PDF, Bullzip PDF dan lain 

lain. Bahkan, anda tidak membutuhkan PDF compiler jika menggunakan Word 

Processing seperti Open Office, anda cukup Export file naskah eBook menjadi 

PDF  (judul-ebook.pdf) 

  

Kelebihan eBook dengan format PDF; 

1. Ukuran file akhir yang dapatkan relatif lebih kecil 

2. Halaman halaman eBook anda lebih mirip sebuah ‘buku’ dan mempermudah para 

pembaca untuk mencetak eBook anda ke media kertas. 

3. Tidak ada atau mungkin masih belum ada ancaman berarti dari virus komputer 

untuk file file dengan format PDF. eBook dengan format PDF ini lebih disukai 

karena para peminat eBook tidak begitu khawatir dengan ancaman virus 

komputer. 

4. Tidak hanya bisa dibuka dan dibaca pada komputer bersystem operasi Windows 

tapi juga untuk komputer bersystem operasi lainnya seperti Machintos dan lain 

lain 

 

Kekurangan eBook dengan format PDF; 

1. Jika bisa disebut sebagai kekurangan  - Di butuhkan software tambahan - Adobe 

Reader - untuk membuka dan membaca eBook anda.  

 

versi terakhir dari Adobe Reader bisa di download dari link yang ada di bawah ini. 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 

 

--- 
 

Saya sendiri lebih menyukai eBook dengan format PDF. Hal ini karena lebih mudah pada 

saat proses penulisan dan juga proses pembuatan atau kompilasinya. 
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Dari kedua format eBook di atas silahkan anda pilih mana yang lebih anda sukai. Di 

Chapter ini juga saya sertakan download link jika anda ingin mendapatkan aplikasi 

aplikasi yang akan berguna dalam proses penulisan dan pembuatan kedua format tersebut 

.. GRATIS!  

 

Aktifkan koneksi internet anda dan klik link yang disediakan untuk mendownload 

 

Sbook Builder 9 – compiler ini digunakan untuk membuat eBook dengan format 

executable. http://www.ziddu.com/downloadlink/3012582/sbookbuilder9.zip 

 

BullZip PDF Printer – Digunakan untuk mengubah file Microsoft Office document 

(*.doc) menjadi file PDF. http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php 

 

eWriterPro – sebuah software untuk mengubah hasil tulisan anda menjadi PDF. Akan 

anda temukan word processing (mirip MS Words) plus PDF Converter di dalamnya, anda 

tidak perlu lagi menginstall software tambahan. http://www.admarketpro.com/freedl 

 

Primo PDF – Digunakan untuk mengubah file Microsoft Office document (*.doc) 

menjadi file PDF. http://www.primopdf.com 

 

Open Office – adalah aplikasi gratis yang mirip dengan Microsoft office dikembangkan 

oleh Sun Microsystems, Inc. Ukuran file 131 MB. http://www.openoffice.org/ 

Jika ukuran file dirasa cukup besar, anda bisa mendownload versi portablenya dengan 

ukuran 85 MB di http://portableapps.com/apps/office/openoffice_portable 

 

AbiWord – Alternatif lain untuk Microsoft Words yang dikembangkan oleh Abi Source, 

dengan ukuran file download yang lebih kecil ( 5 MB). http://www.abisource.com/ 

 

HTML Editors – Di sini akan anda jumpai kumpulan aplikasi HTML editor GRATIS 

yang bisa anda gunakan dalam membuat halaman halaman HTML untuk eBook dengan 

format executable. http://www.snapfiles.com/Freeware/webpublish/fweditors.html 
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Chapter III 

FICTION ATAU NON-FICTION 

 

Sama halnya dengan buku, kita akan menemukan dua jenis tipe eBook jika melihat dari 

jenis informasi yang disajikan. Fiction atau Non-Fiction. 

 

Fiction - novel, kumpulan cerpen dan cerita bersambung - dalam berbagai genre seperti 

horror, kisah cinta atau romance dan lain lain – bisa dikategorikan sebagai sebuah fiction. 

Karena apa yang disampaikan sebenarnya bisa saja hanya rekaan atau imajinasi 

penulisnya dan penulisannya ditujukan sebagai sebuah hasil karya sastra, sebuah media 

hiburan bagi mereka yang menggemarinya. 

 

eBook yang masuk dalam kategori fiction masih sangat jarang ditemukan di Internet dan 

target pasarnya pun masih sangat kecil, hal ini mungkin karena bagi kebanyakan orang, 

membaca sebuah novel lebih menyenangkan jika dalam bentuk sebuah buku. 

 

Non-Fiction – Informasi yang ada di dalam kategori ini disajikan berdasarkan 

pengalaman penulisnya, berdasarkan apa yang telah dikuasai penulisnya – disampaikan 

dan dipublikasikan untuk kepentingan proses pembelajaran. 

 

eBook yang masuk dalam kategori non-fiction sangat banyak kita jumpai di Internet, 

mulai dari segala macam tutorial how-to, kumpulan resep makanan,  cerita perjalanan, 

motivasi atau self development, katalog bisnis, info-product, review, dan lain lain.  

 

eBook seperti ini banyak dicari orang sebagai bahan referensi untuk mendapatkan 

informasi dan pengetahuan baru. 

 

--- 
Nah! Sekarang semua kembali kepada anda, jenis dan kategori apa yang ingin anda 

jadikan sebuah eBook? ;) 
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Chapter  IV 

SEMUA BERAWAL DARI IDE 

 

Di chapter sebelumnya kita telah mengetahui jenis dan kategori informasi yang ingin 

disajikan dalam sebuah eBook. Dan karena saya bukanlah seorang penggemar fiction, 

maka penulisan yang ada di chapter ini mungkin lebih mengarah untuk kategori non-

fiction. 

 

OK! 

 

Sebelum menulis tentu anda harus mendapatkan ide atau insiparasi tentang apa yang 

hendak ditulis menjadi sebuah rangkaian kata, kumpulan paragraph, chapter demi chapter 

sehingga akhirnya menjadi sebuah naskah tulisan yang benar benar menarik, informatif 

dan juga edukatif. 

 

Kehabisan ide, tidak ada inspirasi untuk menulis adalah penyakit yang umumnya 

menyerang para penulis. Seringkali para penulis duduk termenung di depan layar monitor 

komputer atau notebooknya dengan pandangan mata kosong dan pikiran melayang ke 

mana mana “Apa yang harus ditulis? .. hiks!” 

 

Tulis Apa Yang Anda Kuasai 

Cara termudah untuk mulai menulis adalah menuliskan sesuatu yang benar benar anda 

kuasai, sesuatu yang benar benar telah anda lakukan dan berhasil anda terapkan di dalam 

kehidupan anda.  

 

Banyak para penulis eBook pemula terlalu memaksakan diri untuk menulis sesuatu yang 

sebenarnya tidak mereka kuasai, dan hasilnya adalah; eBook yang mereka hasilkan 

terkesan asal asalan dan para pembaca yang telah ‘terlalu sering membaca’ akan langsung 

tahu bahwa isi eBook tersebut hanya ‘mengada ngada’ begitu membaca chapter pertama. 

 

 



UNTARA.COM & JELAJAHBLOG.WEB.ID Page 15 
 

Ide Segar Atau Ide Daur Ulang? 

Banyak juga penulis eBook pemula yang langsung patah semangat karena ide yang akan 

mereka tuangkan menjadi sebuah eBook ternyata telah ada dan dipublikasikan oleh orang 

lain.  

 

Sebenarnya ini bukan sebuah masalah, silahkan anda jalan jalan ke toko buku dan lihat 

betapa banyak buku membahas topik yang sama; pernah dijumpai tiga buah buku dari 

penulis yang  berbeda dan semuanya membahas bagaimana caranya membuat email di 

Yahoo (lucu bukan?), berapa banyak buku yang membahas tentang Google Adsense, 

tentang Internet Marketing atau jika anda kebetulan seorang muslim silahkan saja telusuri 

rak buku yang menjual buku buku tentang agama - berapa buku tentang Nabi Muhammad 

Shallaahu Alaihi Wasaalam, berapa banyak buku yang membahas tentang putri Nabi 

Fatimah Az Zahra dan lain lain.  

 

Silahkan anda lihat di Internet, berapa banyak eBook yang membahas tentang Blogging, 

tentang Internet Marketing dan lain lain. (bahkan akan anda temukan ratusan eBook yang 

membahas topik sama dengan eBook yang sedang anda baca saat ini) 

 

Intinya adalah tidak mengapa anda ‘mendaur ulang’ ide penulisan yang sudah ada dan 

dipublikasikan terlebih dahulu, anda bisa mengolahnya kembali dengan ‘bahan bahan’ 

baru, menuliskannya dengan gaya bahasa anda sendiri yang menurut anda lebih mudah 

dimengerti oleh orang lain  .. karena dalam sebuah proses publikasi – kita tidak hanya 

melulu ‘berjualan ide atau informasi baru’ yang mungkin belum banyak diketahui orang 

lain tapi juga ‘berjualan tentang cara penyampaian ide dan informasi tersebut’.  

Mungkin saja nanti ada yang akan mengatakan bahwa eBook hasil tulisan anda ternyata 

lebih mudah dimengerti, lebih lengkap dan informatif jika dibandingkan buku yang 

ditulis oleh seorang penulis terkenal. 

 

Kemana Mencari Ide Dan Inspirasi? 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, berjalan jalan ke toko buku dan melihat judul 

buku yang sudah ada bisa dijadikan sebagai topik pembahasan yang akan ditulis untuk 
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eBook anda. Ingat tujuan anda di sini bukan untuk menjiplak atau memplagiat buku 

tersebut. Tidak perlu membeli buku yang judulnya menarik perhatian anda, cukup 

pikirkan bahwa anda mampu mengolahnya dengan gaya bahasa sendiri (jika membelinya 

ditakutkan nantinya anda malah akan terjebak dengan gaya bahasa penulis buku tersebut 

dan hasil eBook anda malah terkesan seperti hasil plagiat) 

 

Mampukah anda mengembangkan sebuah artikel menjadi eBook? Seperti yang anda tahu 

artikel sebenarnya adalah intisari dari sebuah ide, penulisannya pun singkat (mungkin 

hanya satu atau dua halaman). Di sini anda bisa mengembangkan ide dari sebuah artikel 

menjadi sebuah eBook lengkap dengan chapter chapter yang telah anda olah berdasarkan 

pengetahuan, pengalaman dan proses pencarian data. Silahkan ‘jalan jalan’ mencari ide 

ke website yang mengarsip artikel seperti http://www.goarticles.com/ misalnya. 

 

Atau mungkin ada baiknya anda mengintip http://www.ehow.com/, di sini akan anda 

temukan berbagai macam topik yang bisa anda angkat menjadi sebuah eBook – sekali 

lagi tentu saja anda harus mengolahnya dengan gaya bahasa dan gaya penulisan milik 

anda sendiri. 

 

-- 

Silahkan ‘berburu’ ide! And Happy hunting! ☺ 
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Chapter V 

CARA GAMPANG MENULIS, 

BUATLAH KERANGKA KARANGAN 

 

Sebagian orang diberi bakat untuk menulis secara ‘spontan’ tentang apa yang ingin 

mereka tulis. Semua ide yang ada di dalam kepala mengalir begitu saja menjadi 

rangkaian kata pada  saat mereka duduk di hadapan layar monitor (jaman dulu mungkin 

mesin ketik) untuk mulai menulis. Tapi untuk sebagian orang lagi, menulis sesuatu yang 

panjang dan terstruktur mungkin akan menjadi pekerjaan yang sulit.  

 

Dan untuk membantu proses penulisan agar bisa berjalan lancar, mungkin kita perlu 

flashback sejenak kesebuah pelajaran yang didapat ketika kita (kalau tidak salah) duduk 

dibangku sekolah dasar. :D  

 

Apakah masih ingat ketika guru sekolah anda dulu mengajarkan tentang cara mengarang? 

Ya! Pertama kali buatlah kerangka karangan untuk mempermudah anda menulis dan 

juga membuat anda tetap fokus dengan apa yang akan ditulis. Misalnya anda ingin 

membuat eBook tentang ‘Bagaimana Caranya Memasak Gulai Kambing” (??), maka 

anda perlu membuat terlebih dahulu kerangka karangan yang mungkin akan terlihat  

seperti di bawah ini. 

 

1. Sejarah Gulai Kambing 

- Asal Gulai Kambing 

- Siapa pencipta makanan ini (waw!) 

2. Bahan Bahan Yang dibutuhkan 

- Bagaimana memilih daging kambing yang baik 

- Bumbu bumbu yang perlu disiapkan 

3. Proses Memasak 

- Cara meramu bahan dan bumbu 

- Proses memasak, lama waktu yang dibutuhkan 

4. Dan Seterusnya 
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Lihatlah potensi dari metode ini!  

 

Gambaran awal dari eBook anda sudah terlihat dan karena anda sudah merencanakan dan 

memetakan apa saja yang akan ditulis, tentu akan semakin mudah bagi anda untuk 

‘melengkapi’ kerangka karangan itu dengan gaya bahasa yang anda miliki  untuk menjadi 

sebuah eBook yang seutuhnya. Sebuah eBook resep dan tatacara memasak Gulai 

Kambing?  

 

(tiba tiba saya jadi lapar ..Heheh!) 
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PENUTUP DAN KESIMPULAN 

 

Kebanyakan penulis pemula tentu ingin bukunya diterbitkan oleh sebuah perusahaan 

penerbit buku terkenal, dengan harapan bukunya akan laku terjual menjadi best seller dan 

dia mendapatkan banyak uang dari bagi hasil atau royalty penjualan. Tapi alangkah 

sulitnya ketika mereka harus bersaing dengan penulis penulis terkenal, bersaing dengan 

mereka yang sudah berpengalaman dalam hal tulis menulis, bersaing dengan mereka 

yang telah terlebih dahulu berhasil menciptakan ‘brand name’ sebagai seorang penulis 

terkenal. Tapi dari sinilah sebenarnya kesempatan masih terbuka lebar bagi mereka para 

penulis pemula atau mungkin masih calon penulis, jika naskah buku tidak bisa atau tidak 

diterima untuk diterbitkan .. kenapa tidak diterbitkan sendiri saja? 

 

Dengan mempublikasikan sebuah naskah tulisan dalam bentuk eBook tentu jauh lebih 

murah biayanya, tidak perlu menghabiskan kertas, tidak perlu membeli atau menyewa 

mesin mesin percetakan, tidak perlu repot dengan biaya pengiriman dan dengan 

memanfaatkan komunitas komunitas yang ada di internet, pemasaran atau proses 

penyebaran pun akan jauh lebih mudah.  

 

Jika eBook anda didownload dan disukai oleh banyak orang .. tentu ini dengan sendirinya 

akan menciptakan ‘brand name’ untuk anda .. hal ini bisa digunakan sebagai nilai tambah 

‘curriculum vitae’ dan ‘batu loncatan’ ketika nanti anda mengajukan sebuah naskah 

tulisan untuk diterbitkan oleh sebuah perusahaan penerbit buku terkenal.  

  

Jangan berpikir tentang keuntungan finansial dulu, karena semakin anda ‘bernafsu 

mengejar uang’ maka semakin sulit anda mendapatkannya, lakukan saja semua ini 

sebagai sebuah hobby baru yang menyenangkan, lakukan semua ini dengan ihklas 

untuk mempersembahkan sebuah informasi yang layak dibaca oleh siapa saja …cepat 

atau lambat orang  lain akan mengenal anda, menghargai semua hasil karya anda dan 

tentu saja .. ke depannya mereka akan mempercayai apa yang anda rekomendasikan … 

mungkin nantinya mereka akan merasa nyaman dan aman ketika berbisnis dengan anda. 

“Do What You Love & Money Will Follow” 
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---- 
 

Di sini anda akan ditinggalkan untuk mulai menulis eBook pertama anda! Saya memang 

tidak berniat untuk membantu tentang bagaimana proses penulisan eBook itu sendiri 

berlangsung, hal ini karena saya ini sebenarnya juga sedang belajar menulis sebuah 

eBook :P 

 

Di Halaman halaman selanjutnya anda akan menemukan tutorial dan juga kumpulan 

artikel pendek yang diharapkan bisa membantu dalam proses publikasi eBook hasil karya 

anda. 

 

Selamat menulis! 
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 Advertising Page 

Everything You Need to 

Create Beautiful  

Professional Quality PDF 

eBooks at the Touch of a 

Button 

If you are looking for a way to 
ethically make money on the 
internet, then the creation of 
information products is by far  
the easiest and most rewarding 
way! 

An $8Billion Market, the 
opportunity of the 

millennium is - eBooks! 

eWriter Pro adalah sebuah software aplikasi yang akan membantu anda dalam menulis 

eBook. Di dalamnya akan ditemukan aplikasi word processing (mirip microsoft words) 

dan juga PDF compiler, jadi anda tidak perlu lagi mendownload dan menginstal PDF 

compiler untuk membuat sebuah eBook dengan format PDF. Bukan hanya itu saja .. anda 

bahkan mendapatkan HAK JUAL untuk software ini. YA! Anda diperkenankan 

menggandakan atau menjual kepada siapa saja tanpa perlu membayar royalty kepada 

vendor .. seluruh keuntungan penjualan bisa anda nikmati sendiri 100%. OK! Silahkan 

download eWriterPro dari link yang ada di bawah ini: 

 

http://www.admarketpro.com/2009/10/free-softwares-ewriterpro/ 

 

GRATIS 
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Tutorial #1 

MERUBAH FILE DOKUMEN MENJADI PDF 

 

Membuat eBook dalam format PDF sangat mudah. Anda hanya cukup menuliskan 

naskah tulisan eBook anda dengan menggunakan Microsoft Office atau program 

wordproccessing lainnya untuk menghasilkan sebuah file dokumen (nama-file.doc) yang 

kemudian siap di ‘convert’ untuk dijadikan sebuah file PDF. 

 

Umumnya kita membutuhkan Adobe Acrobat untuk mengubah sebuah file menjadi PDF, 

tapi sayangnya Adobe Acrobat bukanlah sebuah software yang bisa didapatkan dengan 

gratis, kita perlu mengeluarkan sejumlah (US Dollar)  untuk mendapatkan ijin pemakaian 

software tersebut. 

 

Apa akal? Terima kasih kepada komunitas OpenSource yang telah menyediakan PDF 

Converter secara gratis sehingga kita tidak perlu tergantung kepada Adobe Acrobat ☺ 

 

Cara paling mudah membuat file PDF adalah dengan menggunakan eWriterPro 

atau bisa juga dengan menggunakan OpenOffice. Setelah selesai mengetik naskah 

eBook anda, tinggal save as atau export naskah eBook tersebut menjadi sebuah file 

PDF. 

 

Tapi jika anda menginginkan cara yang agak sulit, anda bisa menginstalasi sebuah PDF 

Converter ke dalam system komputer anda.  Ada banyak jenis PDF Converter gratis yang 

bisa anda dapatkan di luar sana. Semuanya terserah kepada anda untuk memilih, karena 

pada umumnya proses intalasi dan cara kerjanya hampir sama. 

 

Di sini kita akan menggunakan PDF Converter yang bernama Bullzip PDF Printer (link 

download bisa anda temukan pada Chapter II yang ada di dalam eBook ini) . Silahkan 

download gratis jika anda belum mendownloadnya. 
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Proses Installasi (pastikan anda terhubung ke Internet) 

 

Klik installation file 

BullzipPDFPrinter_6_0_0_766.exe dan anda 

akan mendapatkan jendela untuk memilih 

bahasa yang akan digunakan (bahasa Indonesia 

juga tersedia). Klik OK untuk melanjutkan. 

 

 

Klik Tombol NEXT untuk melanjutkan. 
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Pilih ‘I accept the aggreement’ dan Klik tombol NEXT 

 

Silahkan pilih folder untuk menyimpan file hasil instalasi jika anda menginginkan untuk 

menyimpannya di folder lain. Klik NEXT! 
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Disarankan anda untuk membiarkan saja default yang telah ditetapkan. Klik NEXT 

 

 

Pilih ‘Create a desktop icon’ jika anda ingin menampilkan shortcut Bullzip PDF Printer 

di layar desktop anda. Klik NEXT. 
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Bullzip PDF Printer membutuhkan driver tambahan yaitu ‘Ghostscript Lite’, berikan 

tanda contreng untuk mendownload driver tersebut dari internet (dan pastikan bahwa saat 

ini anda telah terhubung ke Internet). Klik NEXT. 

 

Proses Instalasi siap dijalankan. Sekali lagi, pastikan saat ini anda telah terhubung ke 

Internet. Klik INSTALL untuk melanjutkan. 
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Pada saat instalasi berlangsung, proses akan memnghubungkan diri ke server milik 

vendor Bullzip PDF Printer untuk mendowload ‘Ghostscript Lite’. Silahkan anda tunggu 

sampai proses download selesai. 

 

Proses instalasi telah selesai. Klik FINISH 
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Proses instalasi sukses jika anda menemukan ada tambahan device printer baru “Bullzip 

PDF Printer’ di Start >> Printer & Faxes. 

--- 
 

Dan sekarang, bagaimana cara mengubah file dokumen menjadi PDF dengan 

menggunakan Bullzip PDF Printer yang baru saja anda install kekomputer milik anda? 

 

Mengubah File Dokumen Menjadi PDF 

 

Silahkan anda buka 

file dokumen yang 

ingin diubah menjadi 

PDF. 
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Pilih menu FILE dan klik PRINT (shortcut key CTRL+P) 

 

Pada pilihan PRINTER NAME, silahkan anda pilih Bullzip PDF Printer. Klik OK 

untuk melanjutkan. Tunggu beberapa saat …. Sampai Bullzip PDF printer mengeluarkan 

tampilan menu untuk membuat file PDF 
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Pada tab GENERAL. Pastikan FORMAT yang anda pilih adalah PDF dan juga isikan ke 

folder mana file PDF anda akan disimpan berikan juga penamaan untuk file PDF anda, 

misal ebook-pertama.pdf (perhatikan contoh gambar di atas) 

 



UNTARA.COM & JELAJAHBLOG.WEB.ID Page 31 
 

 

 

Pada tab DOCUMENT. Isikan data data mengenai file yang akan diubah menjadi PDF 

seperti nama pengarang/penulis, judul, subject dan juga keywords. Walaupun field ini 

sebenarnya boleh dikosongkan, disarankan untuk tetap mengisinya karena ini akan 

menjadi ‘penanda’ bahwa file PDF yang dihasilkan adalah milik anda. pada pilihan 

Quality anda bisa memilih ‘Ebook’ untuk ukuran file standart dan pada Compatibility 

Level, seandainya anda menginginkan file PDF itu nantinya hanya bisa digunakan pada 

Acrobat Reader versi 6 ke atas, maka anda bisa memilih ‘PDF 1.5 (Acrobat 6.x)’  
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Gunakan tab WATERMARK. Mungkin anda ingin memberikan ‘tanda’ di setiap 

halaman yang ada di file PDF tersebut. Jika ada orang yang mencetak file PDF milik 

anda ke media kertas, maka ‘tanda’ ini akan ikut tercetak sehingga setiap orang akan tahu 

bahwa file PDF ini adalah ‘hasil kerja’ anda. 

 

 

 

 

 



UNTARA.COM & JELAJAHBLOG.WEB.ID Page 33 
 

 

 

Tab SECURITY. Pada field Owner Password anda bisa memberikan password agar 

tidak ada orang yang bisa melakukan ‘editing’ terhadap file PDF anda. Di sarankan untuk 

tetap membiarkan User Password kosong, kecuali anda memang menginginkan hanya 

orang tertentu saja yang bisa membuka file PDF dari anda (anda harus terlebih dahulu 

memberikan password kepada yang bersangkutan). Gunakan Key Length 128 untuk 

memberikan proteksi maximum 128-bit. Pada pilihan Permission, anda bisa menentukan 

kualitas printing jika file PDF tersebut dicetak, berikan tanda contreng pada Copy to 

clipboard jika anda menginginkan orang lain bisa melakukan ‘Copy Paste’ terhadap isi 

dari file PDF anda. 

 

-- 

Langkah selanjutnya adalah klik SAVE, untuk mengubah file dokumen milik anda 

menjadi sebuah file PDF.  Selamat anda telah berhasil ‘menciptakan’ file PDF! 
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TUTORIAL #2 

MEMBUAT EBOOK DENGAN FORMAT EXECUTABLE 

 

Penulis eBook ini tidak begitu suka mendownload eBook dengan format executable 

dengan satu alasan .. terlalu paranoid dengan wabah virus komputer! YA! kita telah sama 

sama tahu bahwa file executable (dengan extension EXE) sangat rawan terinfeksi virus 

komputer.  

 

Tapi tutorial tentang bagaimana membuat eBook dengan format executable toh harus 

dibahas sebagai referensi bagi anda yang tetap ingin membuat eBook dengan format 

executable. 

 

Catatan: pastikan komputer anda bebas dari virus jika ingin mempublikasikan eBook 

dengan format executable. Anda tentu tidak ingin dicaci maki (lebih parah .. dituntut) 

oleh para pendownload eBook, karena komputer mereka terinfeksi virus setelah 

mendownload dan menjalankan eBook dari anda. 

 

OK! Untuk membuat eBook dengan format executable kita memerlukan sebuah compiler 

atau converter yang berbeda cara kerjanya jika dibandingkan dengan ketika membuat 

eBook dengan format PDF. 

 

Pada tutorial kali ini, kita akan menggunakan Sbook Builder 9, sebuah applikasi yang 

akan meng-compile halaman halaman HTML ebook anda. Link download bisa anda 

temukan pada Chapter II yang ada di dalam eBook ini. Silahkan dapatkan gratis jika 

anda belum mendownloadnya. 

 

Harus diingat lagi bahwa eBook dengan format executable sebenarnya adalah sebuah 

kumpulan file HTML yang dijadikan satu menjadi sebuah stand alone application, sebuah 

file dengan extension EXE (nama-file.exe), pastikan anda telah mempersiapkan halaman 

halaman eBook; halaman-depan.html, daftar-isi.html, bab-1.html, bab-2,html dan 

seterusnya terlebih dahulu disebuah folder khusus. Perhatikan juga bahwa anda tidak 
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lupa untuk menambahkan link navigasi di setiap halaman HTML yang menghubungkan 

antara satu halaman dengan halaman yang lain, agar pembaca bisa berpindah halaman 

dengan mudah.  

 

Jika eBook anda dilengkapi dengan gambar animasi atau sejenisnya, maka masukkan 

juga file file tersebut di dalam folder yang sama dengan kumpulan file HTML anda. 

Untuk lebih jelasnya tentang struktur folder, silahkan download folder yang akan kita 

gunakan untuk latihan kali ini. 

 

Download Folder Latihan di 

http://www.ziddu.com/downloadlink/4765162/training-execute-ebook.zip 

 

Lalu extract ke dalam hard disk anda. 

 

Proses Kompilasi Executable eBook 

 

Jalankan Sbookbuilder9.exe, dan anda akan mendapatkan tampilan seperti di bawah. 
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Langkah Pertama: SELECT FOLDER 

Di sini kita akan mengarahkan SbokkBuilder9 ke untuk mengambil file file HTML, JPG, 

GIF dan lain lain untuk dikompilasi 

 

Klik OK! 

 

Langkah Kedua: SELECT HOMEPAGE 

Pilih file HTML yang akan menjadi halaman anda, di contoh ini kita akan mengambil 

daftar-isi.htm sebagai halaman depan eBook. 

Arahkan kursor ke arah line 

daftar-isi.htm dan kemudian Klik 

di line tersebut. 
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Langkah Ketiga: ENTER TITLE 

Masukkan judul eBook lalu klik OK! 

 

 

Langkah Keempat: ENTER PASSWORD (optional) 

Masukkan password untuk eBook anda, jika anda hanya menginginkan orang orang 

tertentu saja yang bisa membaca eBook tersebut. Pastikan anda telah memberitahukan 

password tersebut kepada mereka.  

 

Langkah kelima: SELECT ICON 

Mungkin anda ingin membedakan eBook yang dibuat ‘berbeda’ dengan eBook lain? Di 

sini anda bisa menambahkan icon khusus untuk eBook tersebut. File icon yang dimaksud 

adalah sebuah file dengan ekstensi ICO (nama-file.ico), silahkan anda cari sendiri di 

Google dengan mengetikkan ‘download free icon’. 

 

Langkah keenam: ALLOW PRINTING 

Jika anda ingin memperbolehkan orang lain untuk mencetak eBook yang telah anda buat, 

silahkan biarkan saja tanda ‘contreng’ tetap ada di fasilitas ini, atau hilangkan tanda 

tersebut jika anda tidak menginginkan orang lain mencetak eBook tersebut. 

 

Langkah ketujuh:  SHOW TOOLBAR 

Biarkan saja tanda ‘contreng’ tetap ada jika anda ingin menampilkan toolbar default dari 

SbookBuilder 9, hilangkan tanda tersebut jika tidak ingin menampilkannya.. 
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Langkah terakhir: CREATE EBOOK 

Di sini kita telah siap untuk merubah seluruh file HTML dan juga file file gambar (JPG, 

GIFT, etc) menjadi satu aplikasi standalone. 

 

Masukkan nama file (judul eBook anda), jangan lupa berikan akhiran atau ekstensi EXE 

lalu klik tombol SAVE. 

 

Tunggu beberapa saat sehingga anda mendapatkan jendela konfirmasi bahwa eBook anda 

telah berhasil di ‘compile’. Klik OK, dan silahkan menuju ke folder di mana anda 

menyimpan file hasil compile untuk menjalankannya. 

 

SELAMAT, anda telah berhasil membuat eBook dengan format executable! 
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ePublishing Series 

Berikan eBook Anda .. GRATIS!  

Sebagai Media Promosi 

 

Apakah anda seorang webmaster yang mengelola sebuah website? Atau seorang blogger? 

Ataukah seseorang yang memiliki dan sedang menjalankan sebuah bisnis online di 

Internet? Anda tentu ingin website, blog atau toko online yang anda kelola diketahui dan 

dikunjungi oleh banyak orang. Jika tidak ada orang mengetahui alamat website anda 

maka tentu tidak akan ada orang yang akan datang berkunjung alias ‘sepi traffic’, tidak 

ada orang yang datang berkunjung maka tentu semakin kecil kesempatan bagi anda untuk 

‘menjual’ dan menawarkan jasa, informasi, atau produk yang anda miliki. 

 

Traffic.Traffic. Adalah sumber kehidupan sebuah website. Ada banyak cara untuk 

‘mendongkrak’ traffic, diantaranya mungkin dengan cara mendaftarkan website anda di 

web directory seperti DMOZ.org, mempromosikannya di web penyedia jasa iklan baris, 

mempraktekkan ilmu Search Engine Optimization (SEO) agar website anda tampil pada 

urutan teratas daftar pencarian di search engine seperti Google, Yahoo dan lain lain. 

 

Selain cara yang telah disebutkan di atas, masih ada lagi cara untuk memperkenalkan atau 

mempromosikan website anda dan toko online anda ke masyarakat luas yang 

menggunakan Internet.  

 

Bagaimana caranya? 

 

Tulislah sebuah informasi yang anda anggap menarik, jadikan sebuah eBook, 

sertakan nama dan alamat website anda di dalam eBook tersebut lalu  bagikan 

secara gratis .. dan juga yang paling penting adalah, berikan juga ijin kepada orang 

lain yang telah mendapatkan eBook anda untuk memberikan atau 

menyebarluaskannya kembali kepada siapa saja yang mereka inginkan. 
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Mari kita lihat ilustrasinya. Jika ada 5 orang yang mendownload eBook anda dan mereka 

menyukai informasi yang ada di dalamnya, kemudian 5 orang ini masing masing 

membagikan kepada 5 orang lainnya, maka berarti ada 25 orang yang memiliki eBook 

anda dan MENGETAHUI siapa orang – ANDA - yang telah menulis eBook tersebut. 

Mungkin saja tidak akan berhenti hanya sampai 25 orang, bagaimana jika seandainya 

masing masing dari 25 orang itu juga menyebarluaskan eBook anda ke 5 orang lainnya, 

dan seterusnya dan seterusnya ….  

 

5 x 5 = 25 

25 x 5 = 125 

125 x 5 = 625 

625 x 5 = 3125 

3125 x 5 = 15625 

…… 

Lalu bagaimana jika 15 ribu orang yang telah membaca eBook anda itu menjadi 

pengunjung setia website anda?  

 

Wow!! Lihatlah potensi metode promosi ini, para pakar internet marketing di luar sana 

menyebutnya dengan ‘Viral Marketing’ atau metode pemasaran yang menyebar seperti 

virus. 
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ePublishing Series 

 

Tingkatkan Nilai Jual dan Download Rate eBook - 

Lengkapi dengan eBook Cover 

 

Di Internet, apa yang membuat orang lain tergerak untuk membeli atau mendownload 

produk yang anda tawarkan? 

 

Kelemahan penjualan atau penawaran sebuah produk melalui Internet adalah para calon 

pembeli tidak bisa melihat produk yang ditawarkan secara fisik, hal ini tentu berbeda jika 

mereka akan membeli sebuah produk melalui sebuah toko offline, mall atau toko buku 

tradisional misalnya – di mana produk yang akan mereka beli bisa dilihat dan dipegang. 

 

Jika anda ingin seseorang membeli eBook yang telah anda tulis, tentu anda harus 

memberikan deskripsi atau synopsis tentang eBook tersebut. Memberikan rincian 

informasi tentang isi eBook tersebut kepada mereka sehingga mereka bisa mengetahui 

apa saja yang akan mereka dapatkan jika telah membeli dan mendownload eBook dari 

anda. 

 

Dan yang kedua adalah melengkapi deskripsi tersebut dengan sebuah gambar atau image 

yang akan membantu memperkuat citra eBook yang anda tawarkan. Lihat sajalah 

amazon.com misalnya, jika anda menjelajahi halaman halaman produk penjualan buku 

mereka, maka akan anda temukan pengelola amazon.com juga memasang gambar 

gambar tentang buku yang ditawarkan, hal ini dilakukan karena para calon pembeli 

tidaklah sebebas jika sedang berada di sebuah toko buku tradisional di mana mereka bisa 

melihat bentuk fisik buku yang ingin dibeli, mereka tidak bisa dengan leluasa untuk 

memegang, menimang nimang buku tersebut sebelum akhirnya memutuskan untuk 

membeli – oleh karena itu pengelola amazon.com ‘membantu’ para calon pembeli 

dengan memberikan deskripsi lengkap tentang buku tersebut plus dengan gambarnya, 

karena seringkali kata kata saja tidaklah cukup untuk menjelaskan sebuah informasi, kita 

memerlukan sebuah gambar atau image yang akan membantu untuk menjelaskan 
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informasi tersebut. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat contoh ilustrasi penawaran eBook 

yang bisa di download secara gratis di bawah ini. 

 

Ilustrasi 1. 

 

“Keep Your PC Safe from Virus and Data Loss. Today, more and more people are 

using their computers for everything from communication to online banking and 

investing to shopping. As we do these things on a more regular basis, we open ourselves 

up to potential virus, spywares, trojan, worms -   made by hackers, attackers and 

crackers. 

 

The first key to protecting yourself from these things is to fully understand what the 

threats are. That will allow you to know how to not make common mistakes that will 

damage your computer system.  Click On The Link Below To Download 

http://www.ziddu.com/downloadlink/3875089/keeppcsafe.zip “ 

 

Lalu bandingkan dengan ilustrasi 2: 

 

Keep Your PC Safe from Virus and Data Loss. Today, more 

and more people are using their computers for everything from 

communication to online banking and investing to shopping. As 

we do these things on a more regular basis, we open ourselves 

up to potential virus, spywares, trojan, worms -   made by 

hackers, attackers and crackers. 

 

The first key to protecting yourself from these things is to fully 

understand what the threats are. That will allow you to know 

how to not make common mistakes that will damage your computer system. .  Click On 

The Link Below To Download 

http://www.ziddu.com/downloadlink/3875089/keeppcsafe.zip 
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--- 
 

Pada ilustrasi manakah anda lebih tertarik untuk mendownload eBook tersebut? 

 

Membuat sebuah eBook Cover sebenarnya adalah pekerjaan mudah, anda tidak perlu 

menjadi seorang pakar design graphic untuk melakukannya karena saat ini banyak sekali 

software yang bisa membantu anda untuk melakukan pekerjaan tersebut, hanya 

sayangnya kebanyakan dari software software tersebut tidak gratis dan anda harus 

mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli license-nya. 

 

Tapi untungnya, saya telah mendapatkan sebuah informasi atau  sebuah cara yang hampir 

gratis untuk membuat eBook Cover sendiri. Mengapa dikatakan hampir gratis? Karena 

untuk menggunakan cara ini anda akan memerlukan Adobe Photoshop yang tidak gratis, 

tapi toh anda bisa mencoba adobe photoshop versi trial atau meminjam adobe photoshop 

milik kantor atau teman untuk mendesain sebuah eBook Cover  ;) 

 

Ada dua langkah yang harus anda lakukan: 

 

Pertama. Silahkan anda download tutorialnya melalui link yang ada di bawah ini .. 

GRATIS 

http://www.ziddu.com/downloadlink/4765309/e-cover.zip 

 

Kedua. Download juga Photoshop Action Script yang akan digunakan untuk membuat 

eBook Cover. Akan anda temukan kumpulan Photoshop Action Script sebanyak 39 buah. 

Yup! Dengan ini anda bisa membuat 39 model eBook Cover yang berbeda ☺ Silahkan 

download melalui link yang ada di bawah ini. 

http://www.ziddu.com/downloadlink/4053728/eBookCover-ActionScript.zip 

 

-- 

Mungkin saja anda tidak berminat menjadi seorang penulis eBook. Bagaimana jika 

berprofesi sebagai eBook Cover Desainer? Sweet, eh? 
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ePublishing Series 

 

Bagaimana Menjual eBook Hasil Karya Anda? 

 

Setiap orang tentu ingin hasil karyanya dihargai dan mendapatkan imbalan sepatutnya 

atas jerih payah yang yang telah dilakukan, begitu juga dengan para penulis eBook, 

karena apa yang telah mereka tulis tentu saja adalah sebuah hasil kerja keras dan olah 

pikiran yang memakan banyak waktu .. dan adalah hal yang sangat wajar jika seorang 

penulis eBook juga ingin mendapatkan keuntungan dari hasil karyanya. 

 

Yang dibutuhkan untuk menjual sebuah eBook tentu saja adalah harus memiliki sebuah 

website sendiri atau - jika tidak bisa membuat website sendiri maka bisa menggunakan 

website milik orang lain yang akan menjadi pihak ketiga atau perantara antara sang 

penulis dengan calon pembeli – yang terakhir ini tentu saja harus ada perjanjian bagi hasil 

atau komisi antara sang penulis dan pihak pengelola website pihak ketiga tersebut. 

 

Membuat dan mengelola Website Sendiri. 

Bagi sebagian orang mungkin hal ini agak susah, karena tentu saja membuat sebuah 

website bergaya ‘e-commerce’ membutuhkan skill tambahan, anda akan dituntut untuk 

mampu membuat form order, order management, database pembeli .. bla .. bla .. yang 

mendengar istilahnya saja sudah cukup membuat para ‘non-programmer skilled’ seperti 

saya ini langsung mundur. 

 

Membeli Scripts e-Commerce, Banyak sekali script script yang bisa digunakan untuk 

membangun sebuah toko online untuk anda kelola sendiri. Hanya saja seperti yang saya 

katakan sebelumnya, mungkin akan menjadi agak susah bagi sebagian orang karena di 

sini sangat dibutuhkan skill untuk memamahami bahasa PHP dan juga pengetahuan 

pemgelolaan database MySQL. 

 

Salah seorang teman blogger dan Netrepreneur, Lutvi Avandi - telah menemukan 

cara untuk menyulap sebuah platform Blogging bernama WORDPRESS menjadi sebuah 
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website affiliasi seperti yang sering anda temukan di luar sana. Dari cara yang diajarkan 

Lutvi, anda akan bisa memiliki sebuah website yang bisa menjual eBook atau apa saja 

yang anda tawarkan plus dengan fasilitas affiliasi program agar anda bisa merekrut orang 

lain untuk memasarkan produk anda dengan pola pembagian komisi yang bisa anda 

tetapkan sendiri. 

 

Cara yang ditawarkan Lutvi ini menurut saya lebih murah dan gampang jika 

dibandingkan anda harus membeli sebuah script web affiliation yang digunakan oleh 

kebanyakan orang di luar sana, tapi sekali lagi .. tentu saja di sini juga anda harus belajar 

tentang  cara menginstall wordpress di server webhosting anda dan juga tahu tentang cara 

mengaturnya …. Sepertinya terlihat susah? Jangan khawatir tidak ada yang tidak bisa jika 

anda mau belajar! 

 

Pada saat eBook ini dipublikasikan Lutvi menawarkan informasinya dengan harga Rp. 

150.000,- , Anda bisa mengunjungi Lutvi Avandi melalui link ini  

http://cafebisnis.admarketpro.com 

 

Silahkan bertanya tanya dulu dengan Lutvi jika anda merasa ada yang belum jelas, dia 

akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan anda. 

 

Menggunakan Website Pihak Ketiga 

Sebagian orang mungkin lebih senang menggunakan website pihak ketiga untuk 

membantu mereka menjual eBook yang ditawarkan. 

 

Jika anda termasuk tipe ini maka mungkin anda bisa mempertimbangkan untuk 

menggunakan jasa jasa yang ada di bawah ini: 

 

Visindo Media Sentosa, adalah sebuah perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang 

software development, web development, computer networking , konsultasi IT. Berdiri 

pada akhir tahun 2000 di kota Semarang Jawa Tengah. Mempunyai 18 buah sertifikasi 
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internasional yang diakui di 100 negara di bidang LAN/WAN, Delphi Programming, 

Microsoft Windows, Cisco Networking, RDBMS, PERL. 

 

Mereka mempunyai layanan Milyuner - Quick Netrepreneur di mana anda bisa 

mendapatkan dan mengelola sebuah web berbasis reseller milik anda sendiri dengan 

mudah. Hanya saja untuk mendapatkan fasilitas ini anda harus menjadi seorang Premium 

Member dengan biaya langganan sebesar Rp 74.900,- pertahun. 

 

Informasi lebih lengkap tentang layanan Quick Netrepreneur bisa anda dapatkan melalui 

link yang ada di bawah ini: 

http://www.milyuner.com 

 

EBOOK ID, adalah sebuah website yang mengkhususkan diri menawarkan dan menjual 

eBook dan digital products lainnya. Di sini anda bisa mendaftarkan diri dan menawarkan 

eBook yang telah anda buat untuk dijual melalui website mereka dengan  perjanjian 

pembagian hasil dan komisi sebesar 60:40, 60% untuk penulis eBook dan 40% untuk 

pihak management EBOOK ID.  

 

Silahkan lihat informasi lengkapnya di http://ebook-id.admarketpro.com 

 

Dan yang terakhir, jika eBook anda ditulis dalam bahasa Inggris dan siap menembus 

pasar internasional (wow!!) maka mungkin anda bisa mempertimbangkan untuk 

menjualnya melalui situs situs seperti www.amazon.com atau www.lulu.com ! Yup! No 

kidding! Mereka menyediakan fasilitas self-publishing bagi para penulis independen 

untuk memasarkan hasil karya mereka. 

 

-- 

Mana yang aakan anda pilih sebagai media penjualan eBook? anda yang harus 

memutuskan! And Good Luck! ☺ 
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ePublishing Series 

 

Help! eBook Komersial Saya Jadi eBook Gratisan 

 

Anda tentu sudah sering membaca di luar sana, tentang bagaimana seseorang tiba tiba 

saja menjadi kaya raya dengan berjualan eBook hasil karyanya. Banyak sekali mimpi 

mimpi manis yang ditawarkan, tapi mimpi buruk tentu saja tetap bisa terjadi setiap saat. 

 

Apa yang saya maksud dengan pernyataan di atas?  

 

Digital products seperti eBook, video tutorial, software dan sebangsanya yang ditawarkan 

melalui internet dengan menggunakan metode download memang menjanjikan 

kemudahan dalam proses pengiriman digital product tersebut untuk sampai ke tangan 

pembeli, akan tetapi di sisi lain kontrol dari sang pemilik atau pencipta digital product 

tersebut menjadi sangat lemah, karena begitu orang lain membeli atau memilikinya maka 

orang itu bisa bebas menyebarkan luaskannya kepada siapa saja tanpa pengetahuan sang 

pemilik atau pencipta digital product tersebut. 

 

Dan inilah mimpi buruk yang sering terjadi, misalnya seseorang yang telah membeli 

sebuah eBook seharga Rp. 100.000, di internet, maka dia bisa saja menyebarluaskan 

eBook tersebut entah itu melalui email attachment atau melalui situs situs file sharing 

seperti ziddu.com, 4share.com, rapidshare.com dan lain lain – sehingga orang lain bisa 

mendapatkan eBook tersebut tanpa harus membayar kepada sang penulis eBook yang 

telah bersusah payah menulisnya. 

 

Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Sudah susah susah menulis eBook dengan niat mencari 

rejeki halal koq masih saja ada yang berusaha menghalangi .. eh jangan ngambek dulu, 

jangan marah marah dulu, introspeksi diri dulu lah … 

 

Kebanyakan dari mereka yang menyebarkan eBook komersial anda secara gratis di 

Internet adalah karena mereka kecewa .. apa? Yak, mereka KECEWA! 
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Mereka kecewa karena apa yang mereka dapatkan setelah membeli eBook anda ternyata 

tidaklah sebanding uang yang telah dikeluarkan. Mereka kecewa karena sales letter yang 

ditampilkan dengan huruf warna warni di website anda itu ternyata adalah ‘bohong’ 

belaka, informasi yang ada di dalam eBook anda ternyata menurut mereka adalah sebuah 

informasi sampah, informasi mengada ngada dan lain sebagainya. Karena hal inilah 

kemudian mereka membagikan eBook anda secara gratis di Internet, dengan sebuah 

tujuan mulia tentunya, yaitu agar orang lain tidak sia sia membuang uang untuk 

mendapatkan eBook anda. :P .  

 

Oleh karena itu, tulislah sebuah eBook dengan informasi yang benar benar berkualitas, 

hindari ‘over promising’ atau janji berlebihan di synopsis dan sales letter anda. Tapi tentu 

saja saran saya ini tidak akan menghilangkan begitu saja resiko pendistribusian ilegal 

eBook anda, lalu bagaimana yang seharusnya dilakukan? Silahkan pertimbangkan 

pendapat saya di bawah ini 

 

Keuntungan Finansial Adalah Tujuan Jangka Panjang 

 

Kebanyakan dari para penulis eBook pemula tentu ingin mendapatkan BANYAK UANG 

dari hasil penjualan eBooknya. Mereka lupa bahwa yang harus mereka lakukan pertama 

kali adalah menciptakan ‘brandname’ diri mereka sebagai seorang penulis eBook yang 

berkualitas. 

 

Berikan eBook pertama anda secara gratis! Ya Gratis!! Agar orang lain mengenal anda,  

jika mereka menganggap eBook yang mereka dapatkan secara gratis itu benar benar 

bagus, tentu mereka akan menghormati anda dan mungkin mau mengeluarkan sejumlah 

uang untuk membeli eBook anda selanjutnya. 

 

Ingatlah … eBook anda adalah sebuah media promosi. Anda bisa menyelipkan ‘pesan 

sponsor’ di dalam eBook yang anda tulis, ini adalah hak anda sebagai penulis eBook. 

Bayangkan berapa banyak orang yang akan melihat ‘pesan sponsor’ itu, berapa banyak 
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orang yang akan mengenal nama anda, mengetahui alamat website anda jika eBook 

tersebut disebarluaskan secara gratis. 

 

Saya menemukan banyak eBook berkualitas yang disebarluaskan oleh penulisnya secara 

gratis, dan saya menghormati mereka karena telah memberikan sebuah informasi yang 

sangat berharga kepada saya, karena itu tentu saya tidak akan ragu ragu jika suatu saat 

ingin membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh penulis eBook tersebut 

bahkan saya juga akan dengan senang hati merekomendasikannya kepada orang lain. 

 

Tapi, jika masih tetap ingin menjual eBook demi mendapatkan sejumlah uang, anda bisa 

melakukan cara di bawah ini.  

 

Berikan Resell Rights – Biarkan Orang Lain Menjual eBook Anda 

 

Resell Rights adalah sebuah hak yang diberikan oleh seorang penulis eBook kepada 

pembelinya untuk menjual eBook tersebut tanpa harus membayar royalti kepada sang 

penulis – dengan kata lain orang yang telah membeli eBook anda diperbolehkan menjual 

eBook tersebut tanpa harus berbagi keuntungan dengan anda. 

 

“ Lha koq enak? Saya yang susah susah menulis eBook, tapi kemudian orang lain bisa 

mendapatkan keuntungan dari hasil jerih payah saya .. “ mungkin ini protes sebagian 

orang. 

 

OK! Mari kita lihat sisi baiknya. 

 

Pertama. Sama yang telah disebutkan sebelumnya, semakin banyak orang yang 

menyebarluaskan eBook anda, maka semakin banyak kesempatan nama anda sebagai 

penulis eBook tersebut dikenal oleh banyak orang – demikian juga ‘pesan sponsor’ yang 

anda selipkan di dalam eBook tersebut ;) 
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Kedua. Anda telah memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak memiliki 

produk untuk bisa membangun toko onlinenya sendiri dan berjualan sesuatu di Internet, 

dan jika dia berhasil mendapatkan keuntungan, maka tentu dia akan datang kembali 

kepada anda untuk membeli judul eBook lainnya plus dengan Resell Rights-nya untuk 

menambah daftar produk di toko online yang mereka miliki. 

 

Ketiga. Anda akan memiliki banyak ‘pendukung setia’ yang secara tidak langsung akan 

membantu mengawasi pendistribusian eBook hasil karya anda. Para pemegang Resell 

Rights ini tentu juga akan tidak terima jika ada orang lain yang menyebarluaskan eBook 

anda secara gratis di Internet, karena hal ini juga akan merugikan mereka. 

 

--- 
 



UNTARA.COM & JELAJAHBLOG.WEB.ID Page 52 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Terima kasih atas waktu yang telah anda luangkan untuk mendownload dan membaca 

eBook sederhana ini. Semoga informasi yang disajikan bisa berguna bagi anda, dan untuk 

mengetahui perkembangan update terbaru dari eBook ini anda bisa melihatnya di 

http://www.untara.com/landing/epub.html , tinggalkan juga komentar dan kritik anda 

mengenai eBook ini pada fasilitas komentar yang telah disediakan. 

 

Proses penulisan eBook ini didedikasikan untuk teman teman blogger yang telah 

memberi inspirasi kepada penulis, link menuju ke blog mereka yang luar biasa dapat anda 

temukan  di http://www.untara.com/link-directory 

 

Dan tentu saja ebook ini juga didedikasikan untuk anda, dengan harapan anda bisa 

membuat menulis, membuat dan mempublikasikan eBook hasil karya anda sendiri di 

Internet. Jika anda telah berhasil melakukannya jangan lupa untuk menghubungi penulis 

melalui alamat email didin@jelejahblog.web.id atau didin@untara.com , karena penulis 

akan dengan hati untuk membacanya dan  ‘membantu’ untuk ikut mempromosikannya 

melalui blog yang di miliki oleh penulis. 

 

Sekali lagi terima kasih, dan semoga sukses untuk anda! 

 

Salam, 

Nooruddien Muhammady 

http://www.untara.com 
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TENTANG PENULIS 

 

Nooruddien Muhammady. Dalam kehidupan sehari hari dia 

dipanggil dengan nickname Didin, tetapi jika di Internet lebih 

memilih dipanggil dengan nickname Untara (nickname yang 

digunakan ketika pertama kali berkenalan dengan Internet) atau 

NightCaster – karena manusia yang satu ini lebih memilih waktu 

malam hari, dini hari mendekati pagi untuk beraktifitas di Internet. 

Seorang penjelajah internet yang memiliki beberapa blog tapi tidak ingin disebut atau 

menjadi seorang blogger. Saat ini dia bekerja sebagai IT Assistant di sebuah project PMA 

kelas dunia yang berlokasi di Surabaya. Di Internet dia menyibukkan diri untuk 

mempelajari bidang ePublishing, Trading & Investment dan juga Internet Business & 

Marketing. 

 

Details Contact Information: 

Websites:      Emails: 

http://www.untara.com     didin@untara.com 

http://www.jelajahblog.web.id   didin@jelajahblog.web.id 

 

IM Yahoo Messenger:     Mobile: 

nmuhammady      083854057550 

       087851301666 

Facebook Profile:  

http://www.facebook.com/nightcaster 

 

Bank Accounts (just in case if you want to put some donatian as thanks for his free 

works) ☺ 

Bank CIMB Niaga    Bank Mandiri 

0340108745132    1410007471568 

a/n NOORUDDIEN MUHAMMADY a/n NOORUDDIEN MUHAMMADY 
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HALAMAN BONUS 

 

Anda mungkin ingin melihat para penulis eBook lainnya beraksi? 

Silahkan check halaman selanjutnya, download dan baca eBook hasil karya mereka 

Jika Mereka Bisa maka Anda juga BISA 
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Resell Rights Profits 

Finally! You Can Start Profiting From One Of The Hottest Types 

Of Products Available In All Of The Internet…And Have Your 

Business Up And Running In A Matter Of Hours! 

 

“Instantly Start Your Own Highly Profitable Online Business With 

The Power Of Resell Rights…And Start Selling High Priced 

Products That Bring In Huge Profits Every Single Time!” 

http://www.ziddu.com/downloadlink/3388167/ResellRightProfits.zip 

 

 

Inside The Minds Of Winners 

The 9 Interviews You Must Read If You Want to Create Your 

Own Good Luck Amazing Success Secrets of 10 Proven Winners! 

 

Learn Why Winners Never Wait Around For Luck, And What 

They Do to Create Success Inside the Minds of Winners Learn 

how you can take command of your life and create your own good 

luck—with the same techniques proven winners use. 

http://www.ziddu.com/downloadlink/3388954/itmow1.zip 

 

 

Adsense Revenue Exposed. Thousands of marketers really are 

making substantial incomes from Google Adsense alone. 

 

In this special report, you'll discover an inside look into how 

Google chooses the ads placed on your website (crucial to the 

moneymaking process) and how to keep your competitors ads 

from showing up on your website.  

http://www.ziddu.com/downloadlink/3528215/adsense.zip 
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Bloggers Guide To Profits. Surprising Truth : Many Business 

Owners Are Using Blogs To Promote New Ventures, New 

Products, Establish Customer Relationships And Make Lots Of 

Money In The Process! 

 

"Who Else Wants To Harness The Power Of Blogging To Mass-

Market Your Sales Message To Thousands Of (Loyal) Readers 

Who Build Your Sales Base From The Ground Up?" 

http://www.ziddu.com/downloadlink/3528340/blog.zip 

 

The Self Empowerment. To help you realize your greatest 

potential, several of today's up and coming spiritual growth 

leaders share their wisdom in this power-packed 

transformational digital book. 

 

Each expert explores self empowerment from a different 

perspective, ultimately giving you a well-rounded and highly 

effective approach on what it takes for you to empower 

yourself and live a life of joy and success. 

http://www.ziddu.com/downloadlink/3559632/The_Self_Empowerment.zip 
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Trade Forex Like A Pro Why the title “One More Zero?” 

Because, everybody can use one more zero in their lives. If 

you are making $25,000 a year, you’d be happier with 

$250,000. If you’re at the $100,000 level, another zero 

would bring you to the one million dollar mark. And so on, 

and so on. You get the point. We are absolutely convinced 

that this e-book will bring you closer to adding one more 

zero to your life. 

 

And why the subtitle, “HOW TO TRADE THE FOREX LIKE A PRO IN ONE HOUR?” 

Because, it will probably only take you about one hour to digest the essentials of this 

ebook – especially the parts on trading technique – and then you’re well on your way to 

trading the forex like a pro.  

http://www.ziddu.com/downloadlink/3596144/ForexPro-OneHour.zip 

 

 

The Secrets Of Richest People 

Would you like to realize your goals? Maybe you’d like to run your 

own business, expand your material possessions, or succeed in the 

arts. There is no one path to the pot of gold, but many people of all 

backgrounds have successfully found it. 

 

Whether you want to follow the ways of the great financiers, the 

famous politicians, or the dynamic movie stars, there are common 

modes of behavior each of them followed. And in many cases, they have shared their 

secrets and wisdoms so YOU CAN FOLLOW THEIR FOOTSTEPS ... 

http://www.ziddu.com/downloadlink/3601743/rsecrets.zip 
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Sun Tzu - Art of War reveals secrets for success. Modern 

business practitioners have successfully applied the same 

secret principles in business and human relationship. Sun Tzu 

- Art of War central premises is that, triumph over conflicts 

and true victory, can only be won by strategy. 

 

The Art of War written 2,300 years ago by Sun Tzu a great 

Chinese military genius, during the era (476 to 221 B.C.) 

where a few hundred wars (equal to 150 years of World War 

II) were fought non-stop between the separate warring states 

of China. The Art of War in only 13 chapters, present powerful classic tools that is 

essential and can be applied to overcome personal or business confrontation, obstacles, as 

well a human relationship until victory is assured. Those who want to control their 

destiny, will find: Art of War presents a humane and intelligent methods for triumph over 

non-negotiable conflicts and neutralizing its impact. 

http://www.ziddu.com/downloadlink/3687322/SunTzu.zip 

 

 

Achieving Success In Business 

You need to have a total commitment to succeed in business. 

Most people who make it to the executive boardroom put in 

long hours, often at the sacrifice of everything else. 

 

Regardless of the physical effort involved, you must mentally 

be engrossed in your business and the company enterprises 

.... 

http://www.ziddu.com/downloadlink/3702684/achievingsuccess.zip 
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Thinking about becoming an independent Webmaster?  The timing 

is right. More and more small business owners are looking for help as 

they make the move to online promotion. Most do not have the time or 

skills to build their own site. As a result, they are actively seeking 

affordable Webmasters. Capitalize on this growing demand by setting 

up your own home-based business. Do the kind of work you love and 

reap all the financial benefits -- i.e., the profit! 

. 

The Webmaster Business Masters Course will start and keep you on the right track. Mark 

Frank, the author of the Masters Course, and owner of a home-based Web site design 

business, gives you an insider's perspective on what to do... and more importantly, what 

not to do on the "business side" of your new company. 

http://www.ziddu.com/downloadlink/3729689/webmasterbusiness.zip 

 

 

 

BlogBash - 30 days 30 experts! was one of the most 

successful events ever done on the Chitika Blog. Dreamed 

up by Chitika's CTO Alden DoRosario and inspired by an 

interesting series from the Month of Apple Bugs, 

Chitika's goal for this event was to "empower the 

blogger." The experts wrote about an array of wide-

ranging topics, from "Dare to be Odd" and "Shopping and 

Blogging: How to make the marriage work", to "Help me! 

My mom is my blogs only reader!" and many more. 

 

Go ahead; explore the deep secrets of these 30 expert bloggers, learn from their mistakes 

and their success as we celebrate YOU the blogger! 

http://www.ziddu.com/downloadlink/3787542/BlogBash.zip 
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Want to Sell More on the Net? Change the Process to Change the 

Results! 

The majority of folks selling online focus on selling first. They often 

spend hundreds of hours of their own time writing persuasive sales 

copy. But... Surfers are not looking to be sold. They are not looking for 

your business. They are searching for quality information and solutions 

they can trust (i.e., "content"). 

 

Well-written content gives them what they want. It attracts targeted visitors by ranking 

well at the Search Engines. Then it PREsells or "warms up" visitors, gaining their trust 

and confidence. http://www.ziddu.com/downloadlink/3787628/NetwritingMasters.zip 

 

 

The WAHM Masters Course is literally everything a mother would 

want to know about starting her own Internet business from home. 

 

Four Work-At-Home Moms, authors of the course, start right from the 

beginning, from reviewing possible options and organizing properly, to 

the nitty-gritty of how to actually build a substantial income online. 

Case studies are included. 

 

Their realistic, "been-there-done-that," helpful style gains the trust of moms and 

effectively PREsells SBI! for you. A mom who reads and follows this information will 

soon be on her way to building a real business with growing income. And you earn the 

commission for her SBI! purchase (and on her annual renewal)! 

http://www.ziddu.com/downloadlink/3787746/wahm-masters.zip 
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The Affiliate Masters Course. There are endless offerings of possible 

software and information/advice offered on the Net. I'm not sure which 

is worse ... the overpriced products that underdeliver, or all the free 

info available, most of which does not work so it costs you something 

more valuable even than money... your time. 

 

The Affiliate Masters Course shows anyone how to become a high-earning affiliate 

champion. Yes, anyone... from newbie to those already enjoying success. It's better than 

any other affiliate course or book available anywhere, at any price. 

 

Take The Affiliate Masters Course (free!) today and graduate as an accomplished  

Affiliate Marketer.  http://www.ziddu.com/downloadlink/3787796/AffMasters.zip 

 

 

 

The Service Sellers Masters Course shows anyone how to attract 

potential clients and convert them into paying customers that want 

your service. It also shows you how to build secondary income by 

representing other merchants' products through affiliate programs. 

Why not make all your traffic count? 

 

This Course will help you build a Theme-Based Content Site that attracts targeted 

potential new clients, firmly establishes your credibility, inspires trust and gets that all 

important first phone call or e-mail from a prospective client who wants to learn more 

about your service and to hire you for the job. Leverage your income and get the edge on 

the competition. Take the Course today. 

http://www.ziddu.com/downloadlink/3787867/ServiceSellersMastersCourse.zip 
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Boosting Self Esteem Guide. The goal of this eBook is to help 

you change your whole outlook on life and the way you perceive 

things and it's going to be a great help when you work with 

yourself using the English Harmony System. 

http://www.ziddu.com/downloadlink/3794738/selfesteem.zip 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positive Attitude For Unlimited Success. What does having a 

positive attitude then really boil down to, our thoughts, actions, 

patterns, habits, and behavior have us using, targeting and 

utilizing our energy and enthusiasm in a particular way. We 

think, act and do…If you are mainly positive, you will be focused 

on good things, happy thoughts, and successful outcomes, seeing 

the glass half-full to an extent. 

 

Negatively, you will be focusing on bad things, sad thoughts, unsuccessful outcomes and 

act and behave negatively too. Your goals and energy will not be focused and 

purposefully driven towards success, half-hearted at best  …. 

http://www.ziddu.com/downloadlink/3794953/positiveattitude.zip 
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Time Manager. This eBook will help you manage your time well 

if you know where your time actually gets spent. One very helpful 

way of determining your actual usage of time is to track your time. 

The process here is like making a schedule, but it works in reverse. 

Instead of writing things in that you are planning to do, time 

logging is a process of writing down the things that you have 

already done. Doing this is sort of a get-to-know-yourself exercise 

because this procedure will highlight many of your habits that you might selectively 

ignore currently. 

 

For instance, some people find that every time they plan to do math homework they end 

up watching television. Instead of studying for that Psych test, they play Internet poker. 

Other people just can't seem to follow their schedule until the week before finals. 

Whatever your time habits, time tracking will help you adjust and fine-tune your time 

management practices 

http://www.ziddu.com/downloadlink/3803975/timemanager.zip 

 

 

Self Improvement Made Easy. The kind of competitive 

environment we live in today calls for a little something extra 

from all of us. Simply having a college degree does not seem 

to be as important as before, anymore, as most workplaces 

look for hirees and candidates that have an additional skill or 

interest before they take them under their wings. 

 

Self improvement, however, does not just mean being 

equipping one's self with additional office-related skills. It 

can also entail learning another hobby, like knitting, candle-
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making, or carpentry, or participating in a new group, like Greenpeace, a dance troupe, or 

a drama class. Whatever it is, it's goal is to help you achieve or learn something greater 

than what you already know and have. 

http://www.ziddu.com/downloadlink/3843885/self-improvement.zip 

 

 

Keep Your PC Safe from Virus and Data Loss. Today, 

more and more people are using their computers for 

everything from communication to online banking and 

investing to shopping. As we do these things on a more 

regular basis, we open ourselves up to potential virus, 

spywares, trojan, worms -   made by hackers, attackers and 

crackers. 

 

The first key to protecting yourself from these things is to 

fully understand what the threats are. That will allow you to know how to not make 

common mistakes that will damage your computer system.  

http://www.ziddu.com/downloadlink/3875089/keeppcsafe.zip 
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How To Overcome Procrastination? I believe that 

procrastination is the No. 1 cause of stress in our society 

today. Throughout history, great thinkers have noted the 

connection between the failure to take action and the feeling 

of anxiety. The American philosopher William James once 

said, "Nothing is so fatiguing as the eternal hanging of an 

uncompleted task." 

 

If you have the habit of putting off tasks you fear-if you tend 

to avoid situations and events that terrify you-your fears have grown out of proportion. 

Every time you decide not to do something because you're afraid of failing, your self-

confidence takes another hit.  

 

There is only one way to overcome fear-you have to force yourself to do the thing you 

fear. When you face your fear and do it anyway, your confidence gets a big boost. Soon 

you will laugh at the imaginary fears that have kept you from becoming all that you can 

be. And you can do something about it today. 

http://www.ziddu.com/downloadlink/3875659/overcomeproc.zip  


