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Assalamualaikum WR. WB.. 

Salam sejahtera bagi kita semua 

 Perkenalkan, nama saya Purnama Sari. Seorang wanita biasa yang punya hoby main 
internet dan secara tak sengaja berprofesi sebagai Imers alias Internet Marketer. Sejak 2008 
saya menekuni dunia IM bidang affiliate, terutama AMAZON. 

 Saya mendapat banyak pertanyaan oleh sahabat dan rekan di facebook mengenai, 
Bagaimana Cara mendapatkan income internet khususnya dari adsense. Pada kesempatan 
sebelumnya saya sudah membuat beberapa karya , yakni diantaranya adalah "BUKU SAKU 
AMAZONER" dan ebook lainnya dimana panduan tersebut membahas seputar ilmu amazon. 
Tetapi kali ini  saya ingin memberikan panduan mengenai Payoneer. Panduan lengkap dan 
mendalam mengenai Payoneer. 

 Ok tanpa panjang lebar lagi saya akan langsung memberikan panduan anda mengenai 
payoneer, mulai dari cara membuat akun payoneer, details mengenai payoneer, dan hal-hal 
penting lainnya yang menyangkut dengan payoneer. 

Semoga ebook ini dapat memberikan manfaat untuk anda semua yang membacanya. 

. 

Salam Sukses Selalu, 
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Bab 1. Kegunaan Payoneer 
 

Payoneer adalah merupakan perusahaan di Amerika Serikat yang memberikan pelayanan 
transaksi keuangan secara global. Payoneer memberikan fasilitas kepada para 
penggunanya untuk memiliki akun bank secara virtual atau Virtual Bank Account. 
Dengan fasilitas ini, anda dapat menerima pembayaran dari perusahaan yang berbasis di 
amerika tanpa anda harus secara langsung membuat akun bank disana secara offline. 

Sangat menguntungkan? Jelas, dengan memiliki akun payoneer anda dapat menerima 
pembayaran komisi amazon, linkshare, infolinks, chitika dan masih banyak perusahaan 
sejenis lainnya yang telah bekerjasama dengan payoneer. Tak jarang anda dapat memiliki 
kartu payoneer melalui pihak ketiga. Ada beberapa perbedaan antara kartu payoneer yang 
anda dapatkan secara langsung dengan kartu payoneer yang anda dapatkan dari pihak 
ketiga, terutama dalam hal biaya, fee atau charge. Umumnya fee  rate  dari  kartu payoneer 
dari pihak ketiga lebih tinggi dibandingkan jika anda mendapatkan kartu payoneer secara 
langsung. Anda dapat memiliki kartu payoneer dengan mendaftar melalui link disini . 

 

http://purnamasari.net/payoneer 
 

Jika anda mendaftar dari link diatas maka anda dan saya akan mendapatkan $25 gratis 
ke akun payoneer masing-masing. Dengan persyaratan akun anda sudah terisi minimal $100 
pertama. 

Buktinya seperti gambar ini : 

 

 

Sangat menarik bukan ? maka segera daftar melalui link diatas. 
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Bab 2. Cara Daftar Payoneer 
 
 
Ok langsung saja kita bahas cara daftarnya : 
 

1. Klik link ini http://purnamasari.net/payoneer 

anda akan mendapati tampilan seperti skrinsut berikut. 

 

2. Kemudian anda sign up dan anda akan dibawa ke tampilan berikut yang 
memperlihatkan ketiga tahapan tersebut. 
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3. Kemudian anda klik bagian Start Here. Setelah anda klik bagian tersebut, anda akan 
mendapati tampilan seperti berikut. 
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Lalu anda isi form tersebut dengan data probadi anda seperti 
 

• Nama depan 
• Nama belakang 
• tanggal lahir 
• Alamat tinggal, umumnya berupa alamat rumah 

 

Jika anda ingin mendapatkan kartu yang cepat sampai tujuan, anda dapat melakukan tick 
atau centang pada bagian “Click here and fill in this section ONLY if your shipping 
address is different from above or you want your card shipped to a PO Box“. 

Anda dapat mengisinya dengan alamat kantor, alamat saudara yang mudah dijangkau 
pak pos, atau alamat PO Box yang anda pinjam dari pak pos… Alamat yang sulit 
dijangkau akan membuat kartu anda makin lama sampai di tangan anda. 
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4. Setelah semua data pada step 1 anda isi, maka anda dapat melanjutkan ke step 2. 
Tampilan dari step 2 adalah seperti berikut 
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Yang perlu anda lakukan pada step 2 ini adalah isi aja formnya dengan alamat email, 
password, dan pertanyaan untuk keamanan (jika anda lupa password). Jangan lupa selalu 
centang atau tick pada bagian “Apply for the US Payment Service“. Jika sudah lengkap 
anda dapat melanjutkan ke step 3. Tampilan step 3 adalah seperti berikut. 

 
 

Step 3 ini merupakan step untuk verifikasi data pribadi anda. Anda dapat menggunakan 
passport, KTP atau SIM untuk verifikasi. Tuliskan nama sesuai dengan id anda tersebut. 
Jangan lupa anda centang pada bagian agreement dan terakhir klik tombol finish. 

 

Semoga Ebook ini memberikan manfaat untuk anda  
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