
Cara Mudah Dapatkan $100 dari Paypal 

Dengan Mengikuti Paypal WishList 

 

Jika anda seorang pemburu dolar, atau bahkan baru tahu kalau bisa mendapatkan dolar dengan cara 

mudah di internet, inilah saat yang tepat bagi anda untuk mendapatkan $100 anda yang pertama. 

Bagaimana caranya ? Yaitu dengan bergabung dalam program yang dikeluarkan Paypal, namanya 

“Paypal WishList”. Program ini dijalankan di facebook, jadi anda harus sudah punya akun di facebook. 

Berikut ini saya tunjukkan caranya bagi anda. 

 

Apakah Program Ini Sungguhan Atau Tipuan ? 

Bagi mereka yang sudah pernah merasakan nikmatnya dolar dari make money online, reputasi Paypal 

sudah tidak diragukan lagi. Secara apriori, pasti semua money blogger akan sepakat bahkan program-

program Paypal tidak pernah menipu. Seperti menanyakan apakah api itu panas ? Semua orang tanpa 

harus empiris merasakan api akan sepakat bahwa api pasti panas. 

Tapi bagi anda yang baru dengar tentang Paypal pasti anda akan ragu. Bagaimana cara membuktikan 

kebenaran program ini. Menurut saya mudah saja. Silahkan Googling dan masukkan keyword “Paypal 

Wishlist” pasti anda akan menemukan kebenaran disana. OK, selanjutnya adalah bagaimana cara ikut 

program ini. 

 

Registrasi “Paypal WishList” 

Langkah pertama, silahkan anda login ke akun facebook anda di http://www.facebook.com/ 

Setelah itu, silahkan kunjungi situs “Paypal WishList” disini : http://ambil.info/barangimpianku 

Anda akan menemukan halaman seperti gambar dibawah ini : 

 

Klik link “CLICK HERE” yang ada dibawah angka dolar sebelah kiri atas. Maka akan muncul halaman 

seperti dibawah ini. Anda diminta untuk memasukkan email paypal anda. Jika anda belum punya, 

silahkan registrasi “gratis” disini : https://www.paypal.com/id/mrb/pal=R2PAARR9CHKHE. Kemudian isi 

formulir dengan data anda secara benar, persis dengan identitas KTP anda. Jika nanti diminta untuk 

memasukkan informasi tentang kartu kredit, skip saja. 

 

http://www.facebook.com/
http://ambil.info/barangimpianku
https://www.paypal.com/id/mrb/pal=R2PAARR9CHKHE


 

 

Jika anda sudah mengetikkan alamat email paypal anda, silahkan tekan “Submit”. Hanya dengan 

registrasi ini, anda telah mendapatkan $1 anda yang pertama. Loh.. katanya $100, kok Cuma $1. Sabar 

dulu. Untuk mendapatkan $99 yang lain anda harus menyusun “WishList” anda. 

 

Membuat “Paypal WishList” 

Setelah mensubmit email, klik link “Create New Wishlist” pada tab “Your Wishlist”. Seperti yang tampak 

pada gambar berikut ini. 

 

 

Selanjutnya dobel klik aja pada gambar-gambar produk yang menarik bagi anda, otomatis baner produk 

itu akan masuk dalam daftar wishlist anda. Anda hanya diperkenankan menyusun 5 daftar produk 

wishlist.  



 

 

Selanjutnya klik “Save and Share This Wishlist”. 

 

 

Tunggu sampai popup wishlist anda muncul, setelah itu klik “Publish” 

 



 

Jika sudah, sekarang beralihlah pada akun facebook anda yang terbuka tadi. Sekarang anda akan melihat 

“Wishlist” anda sudah muncul di profile facebook anda.  

 

 

Jika sudah tampil dalam facebook anda, anda harus mengajak orang yang anda kenal untuk mengikuti 

program ini dibawah url referal anda. Setiap satu orang yang berhasil anda ajak akan menghasilkan earn 

$1 otomatis masuk ke akun anda. Anda diperkenankan mencari referal maksimal sampai earning anda 

mencapai $100. Untuk mengetahui url referal anda, lakukan langkah berikut ini. 

Carilah link “Create your WishList” dibawah gambar “WishList” anda. Jika anda menggunakan Mozilla 

Firefox, cukup klik kanan dan lakukan “Copy Link Location”. Paste link tersebut ke notepad. Nah alamat 

url yang muncul adalah url referal anda. Ajak teman-teman anda bergabung program “Paypal WishList” 

ini dengan url itu. Selamat berburu dollar! 

 

Penutup 

Program ini akan berakhir tanggal 31 Desember 2009. Apa yang anda capai pada akhir tanggal itu adalah 

yang akan anda terima. Pembayaran dilakukan oleh Paypal pada bulan Pebruari 2010. Jika ada yang 

ingin anda tanyakan sehubungan dengan isi ebook ini, silahkan kontak saya di YM : duitgratisan. Atau 

jika nanti anda telah menerima pembayaran Paypal dan bingung mencairkannya ke dalam rupiah, saya 

siap membantu anda. Selamat mencoba ! 


