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SUPER CLASSIFIED ADS v.01 
Beriklan ke Ratusan Media Iklan Tanpa Daftar Tanpa Login 

Tanpa Script Tanpa Software dan GRATIS!!! 

 
 

PENDAHULUAN 
 
 Sarana yang paling sering dan paling akrab digunakan oleh para 
pengiklan adalah iklan mini atau Iklan Baris. Di dunia Internet Indonesia,... 
iklan mini meraih posisi nomor satu dalam kemampuan fungsinya 
mempermudah promosi dan pemasaran produk dan website kita. 
Pemasangan iklan di iklan mini Internet tidak lepas dari strategi untuk 
membuat iklan yang menghasilkan respon dari pembaca.  
 

 Bila kita ingin mengirim iklan ke iklan baris online, umumnya kita 
diminta untuk register, mengisi data-data pribadi dan lain sebagainya. 
Memang ada beberapa iklan baris yang memakai sistem tanpa daftar bisa 
posting iklan, tapi Anda tetap harus login waktu mau pasang iklan. Ada juga 
iklan baris yang membolehkan kita pasang iklan tanpa login, begitu situs iklan 
baris tersebut terbuka, kita bisa langsung posting iklan, tapi Anda tetap harus 
masuk / membuka situs iklan baris tersebut. 

 Saya pernah memakai Software yang katanya bisa mengirim ke 
puluhan iklan baris dengan sekali klik. Ternyata setelah saya cek iklan  yang 
saya kirim dengan software tersebut di situs-situs yang terdaftar di software 
tersebut, iklan saya tidak kunjung muncul dan tidak pernah muncul. 

 Oke, lupakanlah software tersebut!” Ada sebuah trik yang sering saya 
lakukan yang sangat mudah dilakukan tapi hasilnya sangat luar biasa.  

 Di sini, saya akan mengajarkan bagaimana memanfaatkan iklan baris 
di Internet secara optimal dan gratis serta praktis. Anda akan temukan 
bagaimana cara memasang iklan ke ratusan media iklan ini hanya dengan 
satu kali pengiriman tanpa daftar tanpa login tanpa membuka situs iklan baris 
yang bersangkutan. Tanpa Software, tanpa Script, tanpa Spam tanpa Capek, 
sehingga bisa menghemat tenaga dan waktu Anda dengan hasil yang 
maksimal. Dan yang hebatnya lagi, iklan Anda akan langsung terindeks di 
Search engine seperti Google tanpa kita harus menerapkan teori-teori SEO. 
 
 Mari kita langsung bongkar teknik rahasia ini :-) 
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Memperkenalkan growurl.com 
 
 Mungkin di antara Anda sudah ada yang tahu tentang growurl, tapi 
mungkin lebih banyak yang tidak tahu. Growurl adalah sebuah situs yang 
menawarkan jasa pemasangan iklan ke situs iklan baris, directory, bahkan 
mailing list (saat saya menulis buku ini, mailing list belum masuk dalam jasa 
growurl). Growurl banyak bekerja sama dengan situs iklan baris gratisan dan 
directory dan jumlah nya akan terus bertambah. Ini artinya semakin 
bertambah daftar iklan baris dan directory maka otomatis semakin banyak 
juga situs iklan baris dan directory yang bisa kita kirimi iklan. Dan menurut 
prediksi saya, kedepannya, growurl akan bekerja sama juga dengan mailing 
list, karena growurl menawarkan kerjasama juga dengan mailing list, hanya 
saja karena belum ada respon dari mailing list, maka sementara ini mailing list 
belum ada dalam daftar jasa growurl. 
 
 Dengan menggunakan jasa growurl, Anda tidak perlu daftar ke iklan 
baris atau directory dan yang luar biasa jika mailing list masuk, kita juga tidak 
perlu daftar ke mailing list dan tidak perlu menerima bom email dari di inbox 
email kita dari anggota milis lainnya, Disamping itu juga, kita tidak perlu login 
ke ratusan iklan baris, tidak perlu membuka ratusan situs iklan baris, tidak 
perlu memasukkan data pribadi kita berulang-ulang, tidak perlu TypeIt in dan 
Ad-Wizard. Cukup login dan daftar ke growulr, posting iklan satu kali saja dan 
Iklan Anda Tersebar Dengan Luar Biasa ke Ratusan Iklan Baris dan Directory 
secara Otomatis. Gak pake Cape Gak Pake Kesel, Gak Pake Bosen. Dan 

 
 
Prosedur Pengiriman Iklan Lewat Growurl 
 

untuk membuka situs ini. Setelah Anda mengklik url ini, maka Anda akan 
dibawa ke sebuah halaman depan growurl seperti gambar di bawah ini. 
 

 

 Silahkan klik di sini  atau http://www.growurl.com/index.php?ref=671 

menggunakan jasa growurl adalah gratis (Saat saya menulis buku ini, daftar 
growurl masih Gratis, kalaupun bayar tarifnya masih jauh lebih murah) 
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 Sebenarnya Anda bisa langsung posting iklan tanpa harus menjadi 
member growurl melalui kotak isian yang besar dan terlihat jelas di tengah 
halaman situs grwurl tsb, tapi Anda hanya akan bisa mengirim iklan ke 5 situs 
iklan baris  saja. Untuk bisa mengirim ke ratusan iklan baris dan directory, 
Anda harus daftar / register untuk menjadi member growurl. Gratis kok! 
Bahkan Anda akan mendapatkan uang sebesar Rp. 25 Ribu yang 
dikonversikan menjadi  bentuk 10 poin kredit. Satu poin kredit bisa dipakai 
untuk satu kali posting. Jadi begitu daftar, Anda langsung mempunyai 10 poin 
kredit. 
 
 Silahkan lihat lagi gambar di atas, Anda akan melihat di bawah kotak 
login ada tulisan Register Here yang saya lingkari merah. Klik tulisan tersebut 
untuk daftar menjadi member. Setelah di klik maka Anda akan dibawa ke 
halaman registrasi seperti gambar di bawah ini. 
 

 
 
Masukkan nama dan alamat email valid Anda, dan password untuk login akan 
langsung dikirim oleh growurl ke email yang Anda tulis di kotak isian email. 
Klik tombol Register. Setelah itu Anda akan dibawa ke halam login seperti 
gambar di bawah ini. 
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 Anda akan mendapatkan ucapan terima kasih dan dipersilahkan untuk 
membuka email Anda untuk mengambil password yang diberikan oleh 
growurl. Setelah Anda mendapatkan password, silahkan login dengan 
memasukkan data alamat email Anda dan password  di kotak yang telah 
disediakanlalu klik Login. 
 Setelah klik Login Anda akan dibawa ke halaman member area seperti 
gambar di bawah ini 
 

 
 
 Untuk memulai posting iklan, silahkan klik “Start growing your website” 
yang saya lingkari merah. Setelah Anda klik link tersebut, maka Anda akan di 
bawa ke halaman pengisian materi iklan Anda. Lihat gambar di bawah ini. 
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 Pada kotak isian Title, isikan judul iklan Anda, buatlah judul yang bisa 
membuat orang tertarik pada iklan Anda. Pada kotak isian Url, ketikkan 
alamat website yang ingin Anda iklankan. Pada kotak Description, silahkan 
tulis pesan iklan Anda, dan pada kota isian Email, harus Anda isi dengan 
alamat email yang Anda pakai untuk mendaftar pada growurl, jika tidak, iklan 
Anda tidak akan terkirim karena Anda akan dikira bukan member. Setelah 
lengkap terisi, silahkan klik tombol hijau bertuliskan “Let’s Grow !” 
Anda akaln di bawa ke halaman konfirmasi/verifikasi. Lihat gambar di bawah 
ini.  
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 Ketik ulang kode verifikasi yang ada di kotak sebelah kiri ke kotak 
sebelah kanan. Tidak semua situs iklan meminta anda untuk mengisi kode 
verifikasi, sebagian besar situs tidak memakai cara ini, sehingga kerja Anda 
akan semakin ringan.  
 
 Setelah semua proses di halaman ini selesai yang di tandai dengan 
tulisan Seeding Done, silahkan klik tombol next yang ada di bagian bawah 
tengah halaman. 
 

 
 
 
 Lanjutkan proses seperti di atas hingga selesai. Jika Anda sudah 
memasuki halaman Kumpulan Directory, berarti tugas Anda sudah selesai. 
Silahkan lanjutkan pemasangan iklan besok harinya. 
 Lihat gambar di bawah ini. Jika Anda sudah sampai halaman ini, 
berarti tugas Anda hari ini untuk kirim iklan selesai. Iklan Anda sudah tersebar 
di ratusan iklan baris dan directory hanya dengan satu kali posting. Mudah 
bukan! 
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 Jika Anda mau, Anda bisa langsung cek situs Anda di google. 
Biasanya situs Anda akan langsung terindeks di search engine ini. Jika Anda 
mau juga, Anda bisa langsung melihat hasil posting di masing-masing website 
tersebut dengan mengklik nama situs tersebut maka Anda akan langsung di 
bawa ke halaman depan situs iklan tersebut.. Biasanya iklan langsung 
terpasang.  
 
 Silahkan lihat bukti-bukti di bawah ini. 
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 Bila Anda lihat kotak merah di kanan bawah pada gambar di atas, 
Anda akan lihat proses pengiriman iklan untuk halaman ini berakhir sekitar 
pukul 6:57 PM, Friday, April 18 2008. Lalu Anda lihat tanda panah mengarah 
ke lingkaran merah berisi link ke gudangpromosi.com. Arah panah 
menunjukkan urutan kerja saya yaitu, setelah mengecek jam dan hari 
pengiriman, saya kemudian mengklik link situs gudang promo (Pada 
kenyataannya tidak langsung dalam waktu sekejap urutan proses ini terjadi, 
karena saya harus melakukan beberapa hal, seperti menekan tombol 
printscreen untuk memfoto halaman tersebut sebagai bukti waktu pengiriman, 
dll) sehingga kemungkinan ada proses waktu sekitar 1 s/d 2 menit sampai 
saya bisa membuka halaman gudang promosi.com) 
 Silahkan lihat gambar di bawah ini, sebagai bukti iklan langsung 
terposting saat itu juga. 
 

 
 
  Lihat kotak merah kecil di sudut kanan bawah, menunujukkan waktu 
saya membuka situs ini pada pukul 7:00 PM (3 menit setelah saya menekan 
tombol printscreen di halaman growurl). Kotak merah besar menunjukkan 
iklan saya yang saya posting sesaat sebelum saya buka halaman ini, sudah 
terpasang di situs ini. Jika Anda lihat lingkaran merah kecil di dalam kotak 
merah, di sana tertulis waktu posting saya yaitu pukul 18:55 (atau 7;55 PM) 
18 April 2008. Ini  artinya adalah iklan langsung terposting begitu tanda 
Seeding Done, dan iklan saya benar-benar terkirim.  
 Setengah jam kemudian saya iseng-iseng coba untuk mengetes 
mencari lewat search engine Google. Hasilnya luar biasa, situs yang say 
iklankan langsung terindeks. Pada gambar di bawah ini bisa Anda lihat 
buktinya. 
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Yang saya ketik memang alamat website saya, jadi otomatis saya ada di 
ranking paling atas. Tapi bukan itu pointnya. Yang ingin saya sampaikan 
adalah: situs ini langsung terindek oleh Google.com. 
 
Mari kita test dengan kata yang lain. Berikutnya saya masukkan kata 
“Rahasia Kaya”, lihat hasil pencarian google di bawah ini 
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Saya coba lagi dengan tag yang lain, kali ini saya masukkan kata “promo 24 
jam Non-Stop”. Silahkan lihat gambar di bawah ini 
 

 
 
Saya rasa cukup bukti yang saya masukkan di dalam buku ini. 
 
Silahkan lakukan promo dengan menggunakan trik ini, gunakan dengan bijak, 
jangan sampai keanggotaan Anda di Banned.  
 
 
Mendapatkan Kredit 
 
 Agar Anda bisa memposting iklan atau menggunakan jasa growurl, 
Anda harus mempunyai kredit. Saat pertamakali Anda mendaftar, Anda akan 
mendapatkan 10 kredit yang berlaku selama 1 bulan. Satu kali posting iklan 
akan mengurangi satu poin. Ini berarti 10 kredit gratis pertama yang diberi 
oleh growurl hanya bisa di pakai untuk 10 kali posting. Bila kreditnya habis 
Anda harus menambah kredit agar tetap bisa posting. 
 Ada beberapa cara untuk mendapatkan kredit. Yang paling mudah 
adalah membeli kredit. Bagaimana caranya? Mudah sekali, Anda harus 
punya uang :-) Tidak mahal kok. Apalagi dibandingkan dengan hasil yang 
didapatkan. Cara membeli kredit bisa Anda baca, dengan cara mengklik 
menu di sebelah kiri halaman. Di sana ada menu yang bernama “Buy Credit”. 
Di setiap halaman growurl, menu ini selalu ada, jadi klik saja dan ikuti 
petunjuk yang diberikan oleh growurl. Bayarnya pake Rupiah kok, tidak pake 
Dollar :-) Jangan takut mahal. 
 Bila Anda tidak mau membeli kredit, Anda bisa mendapatkannya 
dengan gratis. Ada beberapa cara untuk mendapatkan kredit gratis. Untuk 
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mengetahui caranya, silahkan klik menu di sebelah kiri halaman yang 
bertuliskan “Get Free Credit” atau Anda bisa kembali ke member area di 
http://www.growurl.com/member_area.php di sana ada 4 option untuk bisa 
mendapatkan kredit gratis, yaitu: 

1. Refering a friend to register 
2. Put growUrl.com logo in your website 
3. Register your Classified Ads / directory / mailing list to us 
4. Write a review / article about growUrl.com 

 

 
 
Oke. Mari kita bahas satu-satu. Silahkan klik no. 1 Refering a friend to 
register. Setelah Anda klik, Anda akan dibawa ke halaman Refering a friend 
to register. Lihat gambar di bawah ini. 
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 Anda akan diberi url ID seperti yang lingkari merah di gambar atas. Url 
Anda akan mirip seperti ini http://www.growurl.com/index.php?ref=1559, 
berikan url ini kepada teman-teman Anda. Setiap teman Anda yang mendaftar 
lewat url ini, Anda akan mendapatkan kredit gratis dari growulr. Anda bisa 
menggunakan fasilitas yang disediakan growurl untuk mengirim email ke 
teman Anda untuk menawarkan Url Anda ini. (lihat gambar di atas). Pada 
kotak pertama, masukkan nama teman Anda. Pada kotak ke dua, masukkan 
alamat email teman Anda dan pada kotak ke tiga, masukkan pesan beserta 
alamat url ID Anda. Tekan “Send Invitation” 
 
 Cara berikutnya, silahkan Anda klik no.2 Put growUrl.com logo in your 
website. Setelah Anda klik link ini, Anda akan di bawa ke halaman dimana 
Anda bisa mengambil kode html logo growurl untuk Anda simpan di website 
Anda. Sudah tentu ini akan bisa Anda lakukan jika Anda punya website 
sendiri. 
 

 
 
 Di sini ada dua langkah yang harus Anda lakukan. Pertama copy kode 
html logonya growurl, lalu masukkan kode tersebut ke front page website 
Anda. Setelah Anda lakukan langkah satu, baru Anda boleh melakukan 
langkah 2, yaitu konfirmasi tentang pemasangan logo growurl di website 
Anda. Masukkan url website Anda, lalu klik tombol  “Notify”. Setelah growurl 
memverifikasi kebenaran pemasangan logonya di website Anda, Anda akan 
otomatis mendapatkan 5 kredit gtratis setiap bulan. Mudah bukan :-) 
 
 Cara ketiga adalah Register your Classified Ads / directory / mailing list 
to us. Jika Anda mempunyai situs iklan baris gratis atau directory, atau 
mungkin Anda adalah seorang moderator mailinglist (yahoo atau google) 
Anda bisa mendaftarkannya ke growurl. Untuk caranya silahkan lihat gambar 
di bawah ini. 
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 Anda akan diberi sebuah kode seperti step 1 di atas (ID : 1559 EMAIL : 
palingmurahdotcom@gmail.com) copy kode tersebut, lalu pastekan di 
notepad, save dengan nama: grow_verify.txt, lalu upload file tersebut di 
website Anda dan informasikan link dimana Anda mengupload file tersebut 
kepada growurl (lihat step 2) lalu klik tombol “Notify”. Bila growurl sudah 
melakukan pengetesan terhadap website iklan / directory atau mailinglist 
Anda, maka Anda akan mendapat 10 kredit gratis setiap bulan, Asyik kan :-) 
 
 Langkah ke empat buatlah review atau artikel tentang growurl, muat di 
blog atau website Anda, setelah itu Anda konfirmasikan ke growurl dengan 
cara memasukkan alamat blog atau website Anda ke kotak link to your review 
/ article (lihat gambar di bawah ini) 
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Lalu klik tombol “Notify”, tunggu sampai growurl membaca review atau artikel 
Anda, bila growurl merasa oke, maka Anda akan mendapatkan 5 kredit gratis. 
 
 Oke…itu beberapa cara untuk mendapatkan kredit gratis growurl. Jika 
menurut Anda 4 cara di atas masih susah juga, Anda bisa mencoba cara ke 
lima yaitu: Buat email baru (sebaiknya di gmail saja) lalu daftar ke growurl 
dengan nama baru dan alamat email baru tersebut, Anda akan dapat 10 
kredit gratis (saat saya menulis buku ini, setiap member baru akan mendapat 
10 kredit gratis). Jika kredit Anda habis, silahkan buat email baru lagi, daftar 
ke growurl lagi, dapat 10 kredit gratis lagi, begitu seterusnya :-) 
 
Otomatisasi 
 
 Inilah bagian penting untuk mengotomatiskan kegiatan iklan kita. Iklan 
kita akan tersebar tanpa campur tangan kita lagi. Iklan akan tersebar secara 
otomatis bahkan disaat kita sedang tertidur lelap, sehingga kegiatan promosi 
kita benar-benar menjadi sangat ringan. Silahkan ikuti langkah-langkah di 
bawah ini. 
 Klik SubmitZzz (di kotak merah) 
 

 
 
Maka Anda akan di bawa ke halaman di bawah ini 
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 Klik Activate SubmitZzz Now (Kotak merah), maka Anda akan dibawa 
ke halaman berikutnya. Lihat gambar di bawah ini. 
 

 
 
Klik Activate (kotak merah) untuk mengaktifkan otomatisasi pengiriman iklan. 
Lalu akan muncul dialog box seperti di bawah ini.  
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 Klik Oke, maka tugas Anda sudah selesai. Iklan akan terkirim secara 
otomatis setiap hari. Mudah kan. Di bawah ini adalah tampilan terakhir proses 
ini. Pastikan Submit sudah aktif. Lihat Statusnya Active (Kotak merah). Bila 
sudah begini, berarti aktifasi sukses 
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Penutup 
 
 Saya rasa cukup pembahasan saya mengenai trik Super Classified 
Ads ini. Perlu diketahui, trik ini adalah murni dari pengalaman saya pribadi, 
bukan hasil terjemahan dari buku asing. Jadi keberhasilan dari trik ini sudah 
terbukti. Semoga buku ini bermanfaat bagi Anda.  
 
 
 
Salam Sukses 
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