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Ingin tahu keseruan acaranya?

Aktivitas Baru yang Bisa 
Menghasilkan Uang
Ketika #dirumahaja

Sudah 2 bulan lebih kita harus tinggal di rumah akibat Pandemi Covid-19. Sebagian pegawai melakukan WFH 
atau Work From Home, namun banyak juga yang terdampak hingga harus kehilangan pekerjaannya. Masih 
banyak aktivitas dari rumah yang bisa kita lakukan dan dapat menghasilkan uang. Yuk kita lihat apa saja aktivitas 
tersebut!

Tentunya masih banyak lagi pekerjaan lainnya yang dapat Anda lakukan secara online selama harus menjalani 
karantina rumah. Misalnya menjadi translator, menjual jasa desain grafis, atau menjual barang bekas online. 
Intinya adalah tetap semangat, karena di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan!

1. Menjadi Youtuber
 Sebagai Content Creator Youtube Anda bisa 

mendapatkan penghasilan lewat beriklan di Google 
Adsense, membuat konten bersponsor, bergabung 
dalam a�liate marketing, atau menjual produk 
kamu sendiri di kanal Youtube Anda.

2. Berjualan Makanan/Minuman Online
 Bagi mereka yang punya keahlian atau hobi 

memasak, berjualan makanan/minuman bisa jadi 
pilihan yang baik. Urusan delivery juga dimudahkan 
dengan banyaknya jasa penghantar saat ini.

3. Jadi Influencer di Instagram
 Dengan jumlah follower yang banyak, Anda bisa 

menjadi endorser untuk perusahaan atau produk. 

4. Mengisi Survei Online
 Coba cari website penyedia survei, mengisinya dan 

mendapatkan reward yang bisa berupa voucher, 
merchandise, kupon belanja hingga pulsa.

5. Menjadi Tutor Online
 Buat yang senang mengajar, menjadi tutor online 

bisa jadi pekerjaan yang tepat buat menambah 
kocek Anda. Beberapa website layanan les online di 
antaranya Ruang Guru dan Quipper.

6. Menjadi Tenaga Pemasar Asuransi
 Anda yang mahir menawarkan produk bisa juga 

menjadi Tenaga Pemasar Asuransi. Interaksi dengan 
calon Nasabah bisa dilakukan lewat sejumlah 
aplikasi video call yang tersedia.

7. Menjual Stock Foto di Internet
 Jika gemar fotografi, Anda bisa menawarkan koleksi 

foto ke image stock website seperti: Shutterstock, 
Flickr, Unsplash dan mendaftarkan diri sebagai stock 
artist. 

8. Bekerja di Bidang Penulisan
 Buat Anda yang gemar menulis bisa menjadi penulis 

lepas, proof-reader ataupun editor.

“Prudential klaimnya simple.”
Prudential bagi saya penolong yang setia dan sejati. Saya adalah nasabah 
yang sudah 9 tahun bersama Prudential. Begitu banyak keuntungan hingga 
manfaat yang saya dapat dari klaim yang saya ajukan. Semuanya berjalan 
lancar sesuai manfaat yang saya ambil. Santunan yang saya dapat, sangat 
membantu sekali untuk biaya pengobatan saya. Klaim nya mudah dan 
simple. Asalkan, dokumen lengkap dan valid, klaim pasti dibayar tepat 
waktu. Senang dan bahagia. Sekali lagi, terima kasih Prudential. 

“Layanan Prudential baik.”
7 tahun sudah, saya menjadi nasabah Prudential. Tahun 2019, saya opname 
di Rumah Sakit rekanan Prudential. Pelayanannya sangat baik dari awal 
pendaftaran, pengisian dokumen hingga saya sehat dan keluar dari Rumah 
Sakit. Saya dibantu oleh agen dalam mengklaim PRUMed & PRUHospital & 
Surgical. Prosesnya mudah dan cepat. Saya merasakan manfaat memiliki 
asuransi. Terima kasih, Prudential. 
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