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Siapa RajaBacklink? 

RajaBacklink adalah situs marketplace pertama tempat jual beli backlink 

pertama di Indonesia. RajaBacklink sudah menggunakan sistem otomatis yang 

membuat transaksi membeli backlink menjadi begitu mudah dan praktis. Anda 

hanya perlu mendaftar, deposit lalu memilih website mana yang akan Anda pilih 

sebagai backlink. Didukung oleh dashboard yang user friendly maka siapapun bisa 

belanja di RajaBacklink, meskipun Anda awam soal SEO.  

 

Di sini semua hal ditampilkan secara transparan. Anda bisa memilih kualitas 

website yang akan menjadi backlink, mulai dari DA, PA, jumlah index Google, 

ranking Alexa sampai kategori website. Bahkan harga backlink juga dicantumkan. 
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RajaBacklink sudah dipercaya berbagai perusahaan kecil dan besar di 

Indonesia. Tapi siapapun bisa membeli backlink di RajaBacklink, tanpa kecuali 

termasuk Anda. 

 

 

 

 

 

Saat ini terdapat 4125 situs blog yang tergabung pada komunitas 

RajaBacklink dengan jumlah transaksi sukses lebih dari 5.192. Rajabacklink sudah 

menjadi situs yang dipercaya banyak orang di Indonesia. 
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Tempat Membeli Backlink yang Aman 

RajaBacklink adalah situs tempat membeli backlink yang aman karena tidak 

menggunakan tools auto backlink. RajaBacklink juga bukan PBN karena setiap 

website penjual backlink merupakan website soliter milik individual tanpa 

mengenal satu sama lain sesama penjual backlink.  

Jenis backlink di RajaBacklink adalah contextual yaitu backlink yang memiliki 

pembahasan sama dengan link yang ditautkan di dalamnya. Backlink akan dibuat 

dalam bentuk artikel 500 kata yang di dalamnya disisipkan anchor text menuju ke 

website Anda. Contoh backlink adalah sebagai berikut: 

 

 

Harga backlink sudah termasuk artikel sehingga tidak dikenakan biaya 

tambahan. Setiap blogger pemilik website sebagai penjual backlink, menulis 

sendiri artikelnya sehingga hasilnya lebih alami karena menggunakan perpektif 
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berbeda. Secara gaya bahasa maupun alur penulisan juga akan menghasilkan 

tulisan yang berbeda satu sama lain meskipun dikerjakan untuk campaign yang 

sama. Anda juga bisa mengatur berapa jumlah backlink pada setiap campaign 

sehingga bisa menggunakan lebih banyak kata kunci yang bervariasi.  

 

Keuntungan Membeli di RajaBacklink 

Membeli backlink di RajaBacklink memiliki banyak keuntungan diantaranya 

adalah : 

• Harga transparan. Anda bisa mengetahui secara transparan berapa harga 

memasang backlink di suatu website. 

• Mengatur anggaran sendiri. Anda juga bisa mengatur rentang harga backlink 

dari berapa sampai berapa sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan anggaran 

Anda.  

• Pilih sendiri. Anda bisa memilih sendiri website mana yang ingin dijadikan 

backlink sesuai kriteria yang Anda inginkan.  

• Gratis artikel. Harga yang tercantum sudah termasuk artikel yang disediakan 

blogger, jadi Anda tidak perlu lagi repot menulis artikel atau menyediakan 

artikel.  

• Contextual. Jenis backlink adalah jenis contextual yang disukai Google, dalam 

bentuk artikel 500 kata menggunakan pembahasan yang sama sehingga relevan 

dengan konten website yang dioptimasi.  

• Relevan. Anda bisa memilih backlink sesuai kategori sehingga Anda 

mendapatkan backlink dengan niche yang sama. 
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• Bukan bot. RajaBacklink tidak menjual backlink yang menggunakan 

tools/sofware auto yang dapat menghasilkan backlink dalam jumlah banyak dan 

dengan waktu cepat. Backlink di RajaBacklink dibuat dalam bentuk artikel yang 

dikerjakan secara manual oleh masing masing blogger penjual backlink.  

• Bukan PBN. RajaBacklink tidak menyediakan backlink dari PBN melainkan 

website blogger yang soliter dan individual dengan kualifikasi tertentu.  

 

Melakukan transaksi di RajaBacklink lebih aman, mudah dan cepat. Tidak 

perlu khawatir uang dibawa kabur penjual, atau pekerjaan tidak dibayar oleh 

pembeli.  

• Aman. RajaBacklink berfungsi sebagai rekber (rekening bersama) dimana uang 

pembeli backlink dititipkan di RajaBacklink dan blogger penjual backlink akan 

dibayar jika pembeli backlink sudah menyetujui hasil pekerjaan.  

• Mudah, didukung oleh dashboard yang user friendly. Panel menggunakan 

bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh siapa 

saja.  

• Murah. Harga backlink mulai Rp.30.000 sudah termasuk artikel yang ditulis oleh 

blogger penjual backlink.  

• Cepat. Seluruh transaksi akan diproses maksimal 24 jam mulai dari 

menambahkan deposit sampai proses pesanan.  

 

 

https://rajabacklink.com/


7 
 

 

 

https://RajaBacklink.com 
Situs Jual Beli Backlink Aman 
 

Blogger yang mendaftarkan websitenya untuk menjadi backlink juga tidak 

sembarangan, karena untuk mendaftar menjadi penjual backlink juga harus 

memenuhi syarat website diantaranya: 

• Memiliki reputasi yang baik dilihat dari isi konten berkualitas 

• Memiliki tampilan website yang rapi dan user friendly 

• Memiliki nilai Domain Authority, Page Authority, Alexa dan Google Site 

• Memiliki beragam niche/kategori yang relevan untuk 

mereview/mempromosikan berbagai produk 

• Blog tidak pernah mendapatkan penalti dari Google 

• Blog tidak pernah menggunakan optimasi dengan teknik Blackhat 

 

Ada banyak jasa backlink di luar sana tetapi hanya Rajabacklink satu-satunya 

marketplace yang terbuka dimana Blogger dan Advertiser bisa melakukan 

transaksi langsung. Jasa backlink bisa dilakukan sendiri, tanpa butuh jasa backlink 

orang lain. Advertiser tidak perlu khawatir dimana URL-nya ditanam di tempat 

spam karena bisa melakukan pengecekan tambahan sendiri. 

 

Cara Mendaftar di RajaBacklink 

Sebelum mulai membeli backlink, Anda harus mendaftar dulu. Caranya buka 

alamat Rajabacklink.com. Klik tombol Daftar di pojok kanan atas.  
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Lalu isi nama, email, provinsi, kota tempat tinggal Anda dan password. Jika semua 

sudah diisi dengan benar, klik tombol Kirim. 

 

Setelah itu buka alamat email yang sudah Anda gunakan untuk mendaftar. Anda 

harus klik link yang dikirim dari RajaBacklink untuk melakukan aktivasi.  

 

Setelah klik link aktivasi, Anda akan dibawa ke halaman Rajabacklink. Klik link 

“disini” untuk masuk (login).  

 

https://rajabacklink.com/


9 
 

 

 

https://RajaBacklink.com 
Situs Jual Beli Backlink Aman 
 

Masukkan alamat email dan password lalu klik tombol Login. Selanjutnya Anda 

masuk ke dashboard RajaTraffic. 

 

 

Melihat Daftar Backlink 

Sebelum mulai membeli backlink, tentunya Anda ingin melihat dulu daftar 

website yang ada di RajaBacklink. Dengan demikian Anda bisa memperkirakan 

anggaran untuk belanja backlink. Setelah login, lihat menu di sebelah kiri Blog 

RajaBacklink, klik. 

 

Anda bisa memilih website dengan kategori yang sesuai dengan kategori website 

Anda. Anda juga bisa memilih backlink dari situs bahasa Inggris atau Indonesia. 
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Anda bisa memilih backlink seperti apa yang Anda inginkan mulai dari jumlah DA, 

jumlah PA, jumlah index di Google maupun rentang harga backlink per website.  

 

Jika sudah menentukan kriteria seperti apa yang Anda inginkan, selanjutnya di 

bawah akan muncul daftar website yang sudah sesuai kriteria Anda. 
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Untuk melihat lebih banyak website, Anda bisa klik ke halaman berikutnya. 

 

 

Cara Menambah Deposit 

Setelah melihat daftar website backlink, Anda tentunya sudah bisa 

memperkirakan berapa anggaran Anda. Untuk membeli backlink, saldo Anda 

harus mencukupi untuk melakukan transaksi. Untuk melakukan setor deposit 

caranya klik menu Setor Deposit.  
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Klik tombol +Deposit yang mana saja, boleh yang di kanan atas atau yang berada 

di tengah.  

 

Pilih Bank Tujuan dan masukkan jumlah uang yang akan Anda deposit, misalnya 

Rp.1 juta, lalu klik tombol Lanjutkan. 

 

Jumlah deposit Anda akan muncul beserta angka unik. Fungsi angka unik adalah 

untuk mempercepat proses deposit. Jika sudah sesuai, klik tombol Setor.  
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Nah, sekarang silakan Anda melakukan transfer pembayaran menuju bank yang 

sudah ditentukan.  

 

 

Memeriksa Deposit 

Jika Anda sudah melakukan setoran, maka otomatis saldo di Dompet Anda 

akan terisi. Untuk memeriksa saldo, klik menu Dompet Saya. Anda juga bisa 

memeriksa sisa saldo di Dompet Saya setiap kali akan membeli backlink lagi. Sisa 

saldo Anda tidak akan hilang dan Anda bisa menambahkannya lagi untuk transaksi 

berikutnya.  
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Di Dompet Saya Anda melihat berapa saldo tersisa sehingga Anda bisa 

menyesuaikan anggaran untuk membeli backlink.  

 

 

Cara Membeli Backlink 

Untuk membeli backlink, caranya sangat mudah, pada menu di dashboard klik 

menu Beli Backlink.  
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Klik tombol Beli Backlink Sekarang. 

 

Anda bisa memilih website dengan kategori yang sesuai dengan kategori website 

Anda sehingga website Anda dengan website backlink memiliki relevansi. Ada 

banyak pilihan kategori website mulai dari bisnis, fashion, gadget, gaya hidup, 

herbal, kecantikan,. makanan & minuman, motivasi, otomotif, pendidikan, politik, 

properti, religi, teknologi, wisata. Anda juga bisa memilih backlink dari website 

khusus bahasa Inggris atau Indonesia atau yang menggunakan kedua bahasa 

tersebut.  
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Lalu pilih backlink sesuai yang Anda butuhkan mulai dari DA, PA, jumlah index di 

Google dan harga. Makin tinggi jumlah DA/PA dan jumlah index di Google maka 

harganya juga akan semakin tinggi karena biaya pemeliharaan website yang juga 

tinggi.  

 

Jika sudah menentukan kriteria website seperti apa yang Anda inginkan, 

selanjutnya di bawah akan muncul daftar website  yang sudah sesuai kriteria. 

Anda juga bisa memeriksa ke alamat websitenya langsung untuk melihat seperti 

apa tampilan websitenya.  
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Pada website yang Anda pilih, beri tanda centang ✓ pada bagian sebelah kanan. 

Matikan centang ✓ jika Anda batal memilih. Website yang diberi centang ✓ akan 

dimasukkan ke dalam daftar transaksi.  

 

Untuk melihat lebih banyak situs lainnya, Anda bisa klik tombol Next untuk 

menuju ke halaman berikutnya. 

 

Jika sudah Anda centang semua website yang Anda pilih, klik tombol Beli Backlink.  

 

Berikutnya akan muncul daftar situs yang akan menjadi backlink Anda. Biaya 

backlink yang harus Anda bayar juga akan muncul sehingga Anda tahu berapa 

jumlah total yang harus Anda bayar. Biaya akan dipotong dari saldo deposit Anda. 
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Kalau masih kurang, Anda bisa menambahkan lagi jumlah backlink. Tapi jika sudah 

cukup, klik tombol Selanjutnya.  

 

Masukkan 2 kata kunci yang akan digunakan sebagai anchor text, dan masukkan 

juga alamat website Anda, lalu klik tombol Beli Backlink.  
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Pesanan Anda akan diteruskan kepada blogger pemilik situs tersebut. Tunggu 

sampai blogger pemilik website memberikan respons. Jika dalam 24 jam blogger 

pemilik website tidak menjawab pesanan maka pesanan akan batal otomatis dan 

Anda bisa mencari website lain.  

 

Jika pesanan Anda sudah diterima oleh blogger yang bersangkutan, maka status 

pesanan akan berubah menjadi Backlink sedang dikerjakan. 

 

Tunggu sampai pesanan Anda selesai dikerjakan, biasanya hanya membutuhkan 

waktu 1 hari. Jika pesanan Anda sudah selesai dikerjakan, maka status pesanan 

akan berubah menjadi Sudah online. Menunggu persetujuan Anda. Anda bisa klik 

link alamat artikel backlink untuk memeriksa pesanan Anda. Selanjutnya, klik 

tombol detail untuk membuat tanggapan.  
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Di sini Anda bisa minta revisi jika ada yang perlu diperbaiki. Jika pesanan Anda 

sudah sesuai, klik Setuju maka RajaBacklink akan segera mengirimkan 

pembayaran kepada blogger bersangkutan.  

 

Anda bisa klik Beri Rating untuk memberikan penilaian. Rating yang Anda berikan 

akan membantu pembeli backlink lainnya untuk memilih website yang 

mengerjakan pesanan dengan baik.  
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Silakan pilih skala rating mulai dari bintang 1 sampai bintang 5. Anda juga bisa 

memberikan komentar berisi saran atau kritik agar para blogger dapat terus 

menghasilkan karya terbaiknya.  

 

 

 

 

 

https://rajabacklink.com/


22 
 

 

 

https://RajaBacklink.com 
Situs Jual Beli Backlink Aman 
 

Istilah Backlink 

• Backlink, pada masa dulu dikenal dengan hyperlink atau tautan dalam bahasa 

Indonesia. Backlink artinya tautan backlink.  

• Domain Authority (DA) adalah skor suatu domain yang dikembangkan oleh 

situs Moz.com. Skor DA antara 0-100 dimana semakin besar angkanya maka 

semakin baik. Ada 3 faktor yang mempengaruhi skor DA suatu website mulai 

dari usia domain, popularitas dan jumlah konten.  Usia domain yaitu seberapa 

lama usia suatu website tayang di internet, popularitas yaitu seberapa banyak 

tautan dari website lain, sedangkan jumlah konten adalah jumlah artikel suatu 

website tersebut. Dengan melakukan backlink dari website dengan DA tinggi 

juga akan membantu meningkatkan DA website Anda.  

• Page Authority (PA) sama dengan DA. Bedanya adalah PA merupakan skor 

terhadap halaman. PA dapat meningkat dengan memperhatikan faktor Seo on 

page serta banyaknya tautan berkualitas yang menuju ke halaman tersebut. 

• Index Google adalah jumlah halaman serta atribut halaman suatu website yang 

tercatat oleh Google. Atribut diantaranya tag, halaman gambar, hasil pencarian 

di dalam website, dan sebagainya. Semakin tinggi jumlah index Google tentu 

semakin baik karena berarti semakin besar kemungkinan jumlah pengunjung 

yang datang.  

• Anchor Text diterjemahkan sebagai teks jangkar yaitu link atau tautan yang 

disembunyikan dibalik suatu teks. Contohnya adalah rajabacklink yang jika Anda 

klik akan menuju ke website rajabacklink.com.  

 

https://rajabacklink.com/
https://rajabacklink.com/

