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Sebuah website sekolah sedikit banyaknya tetap membutuhkan dana demi
keberlangsungannya (sustainability). Paling tidak untuk biaya registrasi dan perpanjangan
domain, bayar layanan hosting, bahkan mungkin untuk gaji para administrator web dll.
Sebagian, kalau bukan kebanyakan, website sekolah saat ini mengandalkan biaya operasional
website dari sumber pendapatan sekolah (diluar pendapatan website) seperti BOS. Dengan
kata lain, website sekolah belum bisa menghasilkan (uang) untuk membiayai diri sendiri, apatah
lagi sebagai sumber pendapatan sekolah yang bisa mendukung kegiatan atau program sekolah
lainnya. Hal ini bisa disebabkan karena kurang disadarinya potensi tersebut atau disadari tetapi
kemampuan SDM untuk merealisasikannya kurang. Saya cuma berharap tidak adanya
anggapan bahwa hal tersebut termasuk membisniskan website sekolah yang identik dengan
membisniskan sekolah. Kayaknya pikiran picik nih!!!

Pendekatan bisnis dalam mengelola lembaga pendidikan, termasuk sekolah, adalah suatu hal
yang wajar, bahkan diperlukan saat ini. Upaya agar lembaga pendidikan, negeri apalagi
swasta, bisa mandiri dalam hal pendanaan demi keberlangsungan (eksistensi) dan
peningkatan kualitas pendidikan adalah suatu kemestian dalam konteks manajemen berbasis
satuan pendidikan/sekolah. Oleh karena itu, upaya agar website sekolah--sebagai salah satu
pendukung proses belajar mengajar dan manajemen sekolah--bisa menghasilkan uang, paling
tidak untuk "menghidupi diri sendiri" mestinya dilakukan saat ini. Upaya agar sebuah website
sekolah bisa menghasilkan keuntungan (profitable) dikenal dengan istilah website monetizatio
n
.
Salah satu cara populer agar sebuah website dapat memperoleh penghasilan (website
monetization
)
adalah dengan menayangkan iklan (sebagai publisher/blogger) dari website penyedia layanan
ad networks,
seperti Google Adsense, Bidvertiser, Clicksor, Adsensecamp, dll. Caranya simpel saja, Anda
mendaftarkan website Anda untuk menjadi publisher (penerbit iklan) ke layanan Ad Networks
tersebut. Setelah Anda mendapatkan akun dari mereka, silahkan login ke akun tersebut dan
lakukan beberapa pengaturan (setting) untuk mendapatkan script iklan mereka. Copy script
iklan tersebut dan sisipkan (paste) pada bagian konten dan atau modul yang anda inginkan dari
website Anda. Mengenai cara menyisipkan script pada website berbasis Joomla silahkan lihat
tulisan kami yang berjudul:
Cara Menyisipkan Script pada Isi dan Modul Website Berbasisi Joomla
.

Sekarang silahkan daftar ke beberapa penyedia Ad Networks yang kami rekomendasikan,
sebagai berikut:
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1. Bidvertiser
2. Clicksor
3. Adsensecamp
4. Adhitz{jcomments on}
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