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Di antara pengunjung WSI mungkin ada yang bertanya apa relevansinya Google Adsense (GA)
dibahas dalam WSI. Kalau Anda salah satu pengunjung yang mempertanyakan hal tersebut,
silahkan baca artikel kami terdahulu : Website Monetization : Menjadikan Website Sekolah
Profitable
. Bagi para para publisher/blogger, Google
Adsense bukan hal asing lagi. Bahkan banyak di antara mereka menganggap GA adalah
partner utama atau primadona sumber pendapatan (earning) bagi publisher/blogger. Namun
sayangnya, banyak di antara publisher (pemilik web) Indonesia mengalami kesulitan untuk
menjadi publisher GA. Salah satu penyebabnya adalah karena kemampuan membuat tulisan (
website content
) dalam bahasa yang di dukung penuh GA, misalnya English, masih kurang.

Google Adsense adalah sebuah perusahaan Online Advertising Network ( Ad Network) yang
diselenggarakan oleh Google. Melalui program periklanan AdSense, pemilik situs web
atau blog (publisher) yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan
memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh Google di halaman web
mereka. Pemilik situs web atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian
keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs, yang dikenal
sebagai sistem pay per click(ppc) atau bayar per klik.
Untuk bisa menjadi salah satu penerbit iklan Google (GA), sebuah website harus memenuhi
ketentuan yang diatur dalam kebijakan program (program policies) GA. Salah satu ketentuan
tersebut adalah website/blog yang ingin menerbitkan iklan harus dalam bahasa yang didukung
oleh GA (mis: English), paling tidak bahasa utamanya adalah bahasa yang didukung. Sampai
saat ini bahasa Indonesia baru di dukung untuk Adsense for Search. Sehingga apabila ada
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website berbahasa Indonesia yang memaksakan diri untuk memasang code iklan GA (
Adsense for content
), yang akan muncul adalah kebanyakan iklan layanan masyarakat (tidak mendapat bayaran).
Bahkan, sering tidak ada sama sekali iklan yang muncul.
Baru-baru ini muncul berita gembira dari akun resmi Google Adsense pada Twitter
(@IDadsense). Dalam menanggapi beberapa pertanyaan seputar dukungan terhadap bahasa
Indonesia, mereka menjawab antara lain sebagai berikut:
"@IDadsense AdSense Indonesia:
@konxbluesboy bhs inggris sdh kami dukung, untuk
konten dlm bhs Indonesia saat ini sedang dalam proses utk diluncurkan,
#
PolicyWeek"

Rangkuman beberapa tweet pada @IDadsense terkait dukungan GA terhadap bahasa
Indonesia dapat diakses melalui halaman ini: http://twitter.com/#!/naguibsulaimana/favorites .
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