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Shorter URL adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh blogger untuk memperpendek URL link. Ini banyak
dilakukan oleh sebagian blogger. Alasannya pening di sini adalah untuk mendapatkan uang tambahan dari blog
yang mereka tulis. Biasanya, ini dilakukan dengan menjadi member atau anggota dari website yang
menyediakan sarana untuk memperpendek URL. Anda bisa menemukannya di beberapa website seperti adf.ly
dan google.
KEUNTUNGAN
Memang banyak alasan yang bisa menjelaskan mengapa para blogger menginginkan Shorter URL pada
beberapa URL mereka. Beberapa alasan mereka adalah sebagai berikut:
1. Untuk memperpendek URL
URL yang lebih pendek terlihat lebih ramping dan simple, sehingga memebrikan dorongan bari para
pengguna blogger untuk memperpendek URL mereka.
2. Mendapatkan tambahan uang dari blog.
Alasan utama dari para blogger memendekkan URL pada beberapa situs penyedia shorter link adalah
untuk mendapatkan penghasilan dari blog mereka. Mereka hanya perlu registrasi dan menjadi anggota
dari situs tersebut lalu memasukkan beberapa link. Nah, saat para pengunjung mengklik link shorter ini,
pemilik link akan mendapatkan dollar dalam bagian kecil, biasanya ini tergantung dari pengunjung
negara. Setiap link shorter yang memberikan upah pasti akan tampil gambar “SKIP AD”, misalkan pada
adf.ly
3. Terlihat simple
Jika Anda mempunyai link yang panjang, mungkin link tersebut akan terlihat agak menyusahkan. Namun,
dengan memperpendek URL tersebut, link akan terlihat simpel dan sederhana.
4. Mudah untuk copy paste
Alasan lain tentunya adalah untuk memudahkan copy paste. Link yang terlalu panjang akan menyuliskan
Anda saat melakukan copy paste bukan ?. Saya berpikir seperti itu, dengan memperpendek link atau
URL, ini mempermudah Anda dan pengunjung untuk melakukan copy paste pada URL itu.
KERUGIAN
Calon pengunjung enggan untuk mengklik link kita
Link yang sudah diperpendek mungkin akan terlihat ringkas dan rapi, tapi ada pula beberapa orang yang malah
menjadi enggan mengklik link tersebut. Alasannya, mereka merasa takut link tersebut cuma berisi link palsu,
refferal, link berisi virus dan jebakan-jebakan betmen lainnya. Ada pula yang beranggapan jika link tersebut
cuma berisi iklan.
Nama blog kita sulit dihapal
Dengan menyamarkan link asli kita itu berarti kita kehilangan kesempatan orang lain untuk menghapal nama
blog kita. Disinilah pentingnya memilih nama blog yang mudah dieja dan hapal, agar saat kita bagikan link
tersebut secara asli akan membuat orang lain mudah mengingatnya.
Rawan jebakan dan penipuan Sebab disamarkan tentu akan membuat orang akan kesulitan mengetahui link
asli. Nah, hal inilah yang kadang dimanfaatkan oleh seseorang untuk membuat jebakan atau penipuan. Biasanya
mereka menggunakan short link yang membayar. Memasangnya dengan cara spam di forum, jejaring sosial atau
blog. Bahkan kadang isinya tak sesuai dengan keterangan, sebab empunya link cuma mengharap recehan yang
dihasilkan dari klik orang.
Terkesan tidak tulus berbagi

Ada anggapan jika seseorang yang membagikan short link membayar itu tidak tulus dalam berbagi. Meski
menurut saya semua itu sah-sah saja dilakukan, sepanjang short link tersebut benar-benar berisi link yang
diharapkan calon pengunjung. Membuat kesal calon pengunjung Dengan memakai short link membayar,
otomatis akan membuat akses menuju blog kita tertahan sekian detik untuk menampilkan iklan dari penyedia
short link tersebut.
Nah, disinilah kadang calon pengunjung kesal karena merasa ribet dan dipermainkan oleh link tersebut. Sekali
lagi kejujuran dengan memberi link yang benar patut kita perhatikan. Supaya kita tak terkena sumpah serapah
dunia akhirat dari para pengunjung yang kesal hahaha.
Resiko gagal atau rusak link Tidak semua penyedia short link berumur lama. Kadang ada pula yang ketika
diakses menjadi lemot gara-gara down server. Resikonya? short link kita tentu akan sulit diakses menuju link
tujuan, atau jika penyedia short link sudah buyar, tamat pula riwayat link kita. Jadi, sayang kan jika investasi
link yang sudah kita tanam jadi hangus?
Cara mengetahui URL asli dari Shortener
Kita bisa melihat bentuk URL yang diperpendek tersebut sangat misterius, ketika ada yang membagikan link
tersebut kepada kita, kita tidak tau apakah link tersebut benar atau menuju situs jahat. Hal tersebut dimanfaatkan
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Untuk itu kami disini akan berikan anda beberapa cara untuk mengetahui link asli dari ShortURL.
1. Goo.gl
Situs pemendek URL buatan google ini tergolong sangat baik service nya, namun ternyata kita bisa melihat url
aslinya tanpa harus klik alamat URL tersebut. Caranya adalah. Contoh: http://goo.gl/XyfJBG
Tambahkan tanda + dibelakang URL sehingga menjadi http://goo.gl/XyfJBG+
Maka anda bisa tau URL aslinya beserta data-data lainnya. Selain menggunakan tanda + anda juga bisa
menambahkan .info di bagian belakang URL tersebut.
2. bit.ly
Cara mengintip URL bitly mirip dengan cara di goo.gl, yaitu menambahkan + atau .info dibelakang link
Contoh: http://bit.ly/1azGyDk ditambahkan tanda +
menjadi seperti berikut ini http://bit.ly/1azGyDk+
3. tinyurl.com
Untuk tinyurl sedikit berbeda untuk cara mengetahuinya URL aslinya. Caranya yaitu dengan menambahkan
preview setelah http://Contoh: http://tinyurl.com/orlq4nh
Menjadi: http://preview.tinyurl.com/orlq4nh
4, Adf.ly
Situs pemendek URL yang dikususkan untuk iklan ini bisa anda ketahui URL aslinya dengan bantuan website
http://linkdecrypter.com.
Cara menggunakannya cukup copy paste URL dari Adf.ly ke kolom yang disediakan, lalu klik tombol
Unprotect.
Itulah cara mengintip 3 pemendek URL terkenal yang sering digunakan netizen di sosial media.
Semoga bermanfaat. (-dari berbagai sumber-)

All is about imagination - Endang Kurniawan
Sumber : https://endangkurniawan.com/article-mengetahu-url-asli-dari-url-shorteners.html

