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Kata Pengantar 
 

Terimakasih kepada semua member PlanetBisnis.Com yang telah membeli ebook ini, 

saya ucapkan selamat, anda telah memulai langkah untuk berusaha sukses dan kaya 

dengan membangun bisnis internet sendiri yang akan mempunyai sistem yang bekerja 

untuk anda selama 24 jam/hari untuk selamanya. 

 

Di dalam ebook ini saya akan berusaha sebaik mungkin, mudah dimengerti, tidak 

bertele-tele dan ringkas membeberkan strategi yang saya pakai hingga mencapai 

penghasilan melimpah di internet, sehingga anda yang masih awampun bisa segera 

mengambil langkah demi kesuksesan bersama. Mungkin sebagian dari anda ada yang 

sedang menjalankan bisnis internet entah apa saja, itu adalah langkah yang sangat 

bagus. Saya sendiri telah mencari-cari bisnis internet mana yang selalu menghasilkan 

pemasukan dan mana yang justru menghilangkan duit dari kantong, selama 

pengalaman saya kurang lebih empat tahun saya telah banyak menghabiskan banyak 

uang, materi, tenaga, dan waktu untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup dari 

dunia maya (online) ini.  

 

Dan bersyukurlah anda sekalian karena anda akan menemui jalan pintas tanpa jalan 

panjang yang melelahkan, belum lagi uang dari kantong yang terkuras untuk 

mendapatkan penghasilan yang cukup dan bahkan bisa dikatakan melimpah dari 

internet seperti saya sekarang. 

 

Di akhir kata pengantar ini saya satu prinsip yang saya pakai dan akan terus saya pakai 

hingga akhir hidup. 

 

Apa itu ? yaitu BELAJAR TERUS. Karena dengan belajar, apapun bentuknya, otak kita 

terus bekerja dan dengan demikian maka aset kita yang terbesar itu akan memberikan 

manfaat yang besar juga pada akhirnya. Belajar bukan berarti anda harus ke sekolah, 

saya sendiri lebih suka non formal seperti belajar di rumah dengan membaca buku, 

majalah, ataupun koran. 
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Akhirnya saya ucapkan selamat membaca dan yang paling penting dari semuanya itu 

adalah berusahalah untuk melakukannya walaupun setahap demi setahap. Mungkin 

terlihat berat namun saya yakin dengan kemauan yang kuat ada bisa. Saya bisa, 

mengapa anda tidak? 

 

OK ? siap memulai kehidupan yang baru? 
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Pendahuluan 
 

Mengapa 95% orang bisnis internet tidak manghasilkan 

uang…dan Bagaimana Anda menghindarinya 
 

Kalimat saya ini tidak untuk menakut-nakuti anda sekalian yang ingin membangun bisnis 

internet, tetapi ini adalah fakta dan saya katakan sebelum terlambat. Ini adalah angka 

statistik sampai sekarang dan terbukti yang akan terjadi sampai kapanpun  

 

Takut dan kurang ketrampilan adalah alasan utama yang dipakai mereka untuk 

menutupi kegagalannya. Satu-satunya dasar yang dilupakan untuk menghasilkan uang 

adalah keseriusan, yang harus ada didalam bisnis online maupun offline. 

 

Tidak diragukan lagi bahwa internet adalah tambang emas, tetapi akan menjadi tidak 

berguna sama sekali apabila digunakan dengan tanpa mau belajar untuk menguasai 

kunci dasar sehingga anda akan kehilangan banyak uang dari pada yang anda hasilkan. 

 

Kunci dasar dari kesuksesan bisnis, offline maupun online adalah kesabaran, 

mengambil keputusan, pantang menyerah dan energi untuk sukses. Energi disini bukan 

berarti secara fisik tetapi energi mental, semangat yang menyala-nyala, antusias untuk 

mencapai tujuan. 

 

Jangan beranggapan bahwa kesuksesan adalah pembawaan sejak lahir. 99% dari 

orang yang sukses berusaha memilki kunci dasar ini. Mereka telah menghabiskan waktu 

dengan belajar, belajar lagi, dan mengambil hikmah dari kesalahan. Mereka tidak takut 

untuk salah tetapi terus belajar sampai mereka menemukan hal yang terbaik bagi dirinya 

untuk mencapai sukses. 

 

Semua orang dapat mencapai kunci sukses ini asalkan dia mau dan berusaha untuk 

mencapainya. Anda harus mempunyai visi yang jelas. Saya akan memberikan contoh 

yang menarik dari kisah nyata dari cerita Hindu. 
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Ada seorang anak datang kepada gurunya dan berkata agar dia mengajarinya 

memanah. Dia berkata bahwa dia ingin menjadi pemanah yang terbaik sedunia. Lalu 

sang guru membawanya ke sungai dan menceburkan kepala murid itu beberapa saat, 

murid kebingungan dan berusaha untuk keluar dari air. Guru itu menahan terus 

beberapa menit, lalu melepasakannya. Kemudian dia berkata, “berusahalah seperti 

ketika kamu ingin keluar dari air tadi”. 

 

Pesan moral dari cerita itu jelas. Kebanyakan orang ingin kaya dan sukses, tetapi 

apakah anda siap membayar harga untuk mencapai kesuksesan itu? Dan lebih penting 

dari semuanya, bagaimana bisa anda sukses jika anda tidak mau berusaha? 

 

Jadi, berusaha, bersabar, percaya diri, dan jangan menyerah. Saya berani mengatakan, 

ketika anda mengikuti prinsip di atas, tidak ada yang mustahil bagi anda. Dan ingat, ini 

adalah kesusksesan jangka panjang bukan jangka pendek. 95% orang tidak mengerti 

hal ini dan menghabiskan sisa hidupnya tanpa adanya perubahan. 
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BAGIAN PERTAMA 

 

MEMBANGUN BISNIS INTERNET SENDIRI 

 

I. Bagaimana saya bisa sukses di bisnis internet? 

 
Saya telah berpengalaman berbisnis internet mulai dari mencoba dari buku “berburu 

dollar” dengan cara memperbanyak klik ataui biasa disebut pay per klik, MLM di internet, 

arisan yang ga jelas, HYIP, trading online, semua pernah saya alami ! 

Yang terakhir adalah saya mempunyai ide dari web asing, yang menjual produk, dari sini 

saya lalu muncul menjual produk. Dan yang terakhir setelah saya jalani hasilnya luar 

biasa. 

 

Ya benar anda harus mempunyai produk sendiri dimana keuntungan 100% bisa anda 

peroleh dan ini meningkatkan 1000% pendapatan anda.  

 

Lalu produk apa yang Laris di jual? 

 
Pertanyaaan ini juga laris manis diucapkan oleh para pemula, tapi jangan khawatir, saya 

akan membeberkan kepada anda dan anda yang sudah menjadi member kami dapat 

menjual sendiri bonus-bonus yang telah saya berikan kepada anda. 

 

Produk yang paling diminati di pasaran online adalah Informasi.  

 

 

Mengapa? Karena informasi memegang peranan penting dalam kehidupan berinternet. 

Saya yakin ketika anda menemukan web planetbisnis.com juga karena mencari-cari 

informasi. Mungkin ada yang mencari informasi jurnal untuk skripsi, mencari informasi 

pekerjaan, atau mencari informasi apa saja, termasuk juga menggunakan sarana 

komunikasi email dan sebagainya. 
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Jika anda mempunyai hobby, anda telah membangun bisnis yang menguntungkan. 

Informasi bisa menjadi produk yang laris manis dan tidak ada habisnya permintaan dari 

pembeli. 

 

Orang-orang biasanya lebih menyukai informasi yang dapat membantu untuk 

meningkatkan taraf hidupnya, contoh : 

1. Keuangan 

2. Psikologi 

3. Yang menyangkut masalah emosi 

 

Jika informasi anda dapat memenuhi persyaratan di atas, banyak orang yang telah 

menunggu dan bersedia mengeluarkan uang untuk membeli informasi anda. Sebagai 

contoh anda menulis sebuah informasi dengan judul : 

1. Bagaimana menghasilkan uang dengan komputer anda 

2. Bagaimana turun berat badan secara cepat dan nyaman 

3. Bagaimana berhenti merokok dalam 30 hari 

4. Bagaimana mengembalikan kehidupan seksual anda 

5. dan seterusnya, tidak ada habisnya….. 
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Anda tidak dapat menulis ? 

 
Saya katakan : Semua Orang dapat menulis 

Anda tidak harus menjadi ahli dalam penulisan, ahli bahasa dan sebagainya. Anda bisa 

menulis dengan bahasa anda sendiri karena hal ini lebih dirasa nyaman bagi sebagian 

besar orang. Seorang yang ahli dalam marketing tidak akan bisa menulis “Bagaimana 

membudidayakan ikan laut sebelum dia mengadakan penelitian sendiri. Tetapi anda 

BISA jika membudidayakan ikan laut adalah hobby anda. 

 

Aturan yang terbaik adalah anda menulis sesuai dengan apa yang anda kuasai. 

 

Dengan aturan ini, tulisan yang terbaik adalah topik yang anda senangi dan ingatlah 

selalu apabila anda menemukan sesuatu yang menarik, anda dapat bercerita lebih 

banyak dan lebih mudah. 

 

Ketahui Pasar anda 

 
Sering-seringlah membaca majalah, koran, surat kabar, disana anda akan menemukan 

topik-topik yang menarik dan menjadi perbincangan masayarakat, jika anda menemukan 

topik yang cocok dan anda mempunyai informasi yang lebih baik tentang topik tersebut 

anda bisa memulai menulis dan menjual dengan mudahnya. Maka dari itu sering-

seringlah membaca. 

 

Semakin sering anda membaca dan semakin lama waktu yang anda perlukan untuk 

mencari informasi tersebut, prosentasi untuk menjual dengan mudah menjadi lebih 

tinggi. 
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Note : bagi anda yang belum bisa membuat produk sendiri atau masih belum punya 

waktu untuk menulis jangan khawatir, anda bisa langsung menjual produk 

planetbisnis.com dengan prosentase bagi hasil yang cukup besar 50%. Anda 

mendapatkan web reseller otomatis ketika anda memesan produk kami, untuk lebih 

jelasnya bisa anda baca di member area anda sekaligus terdapat strategi jitu untuk 

mendapatkan member baru dalam waktu singkat. Sukses untuk anda !. 

 

Langkah menulis 
 

Setelah anda mengetahui informasi apa yang akan anda jual, mulailah menulis di 

Microsoft word di komputer anda. Oya sedikit tips dari saya, hendaknya informasi 

tersebut jarang di jual di toko-toko buku, sehingga anda bisa menjual dengan lebih 

banyak. 

 

Informasi tersebut tulislah dengan jelas, ringkas, mudah dipahami oleh banyak orang 

meskipun awam sekalipun, berilah pengertian-pengertian bila anda menggunakan kata-

kata yang masih asing dan belum dimengerti. Berikan contoh dan uraikan secara 

spesifik informasi anda tersebut. Ketika anda sudah memulai menulis, anda akan 

merasakan begitu mudahnya anda menulis, dan ketika itu terus-teruslah menulis, 

tuangkan segala pikiran, ide anda dalam tulisan anda tersebut sehingga tidak ada yang 

tertinggal untuk diketahui orang lain yang membeli informasi dari anda. 

 

Setalah itu simpanlah dalam hard disk anda, dan download software PDF Writer yang 

saya berikan untuk anda (di member area). Untuk ini saya mohon kesediaan saudara 

untuk menuliskan testimonial terlebih dahulu, apapun itu demi kemajuan kita bersama. 

 

Instal software tersebut di komputer anda. Sekarang anda tinggal mengganti format doc. 

Menjadi format PDF, caranya adalah buka file informasi anda tadi (Microsoft word) > 

pilih File > Print. 

 

Ketika kotak dialog muncul maka anda dapat melihat pilihan “Cute PDF Writer” pada 

option Name, pilih CutePDF Writer seperti gambar berikut ini  : 
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Setelah selesai klik OK.. 

Tunggu beberapa saat, anda akan di tanya, dimana file PDF itu akan anda simpan, 

pilihlah driver mana tempat anda menyimpan file tersebut : 
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dan klik Save dan tunggu beberapa lama (tergantung jumlah halaman informasi anda), 

sampai ikon printer di bagian bawah kanan hilang. 

 

Setelah itu coba buka file PDF yang baru saja anda buat, cek-cek apakah semua telah 

berjalan dengan baik, bisa di buka, tidak ada kata-kata yang salah dan sebagainya. 

 

Jika anda sudah melakukan ini, langkah anda selanjutnya adalah membuat cover ebook 

agar bisa “menjual” untuk hal ini anda dapat membuatnya dengan bantuan software 

ebook cover yang saya berikan sebagai bonus tambahan di member area, namun anda 

bisa membuat sendiri dengan software Photoshop atau firework yang anda di komputer 

anda, atau bisa anda minta bantuan teman anda untuk membuatkan cover berupa 

gambar buku yang menarik untuk dijual. 

 

Sampai tahap ini, anda mempunyai produk yang siap untuk dijual, bersyukurlah karena 

sekali anda mempunyai produk maka dengan produk anda tersebut anda bisa menjual 

dengan keuntungan 100% di tangan anda, bukan lagi menerima royalty seperti penulis 

di penerbit-penerbit. 
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Selanjutnya adalah menerbitkan 

 
Anda tidak usah mencari perusahaan penerbit yang akan menerbitkan buku anda, anda 

dapat menulis dan menerbitkan sendiri, dan sebagai penulis anda mendapatkan 100% 

keuntungan, bukan royalty seperti penulis yang bukunya di terbitkan oleh penerbit. 

 

II. Langkah Untuk Menjual Informasi Anda 

 
Anda di sini harus (mutlak) memerlukan website untuk menjual di dunia online, saya 

lebih menganjurkan anda menjual di dunia online (internet) mengapa? Karena internet 

buka selama 24 jam, tidak peduli anda mau tidur, rekreasi, “toko” anda tetap buka, asal 

internet dan listrik masih ada :-) dan pelanggan anda bisa dari mana saja, asal ada 

koneksi internet. Sebenarnya ada ratusan keunggulan internet di banding offline, tapi 

disini tidak usah saya uraikan satu persatu. 

 

Untuk menjual di internet, salah satunya anda memerlukan hosting dan domain, harapa 

anda bisa membedakan domain dan hosting. Domain adalah “nama”, Ya, domain 

adalah nama. Planetbisnis.com adalah domain, lalu apa yang di maksud hosting? 

Hosting adalah tempat untuk menyimpan file-file anda nantinya.  

 

Sebelum memesan domain dan hosting, sebaiknya anda terlebih dahulu membuat 

website, adapun kriteria website yang baik sebagai berikut : 
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7 langkah untuk membuat website yang sukses menjual 

 
Membagun website adalah hal kritis yang perlu diperhatikan. Ada beberapa hal yaitu  

 

• Domain anda sebaiknya berkaitan dengan produk yang anda jual. 

Sebuah web dengan domain yang lain dengan yang dijual akan lebih mudah 

terlupakan oleh pengunjung web anda, keuntungan yang lain adalah orang dapat 

langsung mengetahui apa yang akan anda jual dalam web anda, dengan 

demikian web anda dapat di cari lebih mudah. 

 

• Satu website satu produk. 

Pengunjung web anda akan merasa “pusing” bila dihadapkan dengan berbagai 

macam produk yang anda tawarkan. Sebuah contoh nyata, apabila anda akan 

membeli cincin, yang mana yang anda suka, membeli di toko yang menjual 100 

cincin atau yang menjual 1000 cincin. Pasti akan lebih memudahkan anda untuk 

meilih 100 cincin daripada 1000 cincin. 

 

• Navigasi yang mudah. 

Berikan link-link yang mudah untuk pengunjung web anda agar dia bisa menuju 

ke tempat yang dia perlukan dengan mudah, tidak merasa bingung dengan web 

anda. 

 

• Jangan terlalu banyak gambar atau animasi. 

Web yang terlalu banyak gambar atau animasi menyebankan web akan lama di 

load oleh browser ini mengakibatkan terlalu lama untuk di buka dan pengunjung 

tidak akan betah lama-lama untuk menunggu web anda terbuka, dan akhirnya 

akan meninggalkan web anda. 
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• Berikan nama alamat dan telp kontak yang jelas. 

Pengunjung web dengan situs yang “jelas” akan lebih merasa terlindungi dari 

pada di web yang tidak diketahui asal-usulnya. Dan akan lebih nyaman apabila 

membeli produk dari anda. 

 

• Menerima pembayaran dengan bank yang umum digunakan. 

Jika anda menggunakan bank yang umum dipakai seperti BCA, Mandiri, BRI , 

BNI, sebagai sarana pembayaran anda, prosentase pengunjung yang akan 

lengsung membeli akan semakin besar. 

 

• Masukkan dalam search engine. 

Anda bisa mendaftarkan situs anda ke google atau yahoo, untuk keperluan traffic 

/ pengunjung, anda bisa gunakan bonus yang telah saya berikan untuk anda. 

Dalam hal ini mungkin diperlukan sedikit ketrampilan HTML, untuk itu saya 

merekomendasikan anda untuk membaca buku-buku HTML tutorial atau 

download bonus kami di member area. 

 

Langkah : Buatlah web sederhana di frontpage, dreamweaver di komputer anda, anda 

yang belum bisa membuat website, silahkan download bonus software pembuat web, 

Instan Site Maker, untuk caranya silakan lihat di bagian “Help” atau anda bisa 

membaca buku-buku yang telah banyak dijual di toko-toko buku tentang membuat 

website, saya yakin anda dengan waktu sebentar saja, pasti bisa. Dan yang terakhir 

(seperti biasa) anda bisa minta tolong ke teman anda untuk membuatkan web :-). 

Website anda harus terdiri dari : 

 

• Index (halaman depan). 

Berikan HeadLine yang menarik untuk di baca. Jangan langsung berbicara tanpa 

adanya judul, masih ingat dengan web planetbisnis.com? 
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Uraikan penjualan anda dengan bahasa anda sendiri, bahasa yang anda 

gunakan sebaiknya seperti layaknya orang bercakap-cakap untuk menawarkan 

produk, berikan penjelasan, keuntungaan yang diperoleh dari produk anda, 

ceritakan apa yang anda alami, gunakan pendekatan. Hal ini diperlukan latihan, 

memang anda mungkin tidak bisa langsung bisa menawarkan produk, tetapi 

percaya saja, kalau anda setiap hari meluangkan waktu untuk belajar tahap ini, 

penjualan akan lebih mudah, dan hari demi hari anda akan bisa membuat 

penjualan yang mana orang harus merasa membeli produk anda. 

 

• Testimoni. 

Testimoni ini penting untuk ditulis, sebaiknya anda menggunakan testimoni yang 

asil dari orang yang telah menggunakan produk anda, bagaimana caranya? 

Dengan mengajak member / pembeli produk anda untuk memberikan 

testimonial. Dengan testimonial, calon pembeli dapat mengetahui manfaat 

produk anda bagi orang-orang yang telah membelinya sehingga dia merasa 

“safe” untuk membeli produk anda. 

 

• Order. 

Lha yang ini harus ada donk, dengan klik order, mereka (calon pembeli) dapat 

mengisi data-data mereka untuk pembelian, yang nantinya akan masuk di 

database anda, untuk anda kontak kemudian hari atau berikan follow up. 
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• Contact. 

Berikan data kontak anda yang bisa dihubungi, selain memberikan rasa aman 

kepada calon pembeli atau pengunjung web anda, akan memberikan kredibilitas 

anda sendiri. 

 

• Member area. 

Berikan ruang khusus untuk member yang telah membeli produk anda sehingga 

dia dapat mendownload produk anda, mengganti data-data dan bisa 

menjalankan program reseller. Sebaiknya anda tidak usah terlalu memikirkan hal 

ini karena akan saya bahas pada akhir bagian pertama ebook ini. 

 

 

Untuk pengembangannya terserah anda sendiri yang menentukan, yang penting web 

anda jangan terlalu banyak gambar, banyak file flash, yang menyebabkan file besar dan 

lamaaaa untuk dibuka…:-) 
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Berikan sistem yang otomatis 

 
Saya tidak menjelaskan script yang sangat merepotkan sebagian besar anda, anda bisa 

mendowload script-script tersebut (bagi anda yang sudah mahir PHP dan MySql bisa 

langsung anda gunakan, tetapi anda yang masih awam jangan khawatir, anda akan 

saya berikan informasi akhir bagian pertama ebook ini di mana anda akan 

mendapatkannya). 

 

Keuntungan system yang otomatis adalah : 

1. Tanggal di web anda akan terus “update”. 

Ini akan terlihat professional, bahwa web anda selalu diupdate setiap hari. Dan 

pembeli pun merasa bahwa produk yang anda jual tidak ketinggalan jaman. 

 

2. Deadline pemberian diskon / bonus. 

Masih ingatkah anda dengan penawaran saya di web saya planetbisnis.com? 

Mungkin sebagian dari anda terpengaruh oleh tanggal pemberian bonus yang 

memang dirancang sedemikian rupa, otomatis, saya tidak harus menggantinya 

setiap hari, namun otomatis terganti setiap hari. Hal ini ada pengaruh, dan calon 

member dapat merasa harus keburu-buru untuk membeli produk anda. 

 

 
contoh deadline pemberian bonus Planetbisnis.com 
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3. Setiap pembeli akan secara otomatis masuk dalam data base anda. 

Anda tidak memerlukan meja kerja yang dipenuhi kertas-kertas calon pembeli 

dan pembeli anda seperti halnya bisnis offline pada umumnya. Dalam bisnis 

internet ada system yang akan membuat hidup anda lebih santai, dan anda pun 

dapat mengontak dia secara personal melalui email. Semua data calon member 

(calon pembeli) akan menuju ke ruang admin area di admin area akan terlihat 

seperti ini : 

 
 

Perhatikan lingkaran merah, disana ada link untuk mengaktifkan calon member 

(sekali klik) dan lingkaran biru berisi transaksi. Setelah anda mencocokan 

dengan angka unik yang telah anda terima pada saat pembeli membayar (anda 

bisa mengeceknya di Internet Banking BCA kalau anda menggunakan BCA, 

silahkan daftar dahulu di ATM BCA anda, dan anda bisa mengeceknya setiap 

hari. 

 

Misalnya di klikbca tertulis transfer senilai Rp 50.785 maka anda mencari kolom 

transaksi yang senilai sama dan mengklik “Aktifkan” dan calon member tersebut 

akan menjadi member aktif dan secara otomatis juga akan : 

 

1. Terkirimkan email pemberitahuan kalau dia (calon member ) sudah aktif. 
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2. Mendapatkan hak akses untuk masuk di member area dengan 

menggunakan ID dan password yang dipakai saat mendaftar. 

3. Mendapatkan websiter duplicator atas nama dia (member aktif) yang bisa 

dipakai untuk menjalankan program resellernya. 

 

Dalam admin area juga bisa digunakan untuk memantau member aktif dan aktivitasnya. 

Bedanya adalah kolom AKTIFKAN dan BLOKIR, silahkan anda lihat : 

 

 
Dan satu lagi, di kelebihan admin area, anda bisa menghubungi calon, member aktif, 

ataupun keduanya dengan sekali klik, tidak peduli jumlahnya, mau 100, 1000 orang ? 

hanya sekali klik maka pesan anda akan terkirim secara personal. 
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4. Setiap pembeli akan langsung menerima email konfirmasi. 

Pembeli produk anda akan merasa yakin akan keberadaan anda, dan kredibilitas 

anda, selain itu email tersebut bisa sebagai pengingat khususnya para calon 

pembeli yang belum sempat membayar produk anda tersebut. 

 

5. Setiap pembeli akan mendapatkan ruang khusus (member area). 

Member mendapatkan hak akses ke member area dengan menggunakan ID dan 

password yang telah dipilihnya di saat mereka mendaftar. Member dapat 

mengganti sendiri data-data mereka, dan mengetahui jumlah pengunjung, jumlah 

pembeli tanpa harus mengontak anda. Di member area, member dapat 

memantau calon pembeli dari program reseller, mereka dapat mengaktifkan 

ataupun memblokir membernya, silahkan perhatikan calon member dan 

member aktif yang ada di member area anda (jika anda sudah memiliki member 

atau free member). 
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6. Setiap pembeli akan secara otomatis menjadi reseller anda,  

Setiap member secara otomatis akan mempunyai web duplikasi tanpa anda 

membuatnya satu persatu, tinggal klik, jadi. Ini akan menguntungkan anda, 

sebab nantiya para pembeli akan berlomba-lomba menjualkan produk anda 

dengan ketentuan komisi yang telah anda berikan sehingga secara otomatis 

anda tida perlu promosi, karena yang berpromosi adalah reseller anda. 

 

7. Pembayaran secara otomatis langsung ke pengelola dan ke reseller. 

Akan memberikan nilai lebih kepada reseller karena dengan demikian maka 

reseller anda tidak merasa khawatir dengan komisi yang anda berikan ketika 

terjadi penjualan. Ketika anda memesan produk planetbisnis.com anda 

dihadapkan dengan dua rekening berikut ini : 
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8. Pengiriman produk dan bonus secepat kilat. 

Hanya dengan mengklik tombol di admin area anda, maka free member akan 

berubah menjadi member aktif, dan langsung pada saat itu juga akan bisa 

mendownload produk anda. 

 

Semuanya itu dibutuhkan suatu script PHP, jangan khawatir, anda tidak akan kesulitan 

merancang script untuk otomatisasi ini. Dengan bantuan kami anda akan memiliki script 

tersebut tanpa pemrograman sama sekali. Pembahasan detil nanti di bab tersendiri. 
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Berikan Reseller Program 

 
Ini adalah suatu rahasia Bisnis Internet yang memberikan penghasilan yang melimpah. 

Hal ini mutlak yang harus dilakukan kalau bisnis internet anda tidak memerlukan 

promosi yang terus menerus dan mendapatkan penghasilan yang tak terbatas. Promosi 

dilakukan oleh para pembeli yang menjalankan program resellernya untuk menghasilkan 

uang. Di sini anda membagi keuntungan yang akan anda berikan kepada reseller anda 

ketika dia berhasil menjual produk anda, hal ini sangat luar biasa dahsyatnya. 

Perhatikan bila anda mempunyai satu orang pembeli dan dia menjalankan program 

reseller, dia akan berpromosi untuk anda, tanpa berpromosi anda akan mendapatkan 

keuntungan dari reseller anda tadi, dan ketika dia mendapatkan pembeli baru, hal yang 

sama telah terjadi yaitu pembeli baru juga akan berpromosi untuk anda (ditambah 

pembeli yang pertama tadi masih tetap melakukan promosi), web anda akan semakin 

terkenal dan akan semakin banyak pengunjung yang tentunya akan meningkatkan 

penjualan anda. Secara ilustrasi akan terlihat sebagai berikut : 

 

 

 
 

 

 

Member anda akan semakin banyak sampai anda tidak akan percaya akan hal ini, 

namun ini telah terjadi, member terus menjalankan program reseller dan akhirnya yang 

terjadi adalah duplikasi dari member. 
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Mengenai cara membuat system ini, jangan khawatir pula,  anda akan mendapatkannya 

tanpa program sedikitpun. 

 

III. Mengonlinekan Bisnis Internet Anda 
 

Domain dan Hosting 
 

Setelah anda berhasil membuat website langkah selanjutnya adalah menguploadnya ke 

hosting anda. Oya tadi sudah saya jelaskan domain dan hosting, domain adalah nama 

dan hosting adalah tempat atau bisa dikatakan “toko” ada yang bisa online 24 jam  

penuh. 

 

Anda dapat membeli domain (kira-kira harga domain sekitar 100 ribu/tahun) dan harga 

hosting ini yang bervariasi, tergantung fasilitas, ada yang mensupport PHP & MySql, 

ada yang tidak, ada yang menampung file-file sampai 200 Mega Byte atau lebih, 

tergantung dari besar file web anda. Jika anda ingin menyewa hosting, harap perhatikan 

bahwa dia bisa mensupport PHP dan MySql, biasanya keterangan ini sudah ada di 

website mereka. Untuk saran praktis, carilah nama domain yang sesuai dengan produk 

anda, dan coba anda cek dahulu domain tersebut ada yang sudah punya atau belum, 

caranya silakan klik www.whois-search.com, setelah itu ketikkan nama domain yang 

anda inginkan dan klik GO. 
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Bila domain yang anda maksud sudah dimiliki orang lain, maka setalah anda 

klik…tertulis data-data pemilik domain tersebut dan andapun tidak boleh 

menggunakannya lagi, carilah nama lain, cobalah memilih domain yang mudah dibaca 

dan mudah diingat, kalau domain anda sulit dibaca apalagi diingat maka bisnis anda 

sering terlupakan oleh sebagian besar pengunjuang web anda, tetapi jika memang 

terpaksa anda memilihnya, maka gunakan nama domain yang khas dan mengandung 

arti, ini mungkin lebih di ingat daripada nama domain yang asal, dan tambahan pilihlah 

domain yang berakhiran .com, ini tentunya akan mudah di ingat daripada yang lainnya 

misalnya .net, .org, .biz, .tv, .info. Jangan terpengaruh dengan yang lain, tetap 

fokuskan…dotcom. 

 

Setelah mendapatkan nama domain, segeralah mencari jasa hosting. Biasanya pihak 

hosting juga menyediakan domain dan sebaliknya pihak yang menjual domain juga 

menyediakan hosting. 

 

Anda bisa mencarinya di google, ketikkan hosting dan ribuan web hosting akan 

menawarkan pelayanan yang berbeda-beda, silahkan pilih diantara itu. Saya berikan 

patokan, harga hosting (PHP & MySql) berkisar antara Rp 10.000,- sampai Rp 100.000,- 

/ bulan tergantung jumlah bandwith (ukuran dimana semakin besar bandwith semakin 

cepat, dan dapat di buka lebih banyak, pada kasus tertentu ada yang kehabisan 

bandwith karena bandwith terlalu kecil dan pengunjung website tersebut sangat banyak, 

sehingga web tidak bisa di buka), selain itu juga tergantung jumlah kapasitas file yang 

dapat anda upoload ke dalamnya.  

 

Planetbisnis.com membeli domain dan menyewa hosting di www.masterwebnet.com,  

dengan ukuran hosting 100MB. Mungkin anda bisa membedakan dengan yang lain 

sebelum memilihnya, misalnya www.indoweb.com, www.singcat.com, 

www.techscape.co.id dan masih banyak lagi, silahkan anda membandingkan dahulu. 
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UPLOAD 
 

Setelah mendapatkan hosting dan domain, tahap berikutnya adalah upload. Upload 

adalah lawan dari download, ketika anda download maka anda akan mengambil file dari 

online (internet) ke offline (flashdisc/disket/hardisc anda). Upload sebaliknya, anda 

menempatkan file ke sebuah hosting atau server.(dari flashdisc/hardisc/disket ke dunia 

internet) 

 

Anda bisa gunakan software FTP untuk upload file-file anda, software ini juga bisa anda 

peroleh di member area anda. Setelah anda download program tersebut, install di 

komputer anda. 

 

Demikianlah proses upload : 

Siapkan file –file html anda yang sudah jadi. 
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Lalu gunakan program / software FTP yang sudah anda install di computer anda (Untuk 

mendapatkan program ini silakan download di member area anda) 

 

Pertama kali tampil, keluar jendela yang menanyakan : 

Label for site : isi dengan domain anda 

FTP Host Address: diberikan oleh hosting anda 

FTP Site Username: diberikan oleh hosting anda 

FTP Site Password: diberikan oleh hosting anda 

 

 

 
 

Untuk FTP Host Address, FTP Site Username, FTP Site Password dapat anda peroleh 

ketika anda menyewa hosting, atau anda tanyakan ke pihak hostingnya, biasanya akan 

ada pemberitahuan khusus berupa email dari pihak hosting mengenai informasi ini.  

 

Note : Jangan pernah memberikan username dan password hosting anda kepada 

siapapun, kalau anda tidak ingin kehilangan bisnis anda, karena dengan mudahnya 

website anda akan menjadi milik orang lain dengan hanya mengetahui username dan 

password ini. 

 

Setelah itu, klik connect (lihat gambar diatas), oya untuk keperluan ini anda harus 

connect dengan internet terlebih dahulu.  
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Setelah connect, maka anda akan memilih di direktori (folder) mana file-file HTML anda 

akan anda, informasi ini juga anda peroleh dari pihak hosting, biasanya dia menulis : 

“file-file anda letakkan dalam direktori /sites/planetbisnis.com/www/fileanda” jadi anda 

meletakkan file di folder www. Kemungkinan hosting satu dengan yang lain tidak akan 

sama meletakkan file anda tadi, contoh hosting di Idwebhost.com, file-file anda letakkan 

d folder “public html”. 

 

Caranya : 

 

 

 
 

klik dua kali mulai dari folder pertama, misalnya /sites/planetbisnis.com/www, maka 

pertama kali connect adalah muncul tanda “/”, setalah itu anda cari sites, dan anda klik 

dua kali, terus sampai www, maka akan muncul : 
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untuk mengupload, file-file anda berada disebelah kiri, anda bisa mencarinya, dan 

kemuan anda bisa memilih file mana saja yang akan anda upload dengan cara menekan 

control + file-file anda (kalau banyak) seperti contoh di atas (lingkaran merah) 

 

setalah itu klik tombol upload (lingkaran berwarna hitam), dan tunggu sampai selesai. 

 

SELAMAT BISNIS ANDA SUDAH ONLINE ! 

Setelah selasai coba anda buka web anda…. 
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Maka akan tampil sebagai berikut : 
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IV. Cara Memperoleh Penghasilan Melimpah : 
 

Kesuksesan dari penjualan produk anda lewat website tidak lebih dari permainan angka, 

dimana jika jumlah pengunjung (traffic) website anda banyak, maka semakin besar pula 

calon member yang akan membeli dan akhirnya juga akan meningkatkan penghasilan 

anda. 

 

Pada saat web anda pertama kali di lounching, belum ada yang mengetahui keberadaan 

web anda, benar? 

 

Nah pertama kalinya inilah tugas anda yang paling berat, tapi jangan khawatir saya akan 

memberikan trik dan tipsnya : 

1. Datftarkan web anda di search engine terkenal. 

Google,  

Yahoo,  

Altavista, 

Lycos, 

Hotbot 

Infoseek 

Ketika anda mencari sesuatu, hampir dari 90% orang di internet mengandalkan 

search engine. Selain itu search engine pun memiliki keuntungan yaitu anda bisa 

mendaftarkan web anda dengan Gratis. 

Untuk taktik pemasangan searh engine yang baik, anda bisa melihat bonus-

bonus saya mengenai “Trafic” dan satu lagi saya tambahkan, anda bisa melihat 

di www.cashflowmarketing.com/seacrhengine 

 

2. Pasang iklan di media iklan internet. 

Anda dapat memasang iklan di media berikut ini : 

www.iklanbaris.co.id (pengunjung sangat banyak bisa mencapai 5000-10.000 

perhari > saya sarankan, paling tidak anda harus pasang disini)… 

 

www.bekas.com 

www.iklanmini.com 
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www.iklaninternet.com 

www.gadogado.com 

 

Pemasangan iklan di media internet tersebut juga Gratis, namun ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan : 

 

a. Iklankan produk anda dengan kata-kata menjual (sales later) yang mungkin 

anda gunakan sebagai halaman index dari website anda. 

 

b. Iklankan produk anda secara rutin, asumsikan anda promosi satu jam 

perharinya, maka bagilah waktu satu jam tersebut menjadi masing-masing 5 

menit saja untuk memasang iklan, jadi dalam satu hari, anda beberapa kali 

memasang iklan, mengapa? Karena setelah anda beriklan, pertama kali iklan 

anda akan tampil paling atas, namun beberapa saat, iklan anda akan turun, 

turun terus oleh karena pemasangan iklan dari orang lain, untuk tetap 

menjadi nomor satu (paling atas) maka gunakan strategi, pasang iklan 

secara rutin dalam beberapa kali sehari. 

 

3. Daftar di milis (mailing list). 

Mailing List adalah suatu perkumpulan di internet yang mempunyai kepentingan, 

hobby  yang sama. Anda dapat mencari group-group milis ini melalui yahoo. Klik 

www.yahoogroups.com, anda dapat mencari milis sesuai dengan bisnis anda, 

misalnya bisnis, maka ada ratusan milis yang terdaftar di sana, anda bisa 

bergabung.  

 

Yang perlu di ingat dalam promosi di milis : 

 

a. Aktiflah selalu. Dengan menjadi anggota milis aktif, maka anda semakin 

dikenal yang tentu saja para anggota yang mengenal anda akan memberikan 

waktu untuk mengujungi website anda 

 

b. Jangan mengirim iklan jika dalam milis tersebut ada perjanjian tidak boleh 

mengadakan periklanan. 
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c. Jangan mengirim iklan yang sama berkali-kali pada waktu bersamaan. 

Seperti anda mengirimkan iklan, demikianlah hendaknya, 5 menit anda 

berikan untuk mengirim milis, dan beberapa jam lagi anda lakukan itu.(ada 

beberapa kali sehari untuk mengirim milis). 

 

4. Kerjasama. 

Anda dapat bekerja sama dengan para webmaster lain (tentunya bukan pesaing 

anda), biasanya kerjasama ini bentuknya bisa bermacam-macam tergantung dari 

perjanjian kedua belah pihak, contoh tukar-menukar banner, tukar-menukar 

ebook, tukar menukar data member, atau perjanjian kerjasama yang lain 

misalnya webmaster lain memasang banner anda dengan komisi berapa persen, 

tergantung perjanjian. 

 

 

Untuk Strategi Jitu mendapatkan member dalam waktu singkat anda juga bisa membaca 

“strategi” di member area anda. Masuk member area > klik strategi. 

 

Untuk strategi memperbanyak traffic, saya anjurkan banyak membaca ebook-ebook 

bonus yang telah saya berikan gratis untuk anda. Ebook tersebut sangat bernilai dan 

bermanfaat untuk perkembangan bisnis internet.  
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Akhir Bagian Pertama 
Sudah saya jelaskan di atas secara rinci bagaimana bisnis internet bekerja dan 

bagaimana cara mengotomatiskan bisnis anda ditambah dengan reseller. Yang menjadi 

persoalan pokok adalah banyaknya pebisnis internet yang pada tahap ini kebanyakan 

menyerah karena memang saya akui bahwa pemrograman PHP sangat rumit. Ingin 

bukti ? jika anda memanggil seorang programmer dan anda menyuruhnya untuk 

membuat sistem seperti ini, biaya yang anda butuhkan adalah sekitar 3 sampai 5 juta. 

 

Namun sekali lagi jangan khawatir, saya akan menunjukkan kepada anda di mana anda 

bisa memperolehnya, yaitu www.asetbisnis.com . ini akan membuat seluruh member 

planetbisnis.com (anda sendiri) lebih mudah membangun bisnis internet sendiri, tanpa 

pemrograman sedikitpun, tanpa pusing, stress, anda bisa langsung menemui jalan tol 

untuk kesuksesan anda :-) 

 

Yang perlu anda perhatikan dan terus pelajari adalah membuat produk yang baik, sales 

latter yang bisa menjual, dan bagaimana menarik sebanyak mungkin pengunjung ke 

website anda. 

 

Saya merekomendasikan anda menggunakan script dari asetbisnis.com karena saya 

sendiri yang akan memberikan support penuh kepada anda, anda bisa konsultasi 

dengan kami melalui email, atau kontak telephon atau langsung datang langsung ke 

alamat saya. 

 

Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin, maka anda akan segera memiliki bisnis yang 

akan memberikan penghasilan yang melimpah untuk anda. 

 

Akhirnya saya ucapkan selamat berjuang. 

 

Saya Bisa andapun Bisa  
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BAGIAN KEDUA 

 

TRADING ONLINE DI RUMAH ANDA 

 

Sebelum anda melakukan trading online, perlu diperhatikan bahwa anda harus 

mempunnyai rekening di internet Untuk keperluan ini silahkan membuka account e-gold. 

Sebenarnya anda bisa memakai credit card tetapi biasanya anda akan dikenai biaya 

tambahan.    

 

I. Pengertian e-gold, Cara Pembukaan, Jual & Beli e-gold 

Pengertian : 

E-Gold merupakan salah satu e-currency yang dikeluarkan 

oleh egold Ltd, 100% dibackup emas murni yang digunakan 

sebagai alat pembayaran atau alat investasi anda. eGold ini 

terintegrasi dengan suatu metode pembayaran dalam bentuk 

rekening/account yang beroperasi secara online, Sehingga 

orang dapat menggunakan gold/emas sebagai pengganti media pembayaran (online), 

dalam bentuk tunai (uang).  

Nilai eGold dihitung berdasarkan berat dari harga emas, dan tidak tergantung dari nilai 

mata uang Negara tertentu, sehingga terbebas dari nilai tukar mata uang tertentu. 

 

Berikut adalah beberapa kelebihan egold : 

 
Anda dapat membuka Account e-gold gratis.  

Anda dapat mentransfer dan melakukan pembayaran eGold antar rekening eGold, baik 

itu melalui Shopping Chart atau melalui member area eGold anda. Transaksi eGold 

dapat dilakukan online dan real time, bebas dari biaya chargeback dan dapat langsung 

clear dalam waktu singkat, tidak peduli berapa besar nilai transaksi dan seberapa jauh 

jarak antara pengirim dan penerima eGold.  
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Account eGold dapat dimiliki oleh setiap orang tanpa batas wilayah.  

Biaya transaksi yang relatif murah jika dibanding dengan Credit card. Semua transaksi 

eGold dilakukan diserver eGold yang dilengkapi dengan SSL 1268 bit sehingga tingkat 

keamanannya bisa dijamin.  

Disokong oleh kebanyakan eCurrency lainnya. Dengan kata lain anda bisa berpindah 

antara eCurrency lain ke eGold atau sebaliknya. System eGold didesain sedemikian 

rupa untuk menghindari kemungkinan resiko yang mungkin terjadi. Untuk itulah eGold 

Ltd, tidak melakukan kerjasama dengan Bank atau lembaga Keuangan lainnya dan 

eGold Ltd juga tidak memproses nilai eGold dalam bentuk mata uang Negara manapun.  

 

Proses pembukaan Rekening eGold :  
1. Klik http://www.e-gold.com/e-gold.asp?cid=670212 silahkan klik “Create account” untuk 

melakukan registrasi di website E-Gold. 
  

2. Klik "I Agree" setelah anda membaca "User Agreement". 
Akan keluar Form Pendaftaran. Silahkan anda isi dengan informasi sebenarnya. 
  

3. Isi Account Name, nantinya ini yang dapat dilihat oleh user E-Gold lainnya, memudahkan 
mereka untuk mem-verifikasi Nomor Account anda waktu melakukan transfer misalnya. 
Contoh : Budi's Account 
  

4. Isi User Name, nantinya ini akan muncul di account history. Account Name dan User 
Name boleh anda buat sama untuk memudahkan anda mengingat. Contoh : Budi's 
Account 
  

5. Isi Point of Contact (Nama, Alamat, Kota, State, ZIP). 
  

6. Isi alamat Email. 
  

7. Isi nomor Telepon. 
  

8. Isi Alternate Passphrase (password). Ini berguna jika nantinya anda lupa 
passphrase/password anda. 
  

9. Isi Passphrase (password) 2 kali. Harus gabungan huruf dan angka dengan panjang 
minimal 6 karakter untuk keamanan. 
  

10. Isi Turing Number sesuai dengan yang ditampilkan. Turing Number adalah nomor acak 
yang selalu berubah untuk menambah keamanan di website E-Gold. 
  

11. Klik Open. 
Nomor Account anda akan dikirim ke alamat email yang anda masukkan di atas. 
  

12. Buka email dari E-Gold dan catat Nomor Account anda. 
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Cara Mengakses Rekening E-Gold : 

1. Klik http://www.e-gold.com/acct/login.html untuk Login. 
  

2. Isi Account Number sesuai yang telah dikirim ke email anda. 
  

3. Isi Passphrase (password) anda. Baiknya anda menggunakan Copy/Paste dari email 
anda, jangan menggunakan keyboard untuk menghindari adanya program-program 
pengintai, apalagi jika anda melakukan login dari public terminal seperti warnet misalnya. 
  

4. Isi Turing Number sesuai dengan yang ditampilkan. 
  

5. Klik Login. 
  

 
Anda telah masuk ke E-Gold account anda, menu yang disediakan adalah : 

- Balance = untuk melihat saldo dana anda. 
- Spend = untuk mentransfer dana ke rekening E-Gold lain. 
- History = untuk melihat perincian transaksi. 
- Account Info = untuk merubah profile dan passphrase/password. 
 
Pastikan anda selalu Logout setelah selesai mengakses E-Gold account anda untuk 
keamanan! 

Proses pengisian dan Pencairan account eGold anda : 

Untuk pengisian account e-gold dinamakan proses jual beli e-gold. Di Indonesia ini 

banyak marchant-marchant jual beli e-gold, diantaranya adalah www.greatachiever.com. 

Masing-masing marchant mempunyai tata cara untuk proses jual beli e-gold tersebut. 

Pada umumnya mereka menggunakan rekening BCA sebagai sarana transaksi dan 

rata-rata proses tersebut hanya memakan maksimal 3 jam. Sebagai contoh, Anda 

membeli e-gold jam 3, maka maksimal jam 6 account Anda sudah terisi dengan e-gold 

yang sudah siap Anda gunakan dalam transaksi.  

 

 

OK, Anda sudah siap ? Silakan anda baca berikut ini ... 
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STOCKS AND FOREXS MARKET  DAN STRATEGI 

KEMENANGAN (Trading Online) 
 

 

Contoh situs yang menangani trading adalah www.betonmarkets.com dan 

www.xodds.com. 

Langkah Persiapan 

• Lakukan pembukaan account anda pada situs www.betonmarkets.com  

Kedua perusahaan tersebut memiliki banyak kesamaan, silahkan pilih salah satunya 

saja. Sebagai contoh, anda ingin membuka account di Betonmarkets.com (BOM), 

silahkan buka situs tersebut. Untuk membuka account silahkan klik pada bagian yang 

dilingkari merah. 

 

Setelah itu anda akan dihadapkan oleh dua pilihan jenis account, apakah account virtual 

atau account Real Money. Saran kami, sebaiknya anda mencoba buka account virtual 
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terlebih dahulu untuk mendapatkan uang virtual sebesar USD $10000, Dan kemudian 

jika metode ini telah anda pahami dengan baik, silahkan anda membuka account Real 

Money. Untuk membuka account Real Money langkahnya hampir sama, isilah form 

yang muncul dengan data yang sebenar-benarnya kemudian klik signup. 

• Langkah selanjutnya adalah mengisi account BOM anda dengan egold yang telah 

anda miliki. Caranya cukup sederhana, silahkan login ke member area BOM atau, 

kemudian klik menu CASHIER. (lihat gambar lingkaran biru diatas), pada menu ini anda 

dapat melakukan menarikan dana (withdraw) atau memasukkan dana (deposit), pilih 

deposit dan ikuti instruksi yang akan muncul berikutnya. Setelah proses deposit selesai 

anda telah memiliki dana yang telah siap digunakan untuk melakukan transaksi. 

• Untuk melihat Portofolio anda silahkan klik menu PORTOFOLIO, sedangkan untuk 

melihat secara historis aktivitas transaksi anda sebelumnya silahkan klik menu 

STATEMENT.  

• Metode kami hanya dikhususkan untuk perdagangan ataupun 

BET berjenis Intraday, dalam arti transaksi dilakukan pada rentang 

waktu didalam satu hari, terutama skala waktu 30 menit atau 1 

jam.  

Untuk itu instrument transaksi yang akan kami tinjau hanyalah 

jenis Intraday UP dan Intraday DOWN. Pada gambar menu 

instrument Bet atau transaksi disebelah kanan ini bisa anda lihat 

pada bagian yang kami lingkari biru. Sebenarnya masih banyak 

lagi instrument transaksi yang lain seperti Double up, Double 

down, Super double, Bull/ Bear, Expiry range, One touch, No 

touch, Barrier range, Double Touch, Up or Down dan Run bets. 

Namun kesemua instrument tersebut memiliki tujuan yang sama 

yaitu ketepatan prediksi anda dalam menentukan pergerakan 

pasar, dan metode kami hanya dapat anda terapkan pada jenis 

transaksi Intraday. 

 

Transaksi Intraday UP adalah : Transaksi pembelian BET untuk memprediksikan 

pergerakan suatu pasar antara dua waktu yang berbeda dalam satu hari dengan 

prediksi bahwa pasar akan mengalami kenaikan dari sebelumnya.  
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Transaksi Intraday DOWN adalah : Transaksi pembelian BET untuk memprediksikan 

pergerakan suatu pasar antara dua waktu yang berbeda dalam satu hari dengan 

prediksi bahwa pasar akan mengalami penurunan dari sebelumnya.  

 

Untuk lebih memperjelas mekanisme transaksi Intraday UP maupun DOWN, silahkan 

anda login ke member area pada acc. virtual ataupun account real anda, kemudian klik 

menu Intraday UP, untuk melakukan proses pembelian bet dengan prediksi bahwa 

pasar akan mengalami kenaikan. Jika sudah, perhatikan form pembelian bet yang 

muncul seperti di bawah ini, 

 

Hal pertama yang perlu anda lakukan adalah menyesuaikan setting waktu komputer 

anda dengan setting waktu server, lihat lingkaran biru diatas, caranya klik 2 kali pada 

setting waktu komputer anda, kemudian ganti dengan waktu server.  

 

Kemudian silahkan klik pada link "swith to 10 min. interval (lingkaran merah)", untuk 

mengganti interval waktu dalam skala 10 menit. karena kita akan bertransaksi dalam 

interval waktu 30 menit, bukan 1 jam seperti diatas. Jika telah di switch dalam interval 10 

menit, silahkan pilih jenis pasar yang akan anda masuki, setting default market adalah 

Forexs, anda dapat mengubah ke jenis market lain dengan mengklik menu dalam 

lingkaran biru dibawah, yaitu link index (indices) atau link saham (stocks).  
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Kita umpamakan anda memilih forex market, maka selanjutnya silahkan tentukan jumlah 

transaksi kemenangan yang anda inginkan, seperti gambar diatas, 10 USD, 15 USD, 20, 

25 dan seterusnya. Jumlah pembelian nantinya adalah 50% dari jumlah transaksi 

kemenangan ditambah fee sebesar 2%. Jadi jika anda mengharapkan kemenangan 

USD $10, maka biaya pembelian transaksi tersebut adalah 5 + (2% x 10) = USD 5,2 

yang akan didebet secara langsung oleh BOM dari dana yang ada dalam account anda. 

 

Selanjutnya pilihlah jenis mata uang yang diperdagangkan dengan mengklik drop down 

menu mata uang seperti contoh dibawah ni (lingkaran biru). 

 

 

Setelah anda memilih jenis mata uang yang akan diprediksikan silahkan tentukan dua 

interval waktu yaitu waktu awal dan waktu akhir, pada gambar dibawah, waktu awal 

adalah pada lingkaran biru dan waktu akhir adalah pada lingkaran merah, dengan 



��������	��
�������
�������������������������������

�������������������� ��	���!�"##$���������
��
%&�'%�������	��
���
�(���

harapan pada saat mencapai waktu akhir, pasar akan mengalami kenaikan, berapapun 

besarnya kenaikan tersebut. 

 

 
 

Karena kita akan bermain dalam interval waktu 30 menit, maka jika waktu awal diset 

12h30, maka waktu akhir adalah 13h00. Sehingga setelah semuanya form transaksi 

telah lengkap terisi, maka transaksi anda tersebut dapat diartikan sebagai berikut : 

"Saya ingin mendapatkan keuntungan sebesar USD $10 dengan prediksi bahwa 

nilai tukar USD terhadap Yen Jepang pada jam 13:00 akan mengalami kenaikan 

dari  

30 menit sebelumnya yaitu 12:30." 

Jika prediksi anda tepat, bahwa pasar benar-benar mengalami kenaikan sesuai dengan 

analisis ataupun berdasarkan formula dari kami, maka anda akan mendapatkan 

keuntungan sebesar USD $5, dipotong fee sebesar 2% dari transaksi keseluruhan yaitu 

USD $4.8. Namun jika prediksi anda salah, dan ternyata pasar justru mengalami 

penurunan, maka dana pada account BOM anda akan berkurang sebesar USD $5.2. 

Untuk mengetahui hasil prediksi anda silahkan klik menu PORTOFOLIO, jika prediksi 

anda tepat maka disitu akan muncul kalimat expired $10 USD, klik GO untuk mengklaim 

kemenangan anda. Namun jika prediksi anda ternyata meleset akan muncul kalimat 

expired $0 USD, Klik GO untuk menghapus transaksi tersebut. 
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Mekanisme transaksi Intraday DOWN tidak jauh berbeda dengan transaksi Intraday UP. 

Demikian juga yang ada pada situs XODDS. Sehingga tidak perlu kami jelaskan 

kembali. Secara sekilas, mekanisme transaksi di situs Betonmarkets.com yang saya 

jelaskan diatas seperti permainan menebak saja, memprediksikan pergerakan harga 

untuk mendapatkan keuntungan. Namun jangan salah persepsi dahulu, dengan analisa 

yang tajam serta dikombinasikan dengan manajemen kekalahan yang tepat, mekanisme 

transaksi tersebut bukan lagi menjadi sebuah permainan yang hanya sekedar menebak 

saja, namun bisa jadi akan menjadi sumber penghasilan utama buat anda. Justru 

dengan metode tersebut, kita sebenarnya mendapatkan keuntungan tersendiri yang 

tidak akan kita dapatkan jika melakukan transaksi langsung ke lantai bursa, baik secara 

offline maupun online. 
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Formula BOM & XODDS 

Seperti yang telah kami singgung sebelumnya bahwa pergerakan pasar sangat sulit 

untuk diprediksikan secara tepat. Bahkan dengan banyaknya analisis teknikal sekalipun. 

Salah satu kelemahan yang paling mendasar dalam setiap analisis teknikal adalah 

besarnya faktor subjektivitas dalam setiap interpretasinya. Jadi permasalahan 

sebenarnya bukan pada masalah keakuratannya, tetapi interpretasi atas data yang 

dihasilkan, baik oleh grafik, trends, indikator-indikator, dan lain sebagainya.  

Banyak orang kehilangan uang pada saat memperkirakan bahwa trend akan segera 

berakhir, tetapi kenyataanya trend masih terus berlanjut, demikian pula banyak orang 

yang kehilangan uangnya pada saat mereka yakin bahwa pergerakan pasar berada 

pada trend yang kuat namun pada titik tertentu ternyata trend mengalami perubahan 

arah atau pembalikan arah. 

Lalu bagaimana strategi yang paling aman untuk mensiasati agar kita selalu berada 

pada posisi yang tepat. Konsep formula kami cukup sederhana, yaitu : 

FOLLOW THE TREND 

Ya... cara yang paling aman untuk melakukan trading terutama pada situs 

Betonmarkets.com dan Xodds.com adalah ikuti kemana arah trend bergerak, jika 

trend bergerak naik, anda harus ikut naik, dan sebaliknya, jika trend bergerak turun 

maka anda harus ambil posisi turun. Untuk mengantisipasi setiap kekalahan yang 

terjadi, gunakan sistem transaksi Double UP dengan rumus 2n, dimana n adalah 

transaksi bet terakhir anda pada saat prediksi anda meleset atau pada saat anda 

mengalami kekalahan. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan gambar di bawah ini. 
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Pada Chart bertipe Candle Stick diatas sengaja kami berikan penomoran untuk 

memperjelas pemahaman anda terhadap formula kami. Candle merah menandakan 

penurunan sedangkan candle biru menandakan kenaikan. Nomor dibawah candle 

menandakan posisi bet, sedangkan nomor diatas candle adalah waktu pada saat 

dilakukannya transaksi. Yang perlu anda perhatikan, transaksi intraday up maupun 

intraday down untuk selang waktu awal dan waktu akhir tertentu harus dilakukan 10 

menit sebelum memasuki waktu awal. Sebagai contoh, jika anda ingin membeli posisi 

3:00 intraday down, yaitu anda mengharapkan kemenangan bahwa pada waktu akhir 

(3:30) pasar akan mengalami penurunan dibandingkan harga pada saat waktu awal atau 

30 menit sebelumnya (3:00), maka pembelian harus anda lakukan pada saat 10 menit 

sebelum waktu awal, yaitu sebelum jam 2:50. Jika anda melakukan transaksi 

pembelian sesudah jam 2:50, maka sistem BOM akan menganggap waktu awal anda 

adalah 3:10, bukan 3:00. Untuk itu anda perlu berhati-hati dalam melakukan proses 

pembelian. Cara melakukan pembelian posisi dapat anda baca di ”Langkah Persiapan” 

di atas tadi 

Kembali kepada konsep utama Follow the trend, kita harus memiliki satu acuan posisi 

sebagai tolok ukur untuk masuk ke dalam trend yang sedang terjadi. Anda bisa 

menentukan posisi acuan ini dimana saja. Pada contoh diatas kami menganggap posisi 
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0 sebagai acuan, selanjutnya marilah kita runut satu persatu transaksi yang akan kita 

lakukan dimulai dari transaksi pada posisi 1 : 

 

Karena acuan 0 berwarna merah maka kita akan membeli bet awal sebesar $5 untuk 

posisi 1 adalah berwarna merah atau jenis transaksi yang kita pilih adalah Intraday 

down. Dengan harapan pasar akan mengalami penurunan pada rentang waktu 0:30 - 

1:00. Ternyata prediksi kita kali ini tepat, maka kita akan mendapatkan keuntungan 

sebesar $10, dan acuan transaksi selanjutnya adalah posisi 1, karena prediksi kali ini 

benar maka rumus 2n tidak perlu digunakan, untuk itu pembelian bet kembali kita 

lakukan dari $5 lagi. Selanjutnya transaksi diatas dan transaksi-transaksi berikutnya 

dapat saya ringkas menjadi: 

1. Intraday down dengan acuan 0, wish win $10 at 0:30 - 1:00 --- expired $10  

2. Intraday down dengan acuan 1, wish win $10 at 1:30 - 2:00 --- expired $10  

3. Intraday down dengan acuan 2, wish win $10 at 2:30 - 3:00 --- expired $10  

4. Intraday down dengan acuan 3, wish win $10 at 3:30 - 4:00 --- expired $10  

5. Intraday down dengan acuan 4, wish win $10 at 4:30 - 5:00 --- expired $10  

6. Intraday down dengan acuan 5, wish win $10 at 5:30 - 6:00 --- expired $10  

7. Intraday down dengan acuan 6, wish win $10 at 6:30 - 7:00 --- expired $0, rumus 2n  

8. Intraday up dengan acuan 7, wish win $20 at 7:30 - 8:00 --- expired $0, rumus 2n  

9. Intraday down dengan acuan 8, wish win $40 at 8:30 - 9:00 --- expired $0, rumus 2n  

10. Intraday up dengan acuan 9, wish win $80 at 9:30 - 10:00 --- expired $80, back 

11. Intraday up dengan acuan 10, wish win $10 at 10:30 - 11:00 --- expired $0, rumus 2n  

12. Intraday down dengan acuan 11, wish win $20 at 11:30 - 12:00 --- expired $20, back 

13. Intraday down dengan acuan 12, wish win $10 at 12:30 - 13:00 --- expired $10 

14. Intraday down dengan acuan 13, wish win $10 at 13:30 - 14:00 --- expired $0, rumus 2n 

15. Intraday up dengan acuan 14, wish win $20 at 14:30 - 15:00 --- expired $20, back 

16. Intraday up dengan acuan 15, wish win $10 at 15:30 - 16:00 --- expired $10  

17. Intraday up dengan acuan 16, wish win $10 at 16:30 - 17:00 --- expired $0, rumus 2n  

18. Intraday down dengan acuan 17, wish win $20 at 17:30 - 18:00 --- expired $20, back 

19. Intraday down dengan acuan 18, wish win $10 at 18:30 - 19:00 --- expired $10 

Pada 19 transaksi diatas anda mendapatkan kemenangan sebanyak 13 kali dan 

kekalahan sebanyak 6 kali. Keuntungan anda adalah $5 x 13 = $ 65. Hasil yang cukup 

bagus untuk 1 hari. 
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Jika anda kesulitan melihat grafik, maka gunakan angka (saya sendiri cenderung suka 

angka daripada grafik :-). Caranya, setelah anda klik Intraday Up atau Intraday Down, di 

sana ada link berbunyi ”view intraday price” nah silahkan anda klik link itu dan akan 

muncul jendel baru, anda bisa melihat angka-angka mulai pukul 00.00 sampai 24.00, 

dan juga bisa melihat harga pada hari-hari sebelumnya. 

Contoh : 

00h00GMT 108.484  

00h10GMT 108.465  

00h20GMT 108.468  

00h30GMT 108.558  

00h40GMT 108.563  

00h50GMT 108.602  

-pada 00h00GMT tercetak 108.484 dan 00h30GMT tercetak 108.558, maka ini naik, 

maka anda pasang Intraday UP di 01h00GMT sampai 01h30GMT. 

Note :  

1. Saya sarankan untuk membuka virtual account terlebih dahulu untuk melatih 

kemampuan anda. Baru setelah anda mahir, silahkan buka dengan real account.  

2. Anda bisa mendaftar di situs BOM Indonesia yaitu www.pasarvalas.com (web 

resmi dari BOM yang berbahasa Indonesia). Jika anda mempunyai account di 

www.betonmarkets.com anda bisa login juga di www.pasarvalas.com dan trading 

di web tersebut. 

3. Silahkan download ebook Intraday Basic (Bambang Hariyadi) untuk tips candle 

Stick, dan BOM predict untuk menebak arah pergerakan valas / saham disertai 

prosentasenya dengan menggunakan MA3, MA10 dan 10 data terakhir. (download 

di member area). 
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Analisis yang lain (memakai indikator RSI (Relative Strength Index), MA (Moving 

Average)) : 

Untuk membantu anda memilih atau meramalkan kemana arah trend akan berjalan, dan 

untuk lebih memperkuat analisa anda, gunakan Indikator Momentum RSI (Relative 

Strength Index). Indikator ini didasarkan pada kecenderungan bahwa pasar selalu 

bergerak memantul/membalik. Investor akan membeli pada saat harga bergerak turun 

atau berada pada titik terendah (RSI < 30). Kemudian menunggu harga bergerak naik 

(karena terjadi kondisi "Overbought") sampai pada titik tertinggi (RSI > 70) untuk 

selanjutnya menjual uangnya untuk mendapatkan keuntungan. Karena banyak investor 

yang menjual uangnya, maka harga akan kembali turun (karena terjadi kondisi 

"Oversold") sampai dengan titik terendah (RSI < 30). Kondisi "Overbought" 

menyebabkan pasar akan bergerak naik, sedangkan kondisi "Oversold" menyebabkan 

pasar akan bergerak turun. 

 

Seperti kata Alexander Elder (Trading for a Living), analisa teknikal adalah studi 

psikologi massa dan memang tidak 100% benar. Sebagian ilmiah, sebagiannya lagi 

adalah seni. Seni harus terus dilatih sehingga nantinya akan menjadi ketrampilan (Skill) 

bagi anda. 
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Tips Menggunakan Analisis RSI dan MA :  
 

1. Silahkan Masuk ke http://www.netdania.com/ChartApplet.asp 

2. Ganti konfigurasi grafik dengan: 

    Instruments = Forex » USD/JPY 

    Time Scale = 10 minutes 

    Studies = RSI (Period 10) 

    Studies = Moving Averages (Period 10) 

    Studies = Moving Averages (Period 30) 

3. Lihat pada grafik RSI (Bagian bawah): 

• Jika nilai RSI lebih dari 70, grafik MA10 memotong MA30 dari atas ke    

bawah. Menunjukkan harga pasar telah berada pada puncak. Indikasi akan 

terjadi penurunan harga. Pasang "Turun"! 

• Jika nilai RSI kurang dari 30, grafik MA10 memotong MA30 dari bawah ke 

atas. Menunjukkan harga pasar telah berada pada dasar. Indikasi akan terjadi 

kenaikan harga. Pasang "Naik"! 

  

 

 

 

Selamat Bekerja & Good Luck ! 
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BONUS 

Program Investasi Duduk Diam Dapet Duit (D4) 

 

Setelah sekian lama mencari program investasi yang bagus, akhirnya saya menemukan 

program investasi yang luar biasa bagi saya. Program ini telah banyak membantu orang 

lain. 

Program ini bernama A3union. Untuk investasi di bawah ini saya berikan tabel dari jenis 

investasi yang berbeda dengan minimal invest , jangka waktu, dan suku bunga yang 

berbeda. 

Program ini sejak tahun 2003. (sampai sekarang lancar).  

 

Name Term Profit Total Return 

Aggressive Portfolio (min. 
invest $500) 2 days 1.6% 101.6% 

Classic Portfolio (min.invest 
$250) 7 days 12% 112% 

Combined Portfolio 
(min.invest $100) 14 days 28% 128% 

Long Term Classic Portfolio 
(min.invest $50) 92 days 200% 300% 

 

 

Cara gabung : 

 

Silahkan buka http://www.a3union.com/?id=800050661 setelah itu klik bendera 

America (bendera paling kiri).  

Klik register di sebelah kanan (kolom login). Isi data anda, termasuk nomor rekening 

egold anda. A3union menggunakan egold sebagai alat pembayaran. 

Setelah mendaftar, anda bisa masuk member area kemudian deposit. Jangan lupa 

membeli egold terlebih dahulu sebelum berinvestasi. 

= Hubungi saya bila kesulitan = 

Catatan : Sejauh ini program ini tidak pernah terlambat membayar profitnya, namun saya pribadi tidak 

menjamin/menggaransi dana anda, karena yang menerima dana anda adalah pihak A3union secara 

langsung, saya hanya sekedar menginformasikan, saya tidak menerima investasi dari anda. 
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ClubFreedom 

Program ini di tujukan bagi yang senang berpergian / traveling. Manfaatkan program ini 

dengan membayar $200 sekali, untuk menikmati voucher discount dari hotel-hotel 

berbintang di dunia. Terdapat Reward program juga bagi anda yang suka networking 

atau bermain jaringan (sistem board split). Di sini, upline saya mendapatkan rata-rata 

$12.000 per bulannya dengan menjalankan sistem ini. 

Cara gabung : 

Silahkan buka www.clubfreedom.biz/klubarisan 

Klik sign up, isi data anda. Pembayaran $200 bisa menggunakan credit card, ebulion, 

ewallet, egold (namun saat tertentu tidak menerima pembayaran melalui egold). 

Untuk pembayaran melalui ebulion, pastikan anda sudah memiliki rekening di ebulion 

dan sudah ada isinya. Untuk membuat rekening di ebulion, silahkan klik http://www.e-

bullion.com/ dan silahkan membeli ebulion di 

http://www.indochanger.com/nf/index.php  

Setelah melakukan pembayaran, anda bisa masuk member area clubfreedom untuk 

mendapatkan vouchernya, dan mempelajari sistemnya untuk mengikuti reward program 

yang dahsyat. 

Untuk versi bahasa indonesia, anda bisa lihat sistemnya di 

http://www.goclubfreedom.com/id/system.htm  

= Hubungi saya bila kesulitan = 
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Skyquest 

Program ini cocok untuk anda yang suka seminar-seminar, baik seminar motivasi 

maupun seminar bisnis/pekerjaan. Anda bisa mengakses seminar-seminar terbaik di 

dunia seperti Anthony Robbin, Robert Kiyosaki, Bryan Tracy, Joe Girard, dan 

pembicara lokal seperti Tung Desem Waringin yang merupakan motivator nomor 1 di 

tanah air kita. 

Program ini sangat murah di banding manfaatnya yang sangat luar biasa merubah hidup 

ribuan orang termasuk saya. Anda hanya perlu membayar iuran pertahun 260$ kalau di 

rupiahkan senilai Rp 2.522.000.- (jika di bagi dengan setahun, maka anda hanya perlu 

membayar Rp 6.900 perhari.) Sebuah program yang sangat saya rekomendasikan bagi 

semua orang. 

Cara bergabung : 

1. Silahkan klik http://www.skyquestcom.com/top 

2. Klik mendaftarlah sekarang 

3. Pilih negara anda, klik daftar 

4. Pilih Learning Special Package (USD 250), beri titik pada bulatan, klik daftar 

5. Klik subscribe 

$% Klik I agree to the term & condition�

7. Anda akan di bawa ke halaman data anda, isi data anda, pada “�����'����

) ����*� �������
��'��+�������� 

8. Akan ada halaman konfirmasi, klik Daftar, lalu subscibe 

9. Silahkan anda melakukan pembayaran ke BCA Skyquest, sekedar informasi, 

Skyquest telah berdiri di 55 negara dan masing2 negara bisa menerima 

pembayaran ke bank lokalnya. Ini sangat menguntungkan bagi anda. 

10. ,��-�'�
�,��� �'.����������% 

= Hubungi saya bila kesulitan = 
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KlubArisan.com 

Jika anda ingin mengikuti program jaringan, MLM atau arisan di internet dengan sekali 

bayar, saya anjurkan join di Klub Arisan. Program ini lebih baik dari program MLM 

internet yang lain karena sistem Arisan/random (yaitu mengacak member-member aktif 

untuk menjadi sponsor) akan bekerja 24jam. Selain itu Klub Arisan menggunakan 

sistem Spill Over di mana kelimpahan member akan di berikan ke member di bawahnya. 

Sehingga program ini sangat mudah di jalankan bagi siapapun termasuk yang masih 

awampun sekalipun.  

Cara join : 

1. Buka http://www.KlubArisan.com 

2. Klik link ”JOIN” 

3. Isikan data-data anda 

4. klik tombol ”klik JOIN” 

5. Cek email anda, dan lakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang ada di 

email anda tersebut. 

6. Konfirmasikan pembayaran anda. 

7. Tunggu maksimal 24 jam, web replika anda akan aktif, dan web anda secara 

otomatis di acak/random/arisan untuk menjadi sponsor. 

= Hubungi saya bila kesulitan = 
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PENUTUP 

Saya ingin memberikan semangat untuk anda, lakukan sedikit demi sedikit langkah-

langkah yan telah saya berikan untuk anda. Ebook ini menjadi tidak berguna sama 

sekali apabila anda hanya membaca dan membaca, tetapi ebook ini bernilai jutaan 

rupiah apabila anda mulai detik ini juga berusaha untuk menjalankannya. Satu 

pertanyaan untuk anda. : apa yang anda inginkan? Sukses, kaya? Semua hanya 

bermuara pada satu hal : BERUSAHA, BELAJAR, PANTANG MENYERAH. Apakah 

anda yang masih ingat akan Hukum kekekalan energi yang kita pelajari selama SLTP? 

Energi tidak akan bisa hilang ! bila anda berikan energi (kekuatan, waktu, dll) anda untuk 

berusaha, belajar, maka anda bisa tebak sendiri...HASILNYA PASTI AKAN 

NAMPAK..TIDAK AKAN SIA-SIA BEGITU SAJA.  

OK, saya tidak berpanjang lebar, karena saya yakin dengan demikian anda akan lebih 

mudah mengerti dan akan terdorong untuk melaksanakannya daripada saya uraikan 

segala hal yang sebenarnya kurang bermanfaat untuk anda ketahui. Berusahalah sambil 

jalan dan anda pun akan menemukan sendiri jalan yang terbaik untuk anda sendiri. Your 

Way !.  

Anda yang ingin segera membangun bisnis internet sendiri, anda bisa mendapatkan 

script PHP tanpa pemrograman, tanpa pusing, di www.AsetBisnis.com. Dan andapun 

yang masih awam dapat segera memiliki bisnis internet andalan yang bekerja selama 24 

jam non stop untuk anda (make your money work for you). 

Gunakan waktu anda sebaik mungkin dan ambilah keputusan yang baik bagi anda, bagi 

orang di sekitar anda dan yang terpenting..baik untuk Sang Maha Pencipta. 

 

SALAM SUKSES, 

 

Ferry Yonatan 
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