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Cara Mudah menghasilkan 
500 Ribu Rupiah Perhari….. 

Bahkan Lebih! 
 

Dan  
 

Mendapatkan Passive Income 
Dari Bisnis  

Koperasi Gotong Royong 
 
 

Oleh  
 

Muhammad Rasyidi, ST 
 

www.BorneoBisnisCenter.com 
 
 
 
 
 
 
 

Borneo Bisnis Center adalah Support System, yang kehadiran untuk membantu, memfasilitasi, 
dan memberikan pelatihan-pelatihan untuk Siapa saja yang sebenarnya ingin menghasilkan 

uang dari internet 

http://www.borneobisniscenter.com/
http://www.borneobisniscenter.com/
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Peringatan Sebelum Anda Melanjutkan! 

Baca Dengan Saksama dan Pahami! 
 

 Alangkah Indahnya Saat Kita Mencari Rezki Allah Dengan menggunakan 

Hasil Usaha Sendiri dan Tidak Menggunakan Hasil Kreasi Saudara Yang 

Lain. 

 Isi Ebook Ini dilindungi oleh Undang – Undang Hak Atas Kekayaan 

Intelektual 

 Mintalah Izin Kepada Penulis Untuk Memperbanyak E-book Ini. 

 

 Ebook in hanya berupa pembelajaran dan strategi Bisnis yang kami 

pergunakan. 

 Apa yang ada di dalam ebook ini tidak memberi jaminan terhadap hasil 

yang akan anda peroleh. 

 Kami tidak menjamin dan tidak bertanggung jawab bahwa anda akan 

mampu menghasilkan 500 ribu setiap hari. 

 Setiap orang akan mendapatkan hasil yang berbeda sesuai dengan tingkat 

pemahaman dan ketekunan dalam menjalankan strategi yang diberikan. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cara Mudah dan Sederhana Menghasilkan Rp. 500 Ribu & Mendapatkan Passive Income 

Muhammad rasyidi, ST 

www.BorneoBisnisCenter.com 

 
45 Detik Yang Mengubah Hidup Anda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hidup Adalah Pilihan 
 

Dalam hidup, Anda bisa memilih diantara dua keadaan ini. Sebenarnya 
ada pilihan lain, namun bagi orang yang beriman, terkerucut pada dua 
pilihan ini, yaitu: 

 
Jadi Muslim Miskin, Serba sulit, Banyak Hutang, Sholih, 

Sakit2-an, Sabar, Masuk Syurga, Insya Allah. 
 

Atau 
 

Jadi Muslim Kaya Raya, Dermawan, Ahli Shodaqoh, Mushlih, 
Sehat, Sabar, Masuk Syurga Insya Allah. 

 
Jika Anda memilih yang pertama, anda tahu apa yang harus anda 
lakukan. 

 
Namun Jika anda memilih yang kedua, maka silahkan lanjutkan 
membaca ebook ini. 
 

 Dalam ebook ini akan dijelaskan, bagaimana cara mengubah hidup 
Anda. 

 
Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. (QS. Ar Ra’d:11) 
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Kekuatan Kesederhanaan 
 
Jika Anda membaca sampai di sini, artinya Anda memilih yang kedua.  
 

Ingin Hidup yang lebih baik.  
 
Dan ebook ini akan menjelaskan salah satu cara untuk hidup yang lebih baik 
tersebut. 
  
Dan caranya sangat sederhana, yaitu dengan mempresentasikan 45 
detik presentasi yang ada baca tadi. Dan hanya ini yang Anda 
perlukan untuk mengubah hidup Anda. 
 
Anda tergugah, dan Anda pun mengugah orang lain dengan cara yang sama. 
Intinya, Anda menuju hidup yang lebih baik, sambil mengajak orang lain ke arah 
hidup yang lebih juga.  
 
Sederhana. 
 
Selama Anda presentasi atau menggugah orang lain, Anda tidak perlu mengetahui 
segalanya. 
 
Tugas Anda adalah menggugah.  
 
Untuk penjelasannya, gunakan saja ebook ini, seperti saya sedang menjelaskan 
kepada Anda saat ini. Minta rekan Anda untuk mendownload ebook ini di 
www.borneobisniscenter.com 
 
(caranya akan dijelaskan kemudian). 
 
Anda tidak perlu banyak bicara. Semakin banyak Anda bicara, prospek Anda akan 
semakin bingung dan justru tidak akan tergugah. 
 
Setelah prospek membaca ebook ini, pastinya akan banyak pertanyaan. Anda 
tidak perlu menjawabnya. Katakan saja, muncul pertanyaan itu wajar. 
 

http://www.borneobisniscenter.com/
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 Katakan kepada prospek anda bahwa ada ebook yang bisa menjawab semua 
pertanyaan mereka. Jadi, persilahkan mereka untuk mendownload dan membaca 
ebook ini. 
 
Jangan mengatakan untuk membaca semua ebook, Mereka akan membaca 
kesuluruhan ebook secara otomatis jika serius ingin berubah. 
 
Sekali lagi, 
 

Jika Serius Ingin Berubah. 
 
Bagaimana jika setelah membaca ebook, mereka masih bertanya? Tenang, ada 
tim Borneo Bisnis Center dan Gotong Royong yang siap menjawab. 
 
Setelah membaca ebook ini, Anda dan juga prospek Anda akan memahami Prinsip 
Kerja Bisnis Koperasi Gotong Royong dan bagaimana bisa membantu Anda untuk 
mengubah hidup menjadi lebih baik lagi.  
 
Banyak orang yang belum bergabung, penyebabnya adalah karena mereka belum 
menemukan Peluang ini atau belum paham cara kerja bisnis Koperasi Gotong 
Royong. 
 
Namun anda tidak perlu menjelaskan semua, cukup meminta mereka membaca 
ebook ini. 
 
Jadi lanjutkan membaca. 
 
Saya akan tunjukan cara berbisnis yang sangat mudah dan sederhana. Siapa pun 
bisa, saya yakin Anda bisa menjalankannya.  
 
Yang membedakan apakah Anda berhasil atau tidak adalah kemauan anda 
menjalankannya atau tidak. 
 
Pada halaman berikutnya saya akan berikan gambaran bagaimana mudahnya 
mendapatkan Penghasilan 500 ribu rupiah perhari dari bisnis ini. 
 

http://www.borneobisniscenter.com/
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Cara Kerja Bisnis Koperasi Gotong Royong 
 
Di bisnis Koperasi Gotong Royong, ada 2 cara untuk menghasilkan Uang. 
 
Cara Pertama adalah dengan tidak melakukan apa - apa. 
Join, ikut gabung dan duduk manis. 
 
Anda akan mendapatkan SHU dari bisnis yang dijalankana oleh Member lain dan 
mendapatkan Royalti setiap titik di bawah anda. 
 
Tetapi, jika anda mengharapkan penghasilan passive dari cara pertama ini, maka 
akan lama baru anda mendapatkan penghasilan.  
 
Ya, namanya juga tidak melakukan apa – apa.  
Iya kan. 
 
Ga mungkin tidak melakukan apa – apa terus bisa dapat duit banyak. 
Tapi ada caranya yang akan saya beritahukan dibagian akhir ebook ini. 
 
Cara Ke dua adalah dengan memberikan presentasi singkat ini kepada orang 
lain. 
 
Cara ini yang akan saya jelaskan lebih lanjut. 
 
Tenang saja .  
Caranya mudah, dan tidak susah. 
 
Sebelum saya melanjutkan bagaimana membangun bisnis Koperasi Gotong 
Royong tentu saja anda harus paham terlebih dahulu. 
 
Apaitu bisnis Koperasi Gotong Royong dan bagaimana Cara Kerjanya. 
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Apa Itu Koperasi Gotong Royong 
 
Koperasi Gotong Royong adalah Perhimpunan Pengusaha Online Seluruh 
Indonesia di mana Koperasi Gotong Royong Indonesia Adalah Induk Perusahaan. 
 
Visi dan Misi Himpunan Pengusaha Online Indonesai adalah Menjadi Pelopor 
Terciptanya Persatuan Seluruh Pengusaha Mikro yang dapat membentuk suatu 
kegiatan yang mengarah ke holding bisnis sehingga bisa berdampak positif kepada 
masyarakat secara umum dan kepada anggota secara khusus. 
 
Saat ini Per 15 Februari 2017 sudah ada 5 anak perusahaan yang dibangun, yaitu  
 

1. PT. PPOB Gotong Royong Indonesia Tbk  
2. PT. BLIBUKU Gotong Royong Indonesia Tbk 
3. PT. Mall Gotong Royong Indonesai Tbk 
4. PT. Royalti Merek Gotong Royong Indonesia Tbk 
5. PT. Jasa Iklan dan Email Broadcast Tbk 

 
Dan anak perusahaan tersebut masih akan bertambah seiring dengan semakin 
banyaknya anggota yang bergabung dan banykanya usaha yang menjadi mitra. 
 
Saat ini juga sudah ada 17 Merchant Anggota yang tergabung di dalam Bisnis 
Koperasi Gotong Royong Indonesia. 
 
Silakan dilihat di website www.koperasigotongroyong.com 
 
Adapun Program Kerja Utama dari Koperasi Gotong Royong adalah: 

1. Pemberian Bantuan Usaha 5 juta tanpa Jaminan ( Keanggotaan >3 bulan) 
2. Mall Online UKM dan Toko Offline UKM Untuk mengumpulkan seluruh 

produk UKM setiap kabupaten di Indonesia 
3. Program Fasilitas Usaha Loket PPOB dan Isi Ulang Pulsa 
4. Program Rumah Murah 
5. Program passive Income 

 
 
 

www.koperasigotongroyong.com


Cara Mudah dan Sederhana Menghasilkan Rp. 500 Ribu & Mendapatkan Passive Income 

Muhammad rasyidi, ST 

www.BorneoBisnisCenter.com 

 

Apa Saja Keunggulan Koperasi Gotog Royong dan Keuntungan 

Anggota 

 
1. Setiap anggota berhak membuka Layanan PPOB Super Murah. Harga Bisa 

dilihat di website www.koperasigotongroyong.com 
2. Dapat Pinjaman Modal Usaha Tanpa jaminan Sertifikat Rumah atau BPKB ( 

Untuk member Dengan keanggotaan Lebih dari 3 Bulan) 
3. Bagi hasil setiap bulan dari keuntungan Bisnis yang berada di bawah 

naungan Koperasi Gotong Royong Indonesia 
4. Dapat SHU tahunan dari Koperasi cabang setempat. 
5. Dapat KTA merangkap kartu diskon pada merchant Anggota 
6. Dapat mendaftarkan Bisnis sendiri menjadi MITRA 
7. Dapat menjadi Suplier dan mendispaly produk diseluruh merchant baik 

offline maupun online 
8. Dapat Diskon harga di seluruh bisnis di bawah naungan koperasi gotong 

royong. 
9. Peluang memiliki rumah murah dengan program kerja sama antara 

pengembang dan koperasi gotong royong 
10. Dapat Reward Penjualan jika member di bawah jaringan kita belanja di toko 

online UKM 
11. Dapat komisi referensi 50.000 rupiah perorang 
12. Dapat komisi Royalti Pengembangan jaringan 1500/titik 
13. Akses Informasi dan Pelatihan di dalam member area untuk pengembangan 

bisnis anda sendiri. 
14. Pendapatan dari Hasil iklan dari semua media iklan Mal online + Toko 

Online 
15. Pendapatan bagi hasil branding "merek gotong royong" dari anggota 

koperasi pemilik produk Industi Rumah Tangga ( lRT )dan kerajinan tangan 
dari seluruh produk yg terjual disemua swalayan modern 

16. pendapatan Branding Coorporate Kartu anggota himpunan & koperasi yang 
bekerja sama dengan pihak perbankan untuk merangkap ATM 

17. Pendapatan bagi hasil dari peminjaman modal usaha anggota 
18. Pendapatan dari Biaya Administrasi &  Iklan pihak sponsor di MALL ONLINE 

UKM 

http://www.koperasigotongroyong.com/
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19. KERJASAMA beberapa Travel akan memberikan 1 juta ke koperasi jika 
anggota berangkat UmROH 

20. Penghasilan dari GOGGLE ADSENSE 
21. Penghasilan Tarif Iklan "Merchant Premium"(Merchant yg berbayar jika 

mau ditampilkan 3 urut teratas pada saat member cari merchant di aplikasi) 
 
Dan masih banyak bisnis Akan Menyusul yang akan diajukan oleh anggota atau 
pihak luar 
 
Silakan Dibaca Ulang Keuntungan yang akan diperoleh setiap member. 
 
 
 
Bagaimana Cara Kerja Bisnis Koperasi Gotong Royong? 
 
Silakan Lanjutkan ke halaman berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cara Mudah dan Sederhana Menghasilkan Rp. 500 Ribu & Mendapatkan Passive Income 

Muhammad rasyidi, ST 

www.BorneoBisnisCenter.com 

 

Cara Kerja Koperasi Gotong Royong Indonesia 
 
Untuk Bisa Menikmati semua keuntungan dan fasilitas tersebut di atas anda harus 
menjadi anggota Koperasi Gotong Royong Indonesia dengan Biaya Pendaftaran 
sebesar  
 

99.000 Rupiah/ sekali seumur Hidup 
 
Bayangkan, hanya dengan 99 ribu rupiah anda bisa mendapatkan puluhan 
Keuntungan. 
 
Dan bukan itu saja, anda Memiliki Peluang Mendapatkan Penghasilan Hingga  
 

3 Milyar Rupiah 

 
Ya, Tiga MIlyar Rupiah 

 
Mungkin anda akan bertanya, dari mana asalnya sehingga saya bisa mendapatkan 
penghasilan hingga 3 Milyar Rupiah? 

 

Pertanyaan bagus dan itu pula pertanyaan pertama yang saya ajukan dulu. 
 

Pertanyaan itu akan kita jawab dengan sebuah perhitungan sederhana. 

Sekarang mari kita coba lakukan analisa untuk apa Pendaftaran senilaia 99.000 
ribu itu. 

Pendaftaran 99 ribu rupiah akan digunakan untuk: 

- Rp 88.000 adalah biaya Pendaftaran untuk menjadi member himpunan 
pengusaha online Gotong Royong dengan mendapatkan FASILITAS GRATIS BUKA 
TOKO DI MAL ONLINE + BER IKLAN DI PORTAL MERCHANT + BISA BISNIS PULSA 
TERMURAH SE INDONESIA + Pin + 21 Keuntungan yang telah disebutkan 
sebelumnya. 
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(Silakan Baca Ulang Keuntungan dan Keunggulan di atas atau silakan lihat di menu 
Keunggulan kami di website www.Koperasigotongroyong.com) 

- Rp 1.000 adalah sumbangan kegiatan sosial seperti Panti Asuhan dan Panti 
jompo 

- Rp 10.000 adalah Dana Titipan Pra Pendaftaran koperasi Gotong Royong yang 
akan di launching tanggal 1 April 2017. 

(Titipan Dana Rp 10.000 Bisa dikembalikan apabila calon anggota koperasi 
mundur dari ke anggotaan koperasi). 

 
Mari kita Lakukan simulasi sederhana! 
 
Dari biaya Pendaftaran tersebut Anda akan mendapatkan Komisi Jasa Referensi 
sebesar Rp. 50. 000 setiap orang yang anda rekrut. 
 
Dengan system marketing yang Kami lakukan dan yang akan anda dapatkan di 
bagian bawah eook ini maka kita bisa menghitung: 
 

1 orang  = Rp. 50.000 
 

 Jika dalam satu hari anda mengajak teman, keluarga dan kenalan hingga 10 
orang yang bergabung maka perhitungannya menjadi: 
 

10 orang =>>  Rp. 50.000 x 10 = Rp. 500.000/ Hari 
 

Sederhana Bukan? 
 

Bagaimana jika anda mampu mengajak lebih dari itu?  
Anda Pasti sudah tahu sendiri jawabannya.  Ingat, Komisi dari jasa referensi ini 
tanpa batas. 
 
Jadi anda bisa mendapatkan penghasilan sesuai keinginan anda. Tanpa batas. 

www.Koperasigotongroyong.com
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Bagaimana jika dalam sehari anda bisa mengajak 20 orang? Berapa yang bisa anda 
hasilkan dalam sebulan? 
 
20 Orang Perhari = 20 x Rp. 50.000 = 1.000.000 
 
Dalam sebulan = 30 x 1.000.000 = 30 juta sebulan. 
 
Lumayan kan dengan Modal hanya 99.000 sekali seumur hidup. 
 
Ternyata mudah ya menghasilkan 500 ribu rupiah setiap hari. 
 
 
Apa hanya itu? 
 
Tenang. 
Anda masih akan mendapatkan penghasilan dari Royalti dan Spill over. 

JASA ROYALTI  

          JASA ROYALTI di dapatkan jika terjadi pertumbuhan di bawah anda, Spilover 
atau limpahan , anda akan di bayar Rp. 1.500,- hingga kedalaman 20 level.  

Misal terjadi di bawah anda terjadi 2000 member maka anda mendapatkan bonus 
Rp. 3.000.000,- meski tidak matrix, besar sebelah, setiap ada member di bawah 
anda, anda tetap dibayar. 

JASA ROYALTI SANGATLAH BESAR CUKUP DALAM 1 HARI MASING-MASING 
AJAK 2 ORANG. MAKA DALAM 20 HARI ANDA JADI MILYARDER BONUS YANG 
ANDA TERIMA Rp. 3.145.716.000,- 

Belum lagi ditambah dengan SHU yang akan dibagikan setiap tahun. 

Passive Income Dengan Kerja Minimal 

 

 



Cara Mudah dan Sederhana Menghasilkan Rp. 500 Ribu & Mendapatkan Passive Income 

Muhammad rasyidi, ST 

www.BorneoBisnisCenter.com 

*SPILOVER TETAP DI BAYAR* 

Contoh Perhitungan Buat Anda dengan system Spill Over atau 
Pelimpahan untuk kaki 2 Sempurna. 

Level 1   =               3.000 

Level 2   =               6.000 

Level 3   =             12.000 

Level 4   =             24.000 

Level 5   =             48.000 

Level 6   =             96.000 

Level 7   =           192.000 

Level 8   =           384.000 

Level 9   =           768.000 

Level 10 =        1.536.000 

Level 11 =        3.072.000 

Level 12 =        6.144.000 

Level 13 =      12.288.000 

Level 14 =      24.576.000 

Level 15 =      49.152.000 

Level 16 =      98.304.000 

Level 17 =    196.608.000 

Level 18 =    393.216.000 

Level 19 =    786.432.000 

Level 20 = 1.572.864.000 

TOTAL Rp. 3.145.725.000,-  

 
Mungkin anda akan menganggap ini terlalu muluk – muluk dan susah untuk 
dicapai. 
 
Ingat bahwa itu adalah penghasilan dari spillover. 
 
Sekarang mari kita berandai – andai. 
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Anggap saja anda tidak bisa melakukan itu, dan hanya mendapatkan hasil 10% 
dari usaha yang anda berikan. 
 
Berapa hasil yang anda peroleh? 
 

10% x 3 Milyar = 300 juta 
 
Masih 300 Juta rupiah.  
Jauh lebih banyak dan jauh lebih besar daripada gaji PNS Golongan IV Sekalipun. 
 
Hal itu akan sangat mudah dilakukan karena biaya pendaftaran yang sangat kecil ( 
Cuma 99.000 rupiah ) dengan fasilitas dan keuntungan yang sangat besar. 
 
Saya yakin, biaya pulsa anda jauh lebih banyak setiap bulannya dari pada biaya 
pendaftaran ini. 

 

99.000 rupiah sekali seumur hidup. 
 
Anda tidak akan mendapatkan sebuah peluang untuk mendapatkan passif income 
yang sangat bagus dengan biaya pendaftaran murah seperti ini. 
 

Inilah Passive Income Yang Sebenarnya 
 

Oh iya. Hampir lupa. 
Setelah 1 April 2017  Pendaftaran akan naik menjadi 149.000 
 

 
 
Apa Yang harus anda lakukan sekarang? 
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Keputusan di tangan Anda. Tidak ada Paksaan. 

 
Bergabung dengan 2 Kemungkinan. 
Kemungkinan Terburuk : Bisnis tutup dan uang anda yang 99.000 hilang. 
Kemungkinan Kedua : Anda Mendapatkan Penghasilan 500 ribu perhari hingga 3 
Milyar 
 
 

Bagaimana jika anda tidak bergabung? 
 
Anda tidak akan kehilangan uang anda tetapi anda kehilangan peluang untuk 
mendapatkan penghasilan besar yang mudah dan Passive Income. 
 
Mungkin anda masih ragu. 
Apa yang harus anda lakukan agar bisa mendapatkan penghasilan 500 ribu 
perhari. 
 
 
Silakan Perhatikan Proses yang akan terjadi saat anda membagikan presentasi 
singkat ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.borneobisniscenter.com/
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Langkah Kedua 

Bisa anda 

dilewati dengan 

strategi yang 

akan diberikan 

dibagian akhir 

buku ini 

 

 

5 Langkah Sukses Bisnis Koperasi Gotong Royong 
 
 
 
 

                                    1 
 
 
 
 
 

                                      2 
 
 
 
 

                                        3 
 
 
 
 
 

     Belum             Ya 

 

   
 

 4                                                                5 

 
 
 
                                       

Persentasi 45 Detik Agar 

Prospek mengunjungi Website 

www.Borneobisniscenter.com 

Persentasi 45 Detik Agar 

Prospek Memasukkan Email di 

website 

www.borneobisniscenter.com 

Prospek Melakukan Download 

Ebook Cara Menghasilkan 500 

ribu perhari Ini 

Bergabung 

Prospek DiFollow Up Oleh 

Sistem Borneo Bisnis Center 

Pendaftaran Dilakukan Oleh 

Tim Borneo Bisnis Center 
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Perhatikan bahwa ada 5 tahapan dalam membangun bisnis Koperasi Gotong 
Royong Bersama Borneo Bisnis Center. 
 
 Yang perlu Anda lakukan hanya nomor 1, yaitu presentasi 45 detik.  
 
Tugas no 2 sampai 5 biarkan sistem dan tim Borneo Bisnis Center yang 
menangani. 
 
Anda hanya fokus melakukan tugas no 1, yaitu memberitahukan website 
www.Borneobisniscenter.com kepada sebanyak mungkin orang dan secara 
kontinyu.  
 
Sisanya boleh jika mau bantu, namun itu tidak harus. 
 
Cara presentasi pun mudah, cukup memancing penasaran selama 45 
detik, prospek Anda datang ke website, selanjutnya, biarkan sistem 
dan tim yang menjalankannya. 
 
 

Terus Bagaimana Caranya Melakukan Presentasi. 
 
Cara Presentasi 
 
1. Anda bisa menghafal presentasi tadi, kemudian mengatakan kepada prospek 

Anda. Ini mudah, karena cukup pendek dan dibaca dengan durasi kurang dari 
45 detik. 

 
2. Jika Anda tidak mau atau tidak bisa menjelaskan dengan lisan, cukup print di 
kertas untuk dibaca oleh prospek Anda. 
3. Atau bisa dengan dikirim via email. Kirim saja presentasi di atas, jangan dengan 
ebooknya. 
4. Update status di Facebook. 
5. Tulis di blog Anda 
6. Dan sebagainya. Silahkan sesuai dengan kondisi Anda. 
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Bagaimana Cara Memberikan Ebook ini? 
 
Cara Memberikan eBook Ini 
 

Presentasi di atas berfungsi untuk mendapatkan orang-orang yang memang ingin 
mengubah hidup.  
 
Ada yang akan tergugah, ada juga yang tidak.  
 

Tidak usah diambil hati. Fokus pada orang yang tergugah. 

 
Minta prospek yang tergugah presentasi Anda untuk mendownload ebook ini.  
 
Setelah Anda mendaftar dan menjadi Anggota Koperasi Gotong Royong anda  
akan memiliki Halaman Tersendiri di Borneobisniscenter.com khusus untuk 
menawarkan ebook ini atau cara lain yang akan dissebutkan pada bagian akhir 
ebook ini. 
 
Setiap member akan diberikan link yang berbeda. 

 

Apa Selanjutnya? 
 
Biarkan sistem yang bekerja. Sistem akan memfollow up, akan menjelaskan, 
termasuk akan membantu menjawab pertanyaan mereka. Anda bisa terlibat jika 
diperlukan, untuk memantau dan mendukung mereka. 
 
Lalu, apa tugas Anda Selanjutnya? 
 
Sederhana, lakukan lagi presetasi 45 detik, lagi dan lagi. Itu saja. 
Sederhana bukan? 
 
Untuk sukses tidak perlu metode canggih, cukup dengan metode sederhana 
namun Anda menjalankannya dengan tekun dan konsisten, maka sukses ada di 
Tangan Anda. 
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Berapa 2 kali 2? 
 
Jika Anda bisa mengajak 2 orang agen ( sebutan untuk Member baru ), kemudian 
agen tersebut mengajak 2 agen lagi, maka Anda sudah punya 4 agen baru plus 2 
agen lama jadi 6 Agen. 
 
Jika 6 Agen mengajak 2 agen lagi, berapa agen Anda? 
12 + 6 = 18 Agen. 
 
18 agen ngajak 2 orang ==> 36 Agen baru, total 36 + 18 = 54 agen 
54 Agen ngajak 2 orang ==> 108 agen baru, total 108 + 54 = 162 agen 
dan seterusnya sampai ribuan agen! 
 
Bagaimana jika Agen-agen tersebut mampu mengajak 10 orang per hari? Akan 
sangat cepat bukan? 
 
Anda dan tim anda akan mendapatkan Penghasilan hingga 500 ribu perhari. 
 
Perhitungan ini menggambarkan bagaimana potensi bisnis ini yang luar biasa. 
Saat ebook ini ditulis, pengguna internet di Indonesia sangat banyak, ada 
150.000.000 orang. Termasuk pemegang android.  
 
Pasar yang sangat luas. 
 
Merekrut Menjadi Mudah: 
Dengan Sistem Yang Dikembangkan Borneo Bisnis Center dan Koperasi Gotong 
Royong, merekrut menjadi sangat mudah, sebab 80% pekerjaan dilakukan oleh 
Tim Borneo Bisnis Center dan Sistem Koperasi Gotong Royong. 
 
Ingat, anda membantu setiap pelaku usaha MIKRO dan KECIL ditempat anda agar 
mereka bisa sukses. 
Anda Juga bisa memasukkan usaha atau bisnis anda menjadi usaha mitra. 
 
Saat ini sudah lebih 3000 Anggota yang terdaftar. Jangan sampai ketinggalan. 
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Bayangkan Potensinya 
Saat Anda sudah punya ribuan Agen di bawah anda maka gaji jutaan sudah di 
tangan. 
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Penyebab Gagal dan Solusinya 

 
Bukankah bisnis ini mudah, tetapi mengapa banyak yang gagal? 
Bukan pada bisnis ini masalahnya, tetapi kesalahan dalam menyikapi dan 
memperlakukannya. 
 
Penyebab gagal #1: Berhenti atau menyerah 
Solusinya: jangan berhenti dan jangan menyerah. Jika tidak bisa, maka belajarlah, 
baca panduan, dan tanya upline, sponsor, atau tim HPA Sukses. 
 
Catatan. Dibisnis ini anda tidak akan gagal karena sekali anda menjadi anggota 
anda akan mendapatkan penghasilan Passive meski anda tidak bekerja. 
 
Penyebab gagal #2: Gangguan Fokus 
Kadang ada godaan yang mengganggu fokus kita. Ada yang menawarkan peluang 
lain, metode lebih bagus, dan sebagainya.  
 
Jujur saja. Dalam dunia bisnis internet, akan banyak godaan yang menggiurkan. 
Kemudian Anda loncat sana sini, terus mencari peluang yang anda anggap paling 
bagus padahal bisnis pertama belum stabil. 
 
 Waktu Anda habis dengan mencari, bukan berkarya. 
 
Solusi: tetaplah pada sistem yang ada sampai anda berhasil, baru melangkah. 
 
Tidak punya waktu atau tidak bisa? 
Bukan, kedua alasan ini bukan penyebab gagal. Orang yang mengatakan tidak 
punya waktu, itu hanya alasan ingin berhenti atau tidak tertarik.  
 
Jika dia serius ingin mengubah dirinya, dia akan berusaha menyempatkan 
waktu. 
 
“Tidak bisa” bukan penyebab gagal, sebab Anda bisa belajar. Ada materi training. 
Ada sponsor dan ada upline yang bisa membantu Anda. 
 
Upline Anda tidak peduli? Jangan takut, hubungi saja saya, sebab saya upline 
Anda juga selama anda mendaftar via Borneobisniscenter.com. 
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Fondasi Sukses 
Banyak orang yang gagal dalam bisnis apa pun, karena satu sebab penting, yaitu 
tidak membangun fondasi yang kuat. Mereka membangun bisnis, tapi jika tanpa 
fondasi yang kuat, bangunan bisnis Anda akan rapuh. 
 
Jika bangunan bisnis rapuh, maka dengan gangguan sedikit saja, bisnis Anda bisa 
hancur berantakan. 
 
Anda memang bisa membangun dari nol lagi, tapi itu akan memakan banyak biaya 
dan waktu. 
 
Cara Membangun Fondasi Kuat 
Miliki Mindset dan motivasi untuk sukses. Bergaullah dengan orang yang selalu 
berpikiran positif. 
Pelajari dengan baik system kerja bisnis Ini. Kerjakan tugas anda dengan tekun 
dan konsiten. 
Ajar dan bagikan pengetahuan anda kepada member dan anggota anda yang 
baru. 
 
 
Lebih mantap melangkah 
Sekarang, Anda sudah mengetahui rahasianya, maka Anda akan lebih mantap 
untuk melangkah. 
 
Jika Anda mau serius, mendapatkan 10 orang Agen dalam sehari tidaklah sulit. 
Bahkan lebih juga bisa. 
Artinya, Anda bisa membangun fondasi sukses. 
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Prinsip Sukses 

 
Yaitu sederhana dan mulia: 
"Bantulah orang lain sukses, maka otomatis Anda akan sukses." 
Anda bisa mendapatkan uang banyak dari bisnis Koperasi Gotong Royong, tanpa 
membantu orang lain. Serius, itu bisa. 
 
Namun jika ingin lebih sukses lagi, fokuskan Anda membantu orang lain agar 
mereka sukses. Otomatis Anda akan terbawa sukses. 
 
Success Plan PT KOPERASI GOTONG ROYONG Indonesia sangat memahami ini, 
sehingga ada bonus jika Anda mampu membuat agen-agen dibawah Anda sukses. 
 
Begitu juga, saya ingin Anda sukses. Maka saya akan siap membantu Anda. Saya 
siapkan borneobisniscenter.com untuk membantu Anda meraih sukses. 
 
Begitu juga, Anda bergabung dengan KOPERASI GOTONG ROYONG, niatkan saja 
untuk membantu orang lain: menemukan peluang bisnis dan cara memasarkan 
produk untuk para pelaku UKM. 
 
Saya tidak akan menyuruh-nyuruh Anda. 
Saya Juga tidak akan memaksa Anda. 
Apalagi menekan Anda. 
 
Yang akan saya lakukan adalah siap membantu Anda, agar Anda mampu mandiri 
membangun sukses Anda bersama Koperasi Gotong Royong Indonesia. 
 
Begitu juga, inilah yang harus Anda lakukan setelah bergabung, niatkan 
membantu Agen Anda, jadikan agen yang Anda ajak memiliki kemampuan dan 
mandiri dalam membangun bisnis ini. 
 
Agar Agen di bawah Anda sukses, tugas Anda adalah mendukung. Jangan 
menekan, memaksa, atau menyuruh-nyuruh karena itu tidak ada artinya.  
 
Jangan juga mengurusi bisnisnya karena tidak akan mandiri.  
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Yang perlu Anda lakukan ialah: 
1. Memberikan dukungan saat diperlukan. 
2. Mengajari Agen saat mereka bertanya, jika Anda tidak bisa, bisa hubungi 
upline Anda atau tim Koperasi Gotong Royong 
 
Perlu Bantuan Menjelaskan? 
"Saya tidak bisa menjelaskan kepada orang lain" 
"Saya tidak PD mengajak orang lain" 
Apakah Anda merasakan itu? 
 
Sama, banyak yang merasakan itu. Sebenarnya ada triknya, yaitu Anda bisa 
meminta bantuan upline, sponsor, atau saya untuk menjelaskan kepada prospek 
Anda. 
 
Apakah mereka (termasuk saya) akan mau membantu Anda? 
Tentu saja akan mau, seperti dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa membantu 
Agen untuk sukses adalah kunci sukses kita. 
 
Jadi tidak usah takut. Jika ada prospek Anda bertanya. 
 
Sederhana, ajak saja ke LINK download anda, minta dia masukin email, maka 
sebagian besar pertanyaan mereka akan dijawab. 
 
Penjelasan juga dikirim via email. Jika prospek Anda memasukan emailnya di LINK 
download anda, maka kami akan memberikan penjelasan secara lengkap. Jika ada 
pertanyaan, mereka tinggal reply, saya dan tim saya akan menjawabnya. 
 
Selain itu, bisa juga mereka suruh menghubungi saya dan tim untuk bertanya. 
Mudah dan sederhana. 
 
Semua ada. 
WA. BBM. FB. Email. SMS. TELEPON. 
 
Fokus saat ini adalah Anda terus mengembangkan jaringa dibawah Anda. 
Alokasikan 90% waktu Anda digunakan untuk membangun jaringan tersebut. 
 
Sampai kapan? Sampai Anda merasakan dan mencapai hasil yang anda inginkan 
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10% sisanya untuk melakukan hal yang lainnya, seperti sharing produk, menjawab 
pertanyaan downline, dan sebagainya. 
 
 

Kesimpulan: Kekuatan Kesederhanaan 

 
Anda lihat, bahwa menjalankan bisnis KOPERASI GOTONG ROYONG untuk 
menghasilkan 500 ribu perhari bersama Borneo Bisnis Center ternyata Sangat 
MUDAH 
 
Langkah pertama dan sebagai modal Anda hanya butuh 99 ribu rupiah seumur 
hidup. 
Langkah kedua menguasai Presentasi 45 Detik, bahkan kalau pun tidak, tinggal 
tulis saja dan tunjukan kepada prospek. Ada yang lebih mudah dari ini? Nenek-
nenek saja bisa :) 
Langkah ketiga baca dan Pahami isi website www.koperasigotongroyong.com  
 
Kalau pun ada tugas-tugas yang lebih rumit, tenang Anda akan bisa. Tugas 
mensupport downline anda pun bisa ditangani oleh sistem. Kalau pun anda akan 
turun tangan, jelas masih ada waktu untuk belajar baik dari materi training dan 
pengalaman. 
 
Saya juga sama, awalnya awam tentang bisnis ini. Semakin paham setelah saya 
mencoba dan terus belajar.  
 
Dulu saya tidak bisa membuat website, sekarang profesi saya membuat website. 
Jangan berhenti karena sulit, karena Anda bisa belajar. Anda akan semakin SMART 
bersama Borneo Bisnis Center. 
 
Kesederhanaan membuat Anda mudah mengembangkan bisnis. Kesederhanaan 
memudahkan Anda mendukung Agen dibawah Anda. Kesederhanaan 
menjadikan Agen Anda pun bisa mandiri. 
 
Tunggu apa lagi, silahkan daftarkan diri Anda sekarang juga.  
Caranya? 
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Hubungi kami di Nomor 

Call, SMS, WA. BBM. Email 

 

0822 2120 0304 ( WA ) 

0852 4797 4774 ( Call / Sms ) 

BBM : 5E288272 

Email : support@borneobisniscenter.com 

 

An : Muhammad Rasyidi ( Adhy ) 
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Saya sudah menjelaskan bagaimana mudahnya mendapatkan uang 500 
ribu rupiah perhari. 
Tinggal anda, apakah mau merubah nasib menjadi lebih baik atau tetap 
sama seperti ini. 
 

99.000 yang menentukan. 
 

Oh iya. Sebagai catatan akhir. 
Tidak ada pendaftaran di website utama koperasi gotong royong. 
Pendaftaran harus melalui agen atau upline atau founder yang ditunjuk 
 
Founder adalah Perwakilan Koperasi Gotong Royong disetiap 
kabupaten. Perusahaan hanya memberikan 1 Founder kepada 1 
Kabupaten. 
 
Silakan Ambil Peluang Menjadi Founder di daerah Anda dan dapatkan 
harga Pin keanggotaan yang lebih murah. 
Untuk melihat daftar Founder yang sudah ada Silakan masuk di website 
Koperasigotongroyong.com dan pilih menu cara bergabung. 
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TAWARAN DAHSYAT TERBATAS 

 
Tawaran Dahsyat Pertama 
Jika anda bergabung dengan Tim Borneo Bisnis Center, saya akan memberikan 
lisensi ebook ini kepada anda untuk anda bagikan kepada calon prospek anda 
hanya dengan Tambahan 26 ribu rupiah. 
 
Jadi total biaya yang anda keluarkan untuk mendapatkan semua fasilitas dan 
keuntungan di Koperasi Gotong Royong Indonesia adalah 
 

125.000 Rupiah 
 
Dengan Lisensi yang saya berikan, semua embel – embel dan nama saya akan 
anda gantikan ( Minus Halaman Tawaran ini ) 
 
Nama, email, No Telpon, WA, BBM, nama website semua akan diganti dengan 
milik anda. 
 
Dengan demikian anda akan mudah mempromosikan ebook ini kepada semua 
orang dan anda bisa mendapatkan Jasa referensi 50.000 perorang. 
 
Tawaran Dahsyat Kedua 
Jika anda bergabung dengan Tim Borneo Bisnis Center saya akan mengisi/ 
menempatkan member di setiap kaki jaringan anda Hanya dengan tambahan 
biaya 26.000 untuk setiap kaki jaringan. 
 

Jadi Total biaya anda untuk bergabung adalah 151.000 saya bulatkan menjadi 
150.000. 

 
Anda Bisa Mengambil Tawaran pertama saja, 2 saja atau kedua – duanya dengan 
biaya yang menyesuaikan. 
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Masih ada Pertanyaan, silakan Kunjungi 
www.koperasigotongroyong.com atau Hubungi Kami. 
 
 
 
Sebuah Keputusan Selalu Menghasilkan 2 kemungkinan, Resiko atau 

Hasil. 
 

Orang Cerdas Akan Mengambil Resiko Kecil dan Terukur untuk 
mendapatkan Hasil Besar. 

Sebaliknya, Orang Bodoh Rela Membuang Peluang Besar Hanya 
Karena Takut Akan Resiko Kecil 

 
 

 
Salam Sukses 
Muhammad rasyidi, ST 
www.BorneoBisnisCenter.com 

http://www.koperasigotongroyong.com/
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