
  Selasa, 18 August 2009 Sponsor Anda : Rina Indria - Bandung   

Halaman Depan  

Sistem  

Produk  

Komisi  

Keistimewaan  

Legal & Halal  

Kesaksian  

Cara Bergabung  

Pendaftaran  

Konfirmasi  

Kontak Pengelola  

 

 

  Username :  

  Password  :  

   Login Reset

Lupa Password ? 
 Masukkan E-mail Anda  

  

  Get Password

 
Data 5 member terkini 

 mariam umarh 
 France 

  

 pitriandikas  
 TANAH GROGOT 

  

 Salwati 
 Banjarmasin 

  

 deksit jauhari 
 jakarta 

  
 

 

 

 

   

Selamat Datang di Program 5MILYAR!!! 

Program5milyar.com adalah sebuah website bisnis online dengan sistem otomatis yang dikelola oleh
beberapa orang IT Profesional. Sesuai dengan namanya, Program 5MILYAR akan memberikan anda
peluang pendapatan hingga 5MILYAR dalam waktu relatif singkat

 

1. Beli Produk Program 5MILYAR, sekali saja (detail produk lihat di menu "Produk") 
(ini sekaligus menjadi biaya pendaftaran anda, tidak ada lagi biaya setelah ini, selamanya) 
 
Disamping produk, anda juga akan mendapatkan sebuah Website Replika. 
(Website Replika adalah website atas nama anda sendiri yg akan anda dapatkan secara 
otomatis setelah keanggotaan anda diaktifkan, dengan format: 
http://www.program5milyar.com/?id=username_anda 
Tampilannya persis seperti website sponsor anda yg anda lihat sekarang) 

2. Sebarkan link website replika anda tsb ke siapa saja: teman, sodara, tetangga, rekan 
kantor, dll, dan ajak mereka bergabung lewat website replika anda tsb. 
Anda akan mendapatkan komisi setiap kali ada orang yg bergabung melalui website replika 
anda dan website replika member anda sedalam 5 level (baca Penjelasan)  

PENJELASAN: 
_  
Setiap kali seseorang bergabung melalui website replika anda, otomatis rekening tujuan pembayaran yg
tertera di website adalah rekening anda (sebagai Sponsor Level-1 bagi orang tsb) dan rekening 4 
orang sponsor lainnya diatas anda (Sponsor Level-2, 3, 4, dan 5). Jadi anda akan mendapatkan 
income/komisi dari setiap orang yg bergabung melalui website replika anda maupun dari orang yg 
bergabung melalui website replika member anda sedalam 5 level. Komisi tsb. langsung ditransfer oleh 
member baru ke rekening anda (lihat detail di menu "Komisi"). Dan dalam waktu relatif singkat 
5MILYAR akan benar-benar ada dalam genggaman anda. Lihat tabel di bawah: ilustrasi sederhana 
bagaimana 5MILYAR dihasilkan, dengan asumsi: anda dan masing-masing member anda mendapatkan
10 orang member saja (angka 10 hanya sebagai contoh, untuk memudahkan perhitungan. Jumlah 
member tidak dibatasi, anda bisa mencari sebanyak2nya)._  

CATATAN: 
_  
* Tidak ada satu pihak pun yg dirugikan di Program 5MILYAR ini. Ada segelintir orang 
_ beranggapan bahwa member terakhir-lah yg dirugikan, tapi anggapan ini tidak benar,  
_ karena faktanya tidak ada "member terakhir" dalam Program 5MILYAR ini. 
_ Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yg mencapai 6 juta orang lebih per tahun  
_ jauh lebih besar dibanding pertumbuhan peserta program ini. Jadi program ini abadi, tidak 
_ ada istilah "member terakhir" karena akan selalu ada 6 juta orang lebih pengguna baru 
_ internet tiap tahunnya yg berpotensi untuk menjadi member. 
_  
* Program Program 5MILYAR bukan money game karena ada produk yg diperjual-belikan  
_ berupa 7 bh buku elektronik (e-book) yg nilainya bahkan lebih besar daripada uang 
_ yg dibayarkan. Dan yg tak kalah bernilainya, anda juga mendapatkan sebuah Website 
_ Replika atas nama anda sendiri dengan sistem otomatis yg bisa anda gunakan 
_ sebagai Mesin Penghasil Uang (Cash Generator). Sistem sudah ada, tinggal diikuti, 
_ mudah, dan sudah teruji. 
_  
* Anda akan menerima email pemberitahuan otomatis dari setiap transaksi/aktifitas yg  
_ terjadi di website anda maupun di website semua member di bawah anda sampai 
_ kedalaman 5 level (info lengkap baca di menu "Keistimewaan") 
_  
* Anda bisa memblokir keanggotaan member dibawah anda jika member tsb tidak 
_ melakukan pembayaran. Sehingga dipastikan program ini terhindar dari segala bentuk 
_ kecurangan. 
_  
* Dapatkan TIPS & TRIK MUDAH dari member yg sudah berhasil mendapatkan ratusan 
_ juta bahkan hingga 1.5M di Member Area (setelah keanggotaan anda diaktifkan). 
_  
* Lihat scan buku tabungan member di menu "Kesaksian" 
_  
* Bagi anda yg berminat, harap dibaca dengan seksama semua informasi yg ada pada 
_ halaman ini, janganlah dilewatkan satu patah kalimat pun, karena informasi ini sangat 
_ berguna dan akan mempermudah anda dalam memahami & menjalankan program ini. 
_  
* Rekening tujuan pembayaran akan muncul setelah anda mengisi Form Pendaftaran 
_ (lihat di menu "Pendaftaran") 
_  
* Data Rekening Bank anda dapat diisi di link konfirmasi pembayaran (link yg terkirim ke 
_ email anda setelah mendaftar) atau di Member Area (setelah account anda diaktifkan) 
_  
* Coba isi Form Pendaftaran dan "KLIK ORDER" maka anda akan mengerti logika program ini 
_ secara cepat. Setelah website replika anda aktif, nama anda juga akan ada di list ini. 

dengan melakukan 2 langkah mudah:
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Program bisnis yang betul-betul menguntungkan semua pihak.. Tidak ada satu pihak pun yang
dirugikan dalam program ini.. Nyata, logis, dan masuk akal.. Sistem yang sederhana, mudah
dipahami dan telah teruji.. Harap dipahami dengan baik sistem/cara kerja program ini secara
keseluruhan terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian/komentar/judgement terhadap program
ini. 

  

Sistem & Cara Kerja Program 5MILYAR.. 

Pembelian Produk Program 5MILYAR senilai Rp 180.000,- (yg sekaligus menjadi biaya pendaftaran 
anda) dibayarkan secara bertingkat: 
- Rp 50.000 untuk Sponsor Level-1 (orang yg memperkenalkan program ini kepada anda, namanya  
- ada di pojok kanan atas)  
- Rp 10.000 untuk Sponsor Level-2 
- Rp 10.000 untuk Sponsor Level-3 
- Rp 10.000 untuk Sponsor Level-4 
- Rp 50.000 untuk Sponsor Level-5 
- Rp 50.000 untuk Webmaster (pengelola website sekaligus pemilik produk)  

* Rekening tujuan pembayaran akan muncul setelah anda mengisi Form Pendaftaran 
_ (lihat di menu "Pendaftaran") 
* Coba isi Form Pendaftaran dan "KLIK ORDER" maka anda akan mengerti logika program ini 
_ secara cepat. Setelah website anda aktif, nama anda juga akan ada di list ini  

Setelah keanggotaan anda diaktifkan, anda bisa login ke member area dan mendownload semua Produk 
Program 5MILYAR beserta bonus2 yg ditawarkan. Anda juga akan memperoleh sebuah website replika 
atas nama anda sendiri: 
http://www.program5milyar.com/?id=username_anda  

Tugas anda selanjutnya adalah perkenalkan / sebarkan link website replika anda tersebut
(http://www.program5milyar.com/?id=username_anda) ke siapa saja, sebanyak-banyaknya
(teman, sodara, tetangga, rekan kantor, dll) baik yg anda kenal maupun tidak, baik lewat email, SMS,
dari mulut ke mulut, situs2 iklan, Friendster, Facebook, Yahoo Messenger, mIRC, koran, majalah,
brosur2, dll, dan ajak mereka bergabung. 

Selanjutnya, sistem akan bekerja secara otomatis untuk anda. Setiap kali seseorang (misal si A)
bergabung melalui website replika anda, otomatis rekening tujuan pembayaran yg tertera di website
adalah rekening anda (anda menjadi Sponsor Level-1 bagi si A dan anda mendapatkan Rp 50.000,-
dari si A). Kemudian si B bergabung melalui website replika si A maka anda akan menjadi Sponsor
Level-2 bagi si B (anda akan mendapat Rp 10.000, dari si B). Kemudian si C bergabung melalui website
replika si B maka anda akan menjadi Sponsor Level-3 bagi si C (anda akan mendapat Rp 10.000, dari si
C). Kemudian si D bergabung melalui website replika si C maka anda akan menjadi Sponsor Level-4
bagi si D (anda akan mendapat Rp 10.000, dari si D). Kemudian si E bergabung melalui website replika
si D maka anda akan menjadi Sponsor Level-5 bagi si E (anda akan mendapat Rp 50.000, dari si E).
Jadi anda akan mendapatkan income/komisi dari setiap orang yg bergabung melalui website replika
anda maupun dari orang yg bergabung melalui website replika member anda sedalam 5 level. Komisi
tsb. langsung ditransfer oleh member baru ke rekening anda. 

Dengan kata lain,  
Anda mereferensikan program ini kepada si A (level-1), anda dapat Rp.50.000,-, si A mereferensikan si
B (level-2), anda mendapatkan Rp.10.000,-, si B mereferensikan si C (level-3), anda dapat Rp.10.000,-,
si C mereferensikan si D (level-4), anda masih dapat Rp.10.000,-, si D mereferensikan si E (level-5),
anda dapat Rp.50.000,- lagi.  

Jadi Anda terus mendapatkan Rp.50.000,- dan Rp. 10.000 terus menerus ke rekening anda....  

Dengan asumsi anda mendapatkan 10 orang member dan masing2 member anda juga
mendapatkan 10 member (angka 10 hanya sebagai contoh, untuk memudahkan perhitungan. Jumlah
member tidak dibatasi, anda bisa mencari sebanyak2nya), maka aliran dana ke rekening anda dapat
diilustrasikan secara ringkas seperti Tabel berikut:  
 
 

  

Penjelasan Tabel: 

ANDA mendapatkan 10 orang member (disebut member level-1), dana yg ditransfer oleh member
level-1 ini ke rekening anda adalah: 
= 10 x Rp 50.000,- = Rp 500.000,- 

Masing-masing member level-1 di atas mendapatkan pula 10 orang member (disebut member level-2
anda). Berarti jumlah member level-2 anda adalah: 10 x 10 = 100 orang. 
Dana yg ditransfer oleh member level-2 ini ke rekening anda adalah: 
= 100 x Rp 10.000,- = Rp 1.000.000,- 

Masing-masing member level-2 di atas mendapatkan pula 10 orang member (disebut member level-3
anda). Berarti jumlah member level-3 anda adalah: 10 x 100 = 1.000 orang. 
Dana yg ditransfer oleh member level-3 ini ke rekening anda adalah: 
= 1.000 x Rp 10.000,- = Rp 10.000.000,- 

  MEMBER
LEVEL MATRIX  Jumlah 

Member  
Transfer Anggota Per 

Level Ke Rekening 
Anda (Rp )  

Total Transfer Per 
Level Ke Rekening 

Anda (Rp )  
# 0 ANDA 1 0 0 
# 1 10  10 50.000 500.000 
# 2 10 x 10  100 10.000  1.000.000  
# 3 10 x 10 x 10  1000 10.000 10.000.000 
# 4 10 x 10 x 10 x 10  10.000 10.000 100.000.000 
# 5 10 X 10 X 10 X 10 x 10 100.000 50.000  5.000.000.000  

JUMLAH TRANSFER KE REKENING ANDA (Rp.) 5.111.500.000  
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Masing-masing member level-3 di atas mendapatkan pula 10 orang member (disebut member level-4
anda). Berarti jumlah member level-4 anda adalah: 10 x 1.000 = 10.000 orang. 
Dana yg ditransfer oleh member level-4 ini ke rekening anda adalah: 
= 10.000 x Rp 10.000,- = Rp 100.000.000,- 

Masing-masing member level-4 di atas mendapatkan pula 10 orang member (disebut member level-5
anda). Berarti jumlah member level-5 anda adalah: 10 x 10.000 = 100.000 orang. 
Dana yg ditransfer oleh member level-5 ini ke rekening anda adalah: 
= 100.000 x Rp 50.000,- = Rp 5.000.000.000,- 

Total pendapatan anda: 
= 500.000 + 1.000.000 + 10.000.000 + 100.000.000 + 5.000.000.000 
= Rp 5.111.500.000 (Rp 5,1 MILYAR.. Wow!) 

Total pendapatan anda adalah Rp 5.111.500.000,- (lima milyar seratus sebelas juta lima ratus ribu
rupiah). Ilustrasi diatas yakni apabila masing-masing member bekerja untuk mendapatkan 10 member
baru. Kalau setiap member mendapatkan lebih dari 10 orang member baru, tentunya hasil yang didapat
jauh melebihi 5MILYAR. 

Hanya dengan memperkenalkan program ini ke 10 Rekan anda (boleh siapa saja), anda berpotensi
mendapatkan penghasilan cukup lumayan yakni Rp.5.111.500.000,- WOW! 

Ilustrasi di atas adalah seandainya anda mereferensikan program ini ke 10 rekan anda dan begitu juga
dengan rekan-rekan anda sedalam 5 level. Jika anda mendapatkan lebih dari 10 orang yang bergabung,
misal 20 orang, maka penghasilan anda juga akan lebih besar, sbb: 

Level 1 = 20 x Rp 50.000,- = Rp 1.000.000,-  
Level 2 = 20 x 20 x Rp 10.000,- = Rp 4.000.000,-  
Level 3 = 20 x 400 x Rp 10.000,- = Rp 80.000.000,- 
Level 4 = 20 x 8.000 x Rp 10.000,- = Rp 1.600.000.000,-  
Level 5 = 20 x 160.000 x Rp 50.000,- = Rp 160.000.000.000,- 
Total = Rp 161.685.000.000,- (Rp 161 MILYAR.. Wow!) 

Betul-betul program yang menguntungkan semua pihak.. Tidak ada satu pihak pun yang dirugikan
dalam program ini.. Nyata, logis, dan masuk akal.. Sistem yang sederhana, mudah dipahami
dan telah teruji.. Harap dipahami dengan baik sistem/cara kerja program ini secara keseluruhan
terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian/komentar/judgement terhadap program ini. 

Pahami lebih lanjut detail tahapan-tahapan mulai dari bergabung hingga menghasilkan uang di menu
"Cara Bergabung" (lihat bagian kiri-atas website ini) 

  
  

KESAKSIAN MEMBER  
  
  

BISA MENGULIAHKAN ANAK DAN BIAYA BEROBAT IBU YG SAKIT  
 
Dear webmaster program 5 milyar, 

Saya ingin berterima kasih sekali kepada anda karena dengan adanya program ini saya betul2 terbantu
dalam pemenuhan berbagai kebutuhan dana keluarga saya. Biaya ibu berobat ke rumah sakit, biaya
kuliah anak2, dan insya Allah untuk biaya beli rumah yg lebih layak bulan depan (mudah2an). 

Awalnya saya kenal program ini, saya mendapat email dari seorang teman (beda kantor). Ada program
bisnis bagus nih, katanya. Sistemnya sederhana, gampang dipahami, dan kalo sabar bisa mendapatkan
penghasilan lebih dari 5 milyar, tambahnya lagi. Mendengar kata-kata 5 milyar, saya berpikir skeptis,
mana mungkin, batin saya, akhirnya saya delete saja email tsb. Sekitar 4 bulan setelah itu, saya
mendapatkan email yg sama dari rekan yg berbeda. Dengan semangat menggebu2 di emailnya dia
bercerita kalo dalam waktu sebulan dia bergabung, saldo di rekening BNI-nya bertambah lebih dari Rp
100 juta. Saya berpikir, gak mungkin dua orang sahabat baik saya berbohong tentang hal yg sama
terhadap saya. Lagi pula gak ada ruginya bergabung, toh cuma 180 ribu saja, itu pun sudah dapat
produk berupa program bisnis. Akhirnya, iseng2 saya gabung, tanpa harapan yg berlebihan. Kemudian
saya informasikan program ini lewat email, sms, mulut ke mulut, dll ke sekitar 80 orang. Sebagian dari
mereka ada yg saya kenal dan ada juga yg tidak, setelah itu saya lupakan. 

Sekitar 3 bulan setelah itu, waktu saya menyetor uang ke bank (jumlahnya sekitar 500 ribu waktu itu),
waktu buku tabungan saya di-print saya menunggu lama sekali, teller-nya bilang buku tabungan saya
sudah tidak muat lagi dan harus diganti dengan yg baru. Saya kaget, ada apa? Rasanya dalam 3 bulan
terakhir saya tidak melakukan transaksi apa2. Begitu saya cek, di kolom kredit isinya 50 ribu dan 10
ribu banyak sekali dan di kolom saldo tercetak angka 160 juta lebih dan jika ditambah dengan buku ke
2 totalnya ada 250 juta sekian. Sontak saya kaget, ini duit begitu banyak dari mana? Setelah berpikir
keras dan melihat angka 50 ribu dan 10 ribu baru saya teringat program 5 milyar yg saya pernah
gabung dulu karena waktu gabung saya juga mentransfer 50 ribu dan 10 ribu ke beberapa orang. 

Aduh maaak, terima kasih Tuhan, terima kasih webmaster. Saya bisa kuliahkan anak dan membantu
biaya berobat ibu saya yg sakit dengan dana ini. Setelah itu saya betul2 percaya bahwa program bisnis
ini bener2 bekerja. Sejak itu saya mulai aktif mempromosikan program ini ke siapa saja, lewat email,
milis, sms, dll. Sekarang hasilnya sudah lebih dari 500 juta masuk ke rekening bank saya. Sekali lagi
terima kasih webmaster program 5 milyar. 

Salam, 
Bambang Widjatmoko  
Surabaya 
bambang230854@yahoo.com 

Baca kesaksian member lainnya dan scan buku tabungan member di menu "Kesaksian" (lihat 
bagian kiri-atas website ini)  
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Anda juga punya problem keuangan  
seperti salah seorang member di atas??  

  

Gabung sekarang juga, klik menu "Pendaftaran"  
(lihat bagian kiri-atas website ini) 

  

  

Copyright © 2007 - 2009 program5milyar.com 

Powered by program5milyar.com  
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