
 

Jika Anda tidak tertarik dengan program ini, maka tolong selebaran ini diberikan kepada orang lain yang mungkin tertarik untuk mengikutinya. 
Sebab, jika disimpan saja, akan menghilangkan kesempatan saudara-saudara kita yang ingin mengubah dan memperbaiki hidupnya. Terima 

Kasih. 

 
ARISAN BERANTAI LEWAT ATM 1Program Investasi 

 
"Sudah Saatnya Kita Biarkan Uang Yang Bekerja Untuk Kita, Bukan Kita Lagi Yang Bekerja 
Untuk Uang", Robert T. Kiyosaki  
 

Tentang Kami 

Donny, E-Mail: nozion@gmail.com  
Masalah Teknikal: bebasuang@k.st  
Penyelenggara Program: smart_investing@plasa.com 

Program ini tidak mengandung unsur pidana, kriminal, atau penipuan, dipandang dari 
sudut manapun yang anda inginkan. Kritik, saran, pertanyaan, dan cerita sukses anda 
dapat dikirimkan kepada kami di bebasuang@k.st

Kami tawarkan program investasi semacam arisan berantai melalui ATM BCA untuk 
memperoleh penghasilan hingga milyaran rupiah dalam waktu singkat, masuk akal, namun 
bukan penipuan. Yang diperlukan hanya kejujuran dan kesabaran. 

Pengalaman Orang Yang Telah Berhasil

Dari Ibu Rachman Silalahi, Sumsel, dikirim Via E-Mail: 

"Terima kasih kepada saudara Budi Santoso, yang telah mengirimkan program ini kepada 
saya, walaupun sebelumnya saya merasa takut dan tidak mempercayainya. Hal ini karena 
saya sama sekali tidak mengenal beliau. Namun, saya diyakinkan oleh sahabat saya yang 
ternyata diam-diam telah mengikuti program ini. Sahabat saya berkata, "Kalau toh ini 
penipuan apalah arti uang Rp.60.000,- dan kalau ditambah biaya fotokopi, amplop dan 
perangko paling habis Rp.100.000,-. Bila berhasil akan mengubah nasib kamu". Setelah 
saya mengikuti program ini, barulah sahabat saya memperlihatkan tabungannya yang 
menurut saya sangat banyak. Rp.450.000.000,-. Dan jumlah ini akan terus bertambah 
setiap harinya. Setelah dua bulan saya mengikuti program ini, saya melihat tabungan BCA 
saya dan Alhamdulillah sampai surat ini saya tulis jumlahnya Rp.375.000.000,-. Dan 
setiap hari saldonya terus meningkat. Jadi kepada teman-teman, sekalipun kita tidak 
saling mengenal jangan ragu untuk mengikuti program ini dengan sikap jujur dan percaya 
supaya uang yang kita terima betul-betul halal dan tidak merugikan orang lain, dan 
membawa keuntungan dan kesuksesan bagi kita semua. Demikian sharing dan informasi dari 
saya." 

Dari Bapak Agus Suprapto, Solo, Jawa Tengah, dikirim Via E-Mail: 

"Seperti anda, saya baru pertama kali membaca selebaran ini saya merasa tidak yakin. 
Namun, sekedar mencoba maka akhirnya saya putuskan untuk mengikuti program ini. Toh 
saya hanya perlu uang kurang lebih Rp.100.000,- untuk mengikuti program ini. Setelah 
saya transfer kepada 4 orang pendahulu saya, saya fotokopi kemudian saya sebarkan ke 
teman-teman, saudara-saudara saya dan yang lain yang saya ambil dari buku telepon dan 
saya kirim lewat pos. Waktu berlalu cepat, bahkan saya telah melupakan program ini dan 
saya sekitar 4 bulan saya melihat saldo rekening saya telah mencapai Rp.465.000.000,- 
saya sempat tidak percaya, seperti mimpi setelah mengingat-ingat sejenak bahwa saya 
telah mengikuti program arisan berantai lewat ATM. Saya bersyukur kepada Tuhan Y.M.E. 
dan saya sangat berterima kasih kepada adik saya yang menyuruh saya mengikuti program 
ini. Jadi kepada anda yang masih ragu, ikuti saja program ini, toh cuman perlu 
Rp.60.000,- plus biaya fotokopi, dan rekening BCA, kalau belum punya rekening Segeralah 
membuatnya agar tidak ketinggalan. Salam sukses." 

Dari Mikhael Stevanus Siahaan, Jakarta dikirim Via E-Mail: 

"Hallo Donny, salam sukses dan sejahtera. Terima kasih banyak kepada Bapak Donny yang 
telah mengajarkan sistem ini, Bapak telah mengubah hidup saya. Tadinya saya hanya 
seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta. Saya anak pertama dari 
3 bersaudara, saya tinggal di kost di Jakarta ini. Yah, bisa di bilang perantauan. 
Suatu hari tepatnya sekitar bulan Desember 2005 saya pergi ke ATM untuk mengambil uang, 
dan saya menemukan kertas ini di atas mesin ATM. Setelah saya baca dan pikirkan 
akhirnya saya putuskan untuk ikut. Apa juga artinya Rp.60.000,- paling juga nonton 
bioskop 21 sekali. Saya ikuti langkah-langkah yang ada, fotokopi dan membagikan 
fotokopi tersebut. Puji syukur kepada Tuhan, setelah sebulan syukur atas anugerahnya, 
di ATM saya ada Rp.14.235.000,-. Sekarang saya sudah bisa membeli motor sendiri. Terima 
kasih banyak Bapak Donny. Salam sejahtera, semoga Tuhan memberkati." 
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 2Langkah-Langkah Yang Diperlukan Untuk Mengikuti 
Program Ini

1. Harus memiliki rekening BCA.  
2. Transfer-lah kepada 4 orang sebelum anda, yang nama dan nomor rekeningnya 

tersedia di halaman-4, masing-masing sebesar Rp.15.000,-. Simpan bukti 
transfernya.  

3. Kami sediakan halaman-4 tersebut sebanyak 2 lembar. Yaitu yang sudah terisi data 
dan yang belum. Silahkan gandakan atau fotokopi halaman-4 yang masih kosong 
sebanyak 2 lembar.  

4. Ambil salah satu halaman-4 yang kosong.  
5. Pada kolom "Bukti Transfer":  

a. Rekatkan bukti transfer anda dengan urutan sbb:  
 Bukti transfer peserta IV di kiri atas.  
 Bukti transfer peserta III di kanan atas.  
 Bukti transfer peserta II di kiri bawah.  
 Bukti transfer peserta I di kanan bawah.  

b. Pada kolom "Data Terima Peserta",  
 Keluarkan peserta IV dari kolom.  
 Pindahkan data peserta III (dari hal-4 isi) menjadi peserta - IV (ke 

hal-4 kosong).  
 Pindahkan data peserta II (dari hal-4 isi) menjadi peserta - III (ke 

hal-4 kosong).  
 Pindahkan data peserta I (dari hal-4 isi) menjadi peserta - II (ke 

hal-4 kosong).  
 Tulislah nama ANDA, menjadi peserta - I (ke hal-4 kosong).  
 Gunakan HURUF BALOK agar tulisan anda agar jelas, dan INGAT jangan 

sekali-kali menipu karena peserta lain akan mudah mengetahui tipuan 
Anda.  

 Apabila ANDA mulai tidak jujur, jangan harap orang lain akan JUJUR 
kepada anda!  

6. Sekarang anda sudah memiliki selebaran yang baru, terdiri atas:  
 3 Lembar penjelasan (Halaman-1, Halaman-2, Halaman-3).  
 1 Lembar halaman-4 isi, yang sudah terisi data anda sebagai peserta I.  
 1 Lembar halaman-4 kosong, halaman yang akan diisi oleh peserta berikutnya 

(dibawah anda).  
7. Totalnya 5 lembar, harap disatukan dan disteples. Lalu gandakan sebanyak 25 

bendel (boleh lebih) untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya, tapi jangan 
kurang dari 25 bendel.  

8. Sebarkan ke minimal 25 orang di seluruh Indonesia paling lambat 1 minggu sejak 
anda menerimanya agar target 1 bulan tercapai kirimkan melalui pos, fax, email, 
atau yang paling mudah taruh di tempat umum seperti di ATM BCA.  

9. Anda tinggal menunggu kiriman uang transfer dari peserta berikutnya. Sementara 
menunggu kerjakan aktifitas anda seperti biasanya. Satu bulan kemudian silahkan 
cek rekening BCA anda, kami yakin anda akan terkejut melihat saldo rekening BCA 
anda.  

Perhitungan Penghasilan

Hitung-hitungan kasar kami (apabila semua selebaran yang anda gandakan mendapatkan 
hasil) dalam 1 bulan : 

1. Minggu I ada 25 Peserta baru, Anda di posisi-I.  
 25 X Rp 15.000 = Rp 375.000,-  

2. Minggu II : 25 peserta di posisi-I Masing-masing Mendapatkan 25 peserta baru, 
Anda akan pindah ke posisi-II.  

 25 X 25 X Rp 15.000 = Rp 9.375.000,-  
3. Minggu III : Jika 25 peserta, masing-masing mendapatkan 25 peserta baru, Anda 

pindah ke posisi-III.  
 25 X 25 X 25 X Rp 15.000 = Rp 234.375.000,-  

4. Minggu III : Proses Serupa berlangsung terus, dan Anda akan pindah ke posisi-IV.  
 25 X 25 X 25 X 25 X Rp 15.000 = Rp 5.859.375.000,-  

Jumlah Yang Fantastis, Total Dalam 1 (Satu) Bulan Adalah 5 (Lima) Milyar.  
!!! LIMA MILYAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA !!! 

Untuk diingat, sabar dan jangan sekali-kali menipu dengan meletakkan nama anda pada 
urutan yang tidak semestinya. Berlakulah jujur, ingat peserta lain akan mengetahui 
segala penipuan. Kejujuran diatas segalanya. Kita harus kembalikan semua usaha yang 

kita lakukan sesuai petunjuk Yang Maha Esa. 
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Keterangan Lebih Lanjut

Posisi - IV adalah batas akhir keikutsertaan Anda sebagai peserta program ini. Setelah 
itu, nama Anda akan keluar dan digantikan posisi berikutnya. 
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Anda jangan terlalu bermimpi untuk mendapatkan Rp.5M,- lebih karena tidak semua orang 
yang membaca selebaran ini akan tertarik untuk menjadi orang sukses seperti Anda. 

Baiklah kita mencoba merendah dan menghitung pahitnya saja : Anda hanya mendapatkan 1 % 
dari target 1 bulan, maka Anda akan memperoleh Rp.58.593.750,- saja. Bahkan apabila 
Anda hanya mendapatkan 0,1% dari target 1 bulan-pun, Anda masih memperoleh 
Rp.5.859.375,-. 

Jumlah ini sudah lebih besar dari modal Anda bukan?? 

Meski begitu percayalah, peserta akan berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan hasil 
maksimal sehingga jumlah peserta yang akan mentransfer ke rekening Anda menjadi 
berlipat. Karena-nya anggap saja hitungan diatas tidak ada, yang ada hanyalah hitungan 
manisnya. 

Dengan pengahsilan Anda nanti, maka Anda dapat merubah hidup, Anda bisa membuka usaha 
sendiri, berbisnis sendiri, menafkahi keluarga, menyumbangkan kepada orang yang 
membutuhkan, menyantuni fakir miskin dan yatim piatu, bahkan tidak tertutup kemungkinan 
naik haji, serta kebutuhan hidup yang lainnya. 

Pendapatan ini adalah HALAL, bukan dari hasil perjudian, melainkan ARISAN, karena semua 
peserta mempunyai kesempatan dan giliran untuk menerima uang arisan. Silahkan Anda 
amati sendiri. 

Tidak ada titik jenuh, semua berjalan logis, masuk akal, etis, realistis dan tidak 
merugikan satu pihak-pun. Tidak ada unsur PENIPUAN karena tidak ada pihak yang UNTUNG 
SENDIRIAN. Bahkan jika Anda mau menipu, carilah....... celah mana yang Anda bisa 
manfaatkan. 

Bahkan kalau Anda rela memodali lebih banyak lagi kesempatan untuk melipatgandakan 
selebaran ini hingga 50, 100, 150, 200 atau lebih, maka kita jamin semakin besar pula 
kesempatan Anda untuk mendapatkan peluang lebih besar untuk mendapatkan lebih banyak 
keuntungan investasi. 

Untuk Anda yang telah sukses, mari kita ciptakan komunitas virtual di internet, 
kirimkan cerita Anda, apalagi yang ada kelucuan dalam usaha Anda pada program ini. 
Pasti akan seru sekali..... 

Email kami di : bebasuang@k.st Kami pasti balas semua email yang masuk. 

Kami berencana akan membuat website untuk komunitas orang-orang yang telah sukses dari 
program ini tentunya dengan dukungan Anda-Anda sekalian. Segera kirimkan email kepada 
kami apabila Anda sudah berhasil mendapatkan 0,1% saja dari target selama 1 bulan. 
Terima Kasih. 

Yakinlah akan apa yang Anda kerjakan kali ini, karena kesempatan emas belum tentu 
datang 2 kali dalam seumur hidup Anda. Jangan terlalu percaya omongan orang yang 
berkata ini penipuan. TOH MODAL ANDA HANYA Rp 60.000,- SAJA. 

Amatilah dengan mata, kepala dan hati nurani anda sendiri apakah ini penipuan dan 
bagaimana potensi bisnis ini. Karena selebaran ini mewajibkan semua peserta melampirkan 
bukti transfer, untuk menghindari penipuan. Ingat Prinsip Bisnis Ini : "JIKA ANDA TIDAK 
JUJUR, MAKA SIAPA YANG AKAN JUJUR KEPADA ANDA".  

Jika Anda mendapatkan penghasilan yang cukup dari program ini. Harapan kami sebagai 
seorang manusia adalah, menunjukan kebesaran hati anda untuk menyumbangkan 10% dari 
penghasilan Anda dari program ini kepada fair miskin dan anak-anak terlantar.

Akhir kata kami mengucapkan SELAMAT BERJUANG dan SEMOGA SUKSES. 

 

Program investasi ini bukan program resmi yang diselengarakan oleh PT. 
Bank Central Asia, Tbk (BCA), melainkan hanya menggunakan / memanfaatkan 

fasilitas ATM BCA yang on-line dan tersebar di seluruh Indonesia.  
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1. Bukti Transfer 
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Tempelkan Bukti Transfer BCA Anda Di Bawah Ini Sesuai Urutan: 

IV III

II I

2. Data Penerima Transfer 

Peserta IV 

Nama Lengkap    : …………………………………………………… 

No. Rek. B.C.A. : …………………………………………………… 

Peserta III 

Nama Lengkap    : …………………………………………………… 

No. Rek. B.C.A. : …………………………………………………… 

Peserta II 

Nama Lengkap    : …………………………………………………… 

No. Rek. B.C.A. : …………………………………………………… 

Peserta I 

Nama Lengkap    : …………………………………………………… 

No. Rek. B.C.A. : …………………………………………………… 
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