
PENGANTAR PROPOSAL PENAWARAN 

 

Salam sukses, 

Terimakasih Anda telah bersedia membaca dan mempelajari ulasan sederhana ini, semoga 

bermanfaat dan sebaiknya jangan diabaikan karena suatu saat Anda membutuhkan.  

Perkenalkan Saya Arifin Budiarto No Kontak / WA081.2295.4922 – Telkomsel 

081.328.220011 – XL 081.804.3456.01 Saat ini saya tinggal di Jalan Godean km 4 – 

Kwarasan No. 281 RT 13 RW 09 Nogotirto, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Ada 3 jenis pekerjaan / usaha yang saya jalankan dengan segala keuntungan dan 

kerugian,kelebihan dan kekurangan, peluang maupun hambatannya. 

Pekerjaan / Usaha yang pertama adalah Usaha bidang properti secara pribadi dengan nama 

BUDIARTO MANDIRI – www.propertynyajogja.com. Dalam usaha ini menangani 

Investasi Property, Jasa Pemasaran Perumahan dan Property, Jasa Bangun –Renovasi - Urug, 

Pembelian Rumah Tanah Secara Kredit. 

Pekerjaan / Usaha yang kedua adalah mencari hasil yang tetap setiap bulan mengelola 

Warung Makan KOPI BUMBUNG. 

Pekerjaan / Usaha yang ketiga adalah menjalankan usaha perdagangan berjangka 

khususnya komoditi.Sering dikenal ONLINE TRADING KOMODITI EMAS 

DERIVATIF. Saya mempelajari secara terus-menerus, Saya lihat hambatan-hambatannya, 

Saya lihat peluangnya, Saya pertimbangkan untung-ruginya. Kunci sukses bisnis ini  adalah “ 

MESKIPUN TERSEDIA DANA BESAR, AKAN TETAPI BERTRANSAKSILAH 

DALAM VOLUME YANG KECIL “. Ketahanan Dana merupakan KUNCI. Setelah 

beberapa tahun menggeluti bidang ini akhirnya saya berhasil MERANCANG & 

MENCIPTAKAN sebuah sistem sederhana yang ternyataSUNGGUH LUAR BIASA. Saya 

membuat cara /strategibertransaksi, Saya sesuaikan dengan pola aktivitas kerja harian yang 

juga menangani usaha bidang properti& bekerja ikut orang lain. Tingkat keuntungan 

yang bisa diperoleh antara 10% - 20% dalam satu bulan. Saya bandingkan dengan usaha 

bidang property saya besarnya 3% ( hasilnya 3xlebih cepat ). Sehingga Saya bermaksud 

berbagi dan mengajak bekerjasama dengan Siapa saja yang memiliki dana minimal 2 

juta.Usaha ini cocok untuk para pensiunan, mahasiswa, ibu rumah tangga bahkan untuk para 

pebisnis yang sudah pernah gagal dibidang ini dan inginmengembalikan kerugian.Usaha ini 

sebagai sampingan dan menjadikan PASIF INCOMEuntuk Anda, karena Saya yang 

mengerjakan Anda yang mendaptkan BAGI HASIL. Sistem bisnis ini berbeda dengan 

http://www.propertynyajogja.com/


yang ditawarkan oleh marketing perusahaan pialang berjangka, karena mereka ada batasan – 

batasan peraturan dari perusahaan. Kedudukan Saya bukan sebagai pegawai perusahaan akan 

tetapi Nasabah perusahaan pialang berjangka yang memanfaatkan sistem bisnis 

perdagangan berjangkadengan mensiasati dan menggunakan fasilitas untuk mendapatkan 

keuntungan. Saya menghimbau agar tidak meniru sistem bisnis saya tanpa ada latihan dan 

pengalaman yang sudah teruji, resikonya sangat besar. “ USAHA INI DIKERJAKAN 

SECARA PROFESIONAL “. 

 

Nilai POSITIF / KELEBIHAN PROGRAM INI 

1. Tingkat keuntungan diatas rata – rata usaha konvensional, lebih dari 10%. 

2. Penghasilan tidak dikenakan pajak / sudah diatur otomatis oleh sistem. 

3. Dana tidak dibatasi dan tidak ada biaya administrasi. 

4. Tidak mengenal waktu dan tempat, Saya kerjakan di rumah atau sambil bepergian. 

5. Tidak ada pesaing sehingga bisa meminimalkan pertentangan. 

6. Modal peralatan yang Saya gunakan sederhana hanya sebuah Alat tulis, meja kursi, 

sarana administrasi, netbook, Smartphone dan jaringan internet. 

7. Modal manajemennya adalah KEAHLIAN BISNIS DAN KETERAMPILANArifin 

Budiarto. 

8. Biaya operasional sedikit, Hanya 1.000.000 per bulan. Perbandingan dengan perusahaan 

konvensional semakin besar modal perusahaan maka biaya operasionalnya juga semakin 

tinggi. 

9. Untuk kembali modal tidak butuh waktu panjang. Bahkan bisa pada tahun pertama. 

10. Sangat likuid / mudah dicairkan seperti layaknya orang menabung di bank. 

11. Resiko bisa dibatasi maksimal 50%. 

12. Tidak melibatkan banyak orang sehingga dalam bekerja kita akan cepat, efektif dan 

efisien. 

13. Roda penggerak bisnisnya adalah Pemilik dana – Arifin Budiarto – bank BCA – 

Perusahaan Pialang berjangka. 

14. Sistem transaksi sangat mudah dan boleh dilihat tidak perlu Saya rahasiakan. 

15. Laporan keuangan transparan dan bersifat harian akan masuk dalam email Saya. 

16. Pengelolaan dana tergantung pada diri kita sendiri dan sudah ada rumus-rumus strategi 

bertransaksinya. Tidak perlu analisa yang rumit dan menyita banyak waktu. 

17. Dalam waktu 7 hari sudah bisa terlihat hasilnya. 



18. Semua Saya yang mengerjakan dan Anda yang mengawasi, melihat, menanyakan dan 

menikmati bagi hasilnya. 

 

PERHITUNGAN KEUANGANNYA : 

Modal yang dibutuhkan mulai 100.000.000 – 1.000.000.000 untuk satu Rekening.  

Sistem BAGI HASIL 

FLUKTUATIF setiap bulan sebesar 67% dari keuntungan yang didapatkan. 

Misalkan dana yang dikelola sebesar 100.000.000  dan pada bulan tersebut mendapatkan 

keuntungan sebesar 12.000.000 maka bagi hasil yang diterima Satu kelompok adalah ( 67% x 

12.000.000 ) = 8.040.000.  

Perbandingan dengan suku bunga deposito misalkan 6% per tahun adalah ( 6% x 100.000.000 

) : 12 bulan = 500.000 bruto ( belum terpotong biaya biaya yang lain ). 

Perbandingan dengan usaha konvensional misal jual beli mobil modal 100.000.000 hasil 1 – 

7 juta tiap bulan. Akan tetapi butuh keahlian khusus dibidang ini. 

Untuk bagian masing – masing Peserta yang Andil Modal sesuai dengan Prosentasenya. 

Misal Si A  Andil modal 10 juta.  Maka bagian A adalah ( 10.000.000 / 100.000.000 ) 

dikalikan 8.040.000 = 804.000 pada bulan tersebut. 

 

BUDIARTO MANDIRI – propertynyajogja.com 

Jalan Godean Km. 4 - Kwarasan No. 281 RT 13 RW 09 Nogotirto Yogyakarta 55292. 

Arifin Budiarto Kontak /WA. 0.8.1.2.2.9.5.4.9.2.2.  Telkomsel 0.8.1.3.2.8.2.2.0.0.1.1.XL 

0.8.1.8.0.4.3.4.5.6.0.1. 

Email : budiarto2010@gmail.com 

Website : www.propertynyajogja.com 
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