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Halaman 1 

Rp.38.000 

  
MMooddaall  DDeennggkkuull  
HHaassiill  SSeebbaakkuull  

((MM..DD..HH..SS..))  
--  MMiilliikkii  DDoommaaiinn  &&  HHoossttiinngg  SSAAKKTTII  ––  

  

FFRREEEE  ––  GGRRAATTIISS  ––  FFRREEEE  --  GGRRAATTIISS  
  

Pengusaha Domain dan Hosting di Indonesia pasti NGAMUK 
NGAMUK, kalau tahu saya berikan TipSAKTI ini pada Anda. 

 
 
 
 
 

   Mau dapat duit hanya dengan membagikan ebook MDHS ini?   
cara mudah menghasilkan uang dari ebook ini, segera klik disini

 
 
 

Distributor MDHS: 
 

{--NamaAnda$www.SuwandiChow.co.nr--} 
{--WebsiteAnda$www.KunciSAKTI.com--} 

 
 
 

Penulis : Suwandi Chow –  
Konsultan Bisnis online & Web Copywriter 

www.SuwandiChow.com  
www.SuwandiChow.co.nr

 

http://www.tipsakti.com/di/retipsakti
http://www.kuncisakti.com/support
http://www.suwandichow.com/
http://www.suwandichow.co.nr/
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PERHATIAN: Anda MEMILIKI hak penuh  

untuk memperbanyak dan menjual buku ini 

 
(Download Klik Disini)

Anda juga BOLEH membagikan 
dan memberikan isi dari buku ini pada siapa saja 

 
 
 
© Copyright 2008 Suwandi Chow 
 
ALL RIGHTS RESERVED  
 
Tidak ada bagian dalam produk ini yang boleh diperbanyak,disebarkan, disiarkan atau diproduksi ulang dalam berbagai 
cara apapun, termasuk tetapi tidak terbatas secara elektronik atau mekanik. Dilarang keras untuk penggunaan tanpa izin 
tertulis dari penulis untuk mencetak ulang, atau menyebarluaskan penerbitan ini.  
Dengan membaca ebook ini, berarti Anda sudah membaca, mengerti dan setuju dengan semua pernyataan yang kami 
buat. 
 
DISCLAIMER AND/OR LEGAL NOTICES  
 
Segala usaha telah dibuat seakurat mungkin untuk menggambarkan produk ini dan potensinya. Contoh dalam produk ini 
tidak dapat di anggap sebagai janji atau garansi untuk mendapatkan penghasilan. Potensi untuk mendapat penghasilan 
sepenuhnya tergantung pada pribadi masing-masing yang menggunakan produk kami, ide kami, teknik dan usaha yang 
di lakukan. Kami tidak mengatakan bahwa produk ini adalah “cara cepat kaya” 
Tingkat kesuksesan Anda dalam menggunakan materi dari kami tergantung dari waktu yang Anda curahkan untuk 
menjalankan program, menggunakan ide dan teknik yang telah dijabarkan, pengetahuan dan bermacam-macam 
keahlian. Kami tidak dapat menggaransi kesuksesan dan tingkat pendapatan Anda selama factor-faktor di atas 
tergantung dari kemampuan dari masing-masing individu. 
Materi dari produk kami dan website kami memuat informasi yang berdasarkan pandangan kedepan. Pandangan 
kedepan memberikan kami harapan atau ramalan pada kejadian di masa yang akan datang. 
 
Setiap pandangan kedepan pada setiap materi yang kami jual kami bermaksud untuk mengungkapkan pendapat kami 
tentang potensi untuk mendapatkan penghasilan. Banyak faktor yang akan mempengaruhi penghasilan Anda sebenarnya 
dan tidak ada garansi bahwa Anda akan menerima hasil yang sama seperti kami atau orang lain. Tidak ada garansi 
bahwa Anda akan meraih penghasilan dari ide dan teknik kami. 
Hasil setiap orang berbeda-beda, dan seperti produk yang memberikan informasi untuk berkesempatan menghasilkan 
uang yang lain, Anda dapat menghasilkan uang lebih atau kurang, bahkan tidak sama sekali. Sukses dalam program ini 
adalah hasil dari kerja keras, waktu dan banyak faktor lain yang mempengaruhi. Tidak ada pernyataan garansi apapun 
tentang pendapatan Anda 
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Tentang Penulis  
 
 
Suwandi Chow dikenal sebagai salah satu Internet 
Marketer Indonesia spesialis di Konsultan Website & 
Copywriting yang sering membagikan informasi penting 
di bidang Internet Marketing dalam bahasa Indonesia. 

 
 

 
Selain sebagai pembicara di acara workshop dan seminar Internet Marketing seperti 
Hands On Workshop, UnderGround Seminar, Advance Success Personal 
Program di Indonesia, dia juga dikenal sebagai live translator favorit (inggris ke 
Indonesia) dalam berbagai acara internet marketing yang diselenggarakan di Indonesia. 
 
Suwandi Chow juga aktif bekerja sama dengan para guru seperti Kelvin Hui di 
www.Ambatch.com dan telah banyak belajar dari guru kelas dunia seperti Alex 
Mandossian, Joe Vitale, Armand Morin, Brett McFall, Stephen Pierce, Shaune Clarke, 
Mike Filsaime, David Cavanagh, Kelvin Hui, Jo Han Mok, Ewen Chia, Fabian Lim, Yanik 
Silver dan masih banyak lagi. 
 
Sebagian dari para pakar yang sudah memberikan testimonial adalah : 
 

Setelah belajar Internet Marketing dari Suwandi 
Chow, tidak sampai sebulan situs saya sudah 
menghasilkan puluhan juta rupiah...DAHSYAT  

  
Valentino Dinsi - Guru Entrepreneur Indonesia  

 

Suwandi akan mengajarkan cara cara REVOLUSIONER 
untuk mendapatkan income dari laptop Anda. 
Sangat PERLU untuk Anda ikuti. 

Tommy Siawira - Top Public Speaker  

Dua buku pertamanya (38 TipSAKTI dan Internet MAP – Millionaire Action Plan) telah 
didownload lebih dari 3 ribuan orang Indonesia, dan buku Kaya Dari Internet 
Marketing telah dianggap sebagai panduan wajib untuk pengenalan bisnis 
internet atau bisnis online melalui internet marketing. 
 
Produk lain dari Suwandi Chow bisa dilihat di : 

• www.KunciSAKTI.com 
• www.LearnCopywritingSecrets.com 
• www.KayaDariInternetMarketing.com 
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http://www.tipsakti.com
http://www.tipsakti.com/
http://www.kuncisakti.com/2u/map1.pdf
http://www.kuncisakti.com/
http://www.learncopywritingsecrets.com/
http://www.kayadariinternetmarketing.com/
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GRATIS eTraining 
(senilai Rp.388.000) 

100% Training GRATIS 
(bahasa Indonesia & Inggris) 

 
 
 
Video tutorial: 

• Buat website Gratis dari Blogger.com hanya dalam 5 menit 
• Cara menjadi agen dari Amazon sehingga bisa menjual jutaan produk yang 

disediakan di Amazon.com walaupun Anda berada di Indonesia 
• Cara daftar paypal, clickbank, adsense, hosting, autoresponder dan 

adwords 
• Mengali pasar yang banyak uangnya dengan mudah, menggunakan 7 Tools Gratis  
• 3 TipSAKTI untuk membuat Headline yang SAKTI menjual dengan cepat dan 

mudah 

 
Newsletter & Report & eBook: 

• Sembunyikan affiliate link dalam 38 detik. 
• 5 Tips Mengoptimalkan YouTube untuk internet marketing 
• Internet MAP (Millionaire Action Plan) 
• Milis Internet Marketing  
• Audio interview dari pakar 
• Koleksi software & resources berkualitas tentang Internet Marketing 
• 38 Peluang Bisnis Online 
• Miliki Domain & Hosting SAKTI (MDHS) 
• Autoresponder Gratis 
• Video Seminar InternetKu ATMku Gratis 

• 5 eCourse Terbaru, cara Ngebut belajar bisnis online di tahun  
 
            

 
Karena keterbatasan server, Gratis hanya untuk 1000 pendaftar saja, daftar sekarang: 

 
http://www.TipSAKTI.com
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http://www.tipsakti.com/
http://www.tipsakti.com/
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Pendahuluan 
 

“Kalau Bisa Gratis Kenapa Harus Bayar?” 
 

Pasti Anda suka dengan pernyataan di atas.  
Saya juga suka…☺ 
 
Tapi masalahnya banyak sekali yang produk gratisan yang kualitasnya murahan. 
Akhirnya kita jadi buang buang waktu, dan tenaga, belom lagi tersesat dan salah arah 
karena ikut gratisan yang menyesatkan. 
 
Oleh karena itu saya selektif sekali memilih produk gratisan dari Internet untuk 
membangun bisnis online. 
 
Tapi kali ini, saya buru buru tulis ebook ini untuk Anda, karena Gratisan yang kali ini 
benar benar berkualitas, dan harus segera Anda ambil. 
 
Kenapa? 
 
Karena biasanya kalau barang/jasa yang bagus di internet itu terbatas. Kalau mereka 
sudah mencapai kuota / target tertentu, maka fasilitas gratisnya ini bisa aja dicabut. 
 
Take Action sekarang juga untuk mengamankan Domain & Hosting Profesional yang 
GRATIS ini, fiturnya lengkap banget: 

• Tanpa Iklan, Tanpa Banner 
• 250MB & Bandwidth 100GB 
• cPanel lengkap 
• Unlimited AddOn Domain 
• mySQL, myPHPadmin 
• Fantastico included 
• FTP account 

• Email account & forwarder 
• Password Protected folder 
• WebStatistic 
• DNS support 
• Cron jobs 
• No Credit Card required 
• Tutorial & Guide 

• Parked Domain 
• Filemanager 
• Many more… 

 
 

 
Tunda semua pekerjaan lain, lakukan yang ini dulu, karena jika Anda harus beli dan 
bayar domain & hosting dengan kualitas yang sama harganya sedikitnya Rp.500.000. 
 
Dengan matematika gampangan saja, jika 10 domain & hosting, Anda sudah hemat 
paling sedikit Rp.5.000.000 (Rp.5juta) 
 
Sukses Online, 

 
PS: Jika Anda ingin membangun kerajaan bisnis online menggunakan ebook dengan sangat murah 
dan pasti, maka segera ikuti Training Online eBook SAKTI disini: 
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http://www.KunciSAKTI.com/ebook

http://www.kuncisakti.com/adadi/freehost
http://www.kuncisakti.com/ebook
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3 Langkah Mudah 
 

Pertama: 
 
Anda harus punya email yang stabil dan bagus. Saran saya jika Anda belum memiliki email dari 
Gmail, hari ini daftarlah email di www.Gmail.com  
 

Kedua: (lihat panduan di www.TipSAKTI.com/domain) 
 
Mendaftar domain Gratis terlebih dahulu dengan klik disini. Isi formulir dengan data lengkap. 
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http://www.kuncisakti.com/adadi/domaingratis
http://www.gmail.com/
http://www.kuncisakti.com/adadi/domaingratis
http://www.kuncisakti.com/adadi/domaingratis
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---------------------------------------- 
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http://www.kuncisakti.com/adadi/domaingratis
http://www.kuncisakti.com/adadi/domaingratis
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---------------------------------------- 

 

 
---------------------------------------- 

 

 
---------------------------------------- 
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Selesai sudah pendaftaran domain, tapi masih ada satu langkah lagi yang Anda harus dilanjutkan 
setelah melakukan pendaftaran hosting di langkah ketiga, tekan tombol Setup setelah Anda selesai 
melakukan langkah ketiga 

http://www.kuncisakti.com/adadi/domaingratis
http://www.kuncisakti.com/adadi/domaingratis
http://www.kuncisakti.com/adadi/domaingratis
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Ketiga : 
 
Buka browser baru (jangan menggunakan browser yang sama dengan langkah kedua, buka yang 
baru, sehingga, sehingga selama proses pendaftaran Anda menggunakan 2 browser). 
Untuk mendaftar web hosting Gratis terlebih dahulu dengan klik disini. Isi formulir dengan data 
lengkap. 
 
Cantumkan domain yang sudah Anda daftarkan dilangkah kedua di atas pada formulir pendaftaran 
Web Hosting Gratis. Lalu cek box  “I Agree Terms of Service” 
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http://www.kuncisakti.com/adadi/freehost
http://www.kuncisakti.com/adadi/freehost
http://www.kuncisakti.com/adadi/freehost
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Perhatikan Name Server details! 
 
Anda perlu mencatat name server Anda, untuk dimasukan di Setup pada langkah kedua tadi. 
 
Mari kita lanjutkan langkah kedua dengan menekan tombol Setup. 
 
Isilah name server 1 dan name server dua pada menu Manage DNS setelah Anda menekan tombol 
Setup pada langkah kedua. 
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Lalu klik Ok, lihat gambar berikut: 

http://www.kuncisakti.com/adadi/freehost
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---------------------------------------- 

 
 
Selamat! 
 
Anda telah memiliki domain Gratis, dan Web Hosting Profesional Gratis. 
Simpan baik baik semua username dan password. 
 
Mulailah isi website baru Anda dengan barang dagangan dan dapatkan sebakul penghasilan dari 
domain dan hosting Gratis ini. Tutorial menggunakan FileZila untuk FTP bisa lihat di 
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http://www.KunciSAKTI.com/tipsakti

http://www.kuncisakti.com/adadi/domaingratis
http://www.kuncisakti.com/adadi/domaingratis
http://www.kuncisakti.com/tipsakti
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Bonus Spesial 
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KKoonnssuullttaassii  BBiissnniiss  OOnnlliinnee  110000%%  GGrraattiiss    
DDeennggaann  SSuuwwaannddii  CChhooww  

((sseenniillaaii  $$9977))  
 

http://www.KayaDariInternetMarketing.com/peluang/konsultasi
(Anda harus terkoneksi Internet) 

 
 
 

Testimoni adalah salah satu cara mendapatkan Traffic Gratis yang sangat Powerful 

KKiirriimmkkaann  TTeessttiimmoonniiaall  AAnnddaa  
http://www.TipSAKTI.com/di/testimonihttp://www.TipSAKTI.com/di/testimoni   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Produk yang Perlu Anda miliki : 
 

"Bagaimana Menggunakan eBook Untuk 
Membangun Kerajaan Bisnis Online 
Dengan Sangat Murah Dan Pasti” 

 
www.eBookSAKTI.co.cc 

http://www.kayadariinternetmarketing.com/peluang/konsultasi
http://www.tipsakti.com/di/testimoni
http://www.ebooksakti.co.cc/


Domain 
 

 
© 2008 Suwandi Chow – All Right Reserved                                                                      Gratis 5 pelajaran ngebut di bisnis online www.TipSAKTI.com

GRATIS + Hosting 250 MB Dengan cPanel GRATIS 

 
 

Halaman 13 

Gali Lebih Dalam 
 
Apakah Anda siap menikmati manisnya bisnis online? 
 
Coba jawab beberapa pertanyaan berikut, sehingga Anda lebih memahami apakah diri Anda 
memang sudah siap untuk berbisnis online. 
 

1. Apakah Anda yakin bahwa bisnis online bisa menghasilkan uang? 
(lihat buku “Kaya Dari Internet Marketing” – Suwandi Chow di toko buku terdekat) 

2. Apakah Anda tahu bahwa Anda sudah kaya raya sekarang? 
Jika tidak percaya, coba bayangkan jika ada orang yang ingin menukar satu tangan Anda dengan uang 
senilai Rp.10juta apakah Anda bersedia? Bagaimana dengan kaki senilai Rp.50juta? Atau mata senilai 
Rp.500juta? Atau jantung, ginjal, dan lain lain? 
Ketahuilah Anda sudah kaya raya sekarang, oleh karena dengan modal yang Anda miliki, Anda pasti bisa 
menghasilkan lebih banyak lagi. 

3. Apakah Anda tahu berapa besarnya uang dan berapa banyak waktu yang Anda sudah 
luangkan untuk mendapatkan ijazah SMU? Sehingga Anda bisa mendapatkan pekerjaan 
dengan gaji Rp.1-2juta/bulan. 

Setidaknya Anda sudah menghabiskan waktu 12 tahun dan uang sedikitnya 20juta untuk mendapatkan ijazah 
SMU. Dengan analogi yang sama, apakah Anda bersedia serius dan berkonsentrasi untuk belajar 
dengan waktu yang lebih singkat selama 1-2 tahun, dan menyisihkan uang yang lebih sedikit Rp.5-
10juta untuk belajar bisnis online, tapi bisa memberikan Anda penghasilan yang lebih besar Rp.5-
10juta/bulan hanya dari satu website? 

4. Apakah Anda tahu bahwa membangun bisnis online adalah sama dengan membangun 
toko dalam bisnis offline? 

Semua komponen untuk membangun toko di bisnis offline juga diperlukan di bisnis online, perbandingannya 
di online adalah sebagai berikut: 
    OFFLINE   ONLINE 

Lokasi    =  NamaDomain (Rp.85.000 – www.idwebhost.com ) 
Besar Toko  = Besar Hosting (www.myTopHosting.com) 
Sewa Toko  = Sewa Hosting (www.myTopHosting.com) 
Design Toko  =  Webdesign atau Gunakan template 
Karyawan  =  Sales Copy /Surat Penawaran
Bank   = Payment gateway: paypal, alerpay
3 bulan persiapan  =  3 minggu persiapan 
Biaya bulanan Rp.5juta = Biaya bulanan Rp.200rb-500rb 
Perlu modal Rp.100juta =  Perlu modal Rp.25juta 
Potensi keuntungan 60%= Potensi Keuntungan 100% 
Keuntungan 60juta/tahun= Rp.25juta/tahun 
Komitmen waktu 4-6jam/hari =Komitmen waktu hanya 1-2jam/hari 

Mana yang lebih menguntungkan untuk dikejar, dan berpotensi untuk berkembang yang lebih cepat?  
Bisnis online juga bisa dimulai dari sambilan, tanpa harus meninggalkan bisnis atau pekerjaan 
 

5. Berapa besar modal yang Anda siapkan dan berapa jumlah waktu yang Anda siap 
luangkan untuk membangun bisnis online Anda, agar bisa bertumbuh? (lihat scenario 4 di 
atas) 

Modal awal di tahun pertama hanya Rp.25juta dengan harapan keuntungan adalah 100% 
(Rp.25juta) hanya dengan komitmen waktu 1-2jam/hari. 

 

http://www.kayadariinternetmarketing.com/
http://www.idwebhost.com/
http://www.mytophosting.com/
http://www.mytophosting.com/
http://www.tipsakti.com/copygold
http://www.tipsakti.com/paypal
http://www.kuncisakti.com/adadi/alertpay
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Penutup 
 
Selamat! 
 
Anda telah sampai di halaman ini. 
 
Saya yakin Anda telah melihat bahwa bisnis online menjanjikan peluang yang sangat besar bagi 
siapa saja yang ingin bebas financial, bebas waktu, dan bebas lokasi. 
 
Bisnis online dapat Anda kerjakan sambilan dulu, sampai penghasilan Anda lebih besar dari gaji 
sekarang ini. 
 
Gampang untuk dimulai, Murah Investasinya, Resikonya Rendah, dan Hasilnya Luar Biasa. 
 
Yang Anda perlukan hanyalah komitmen untuk menginvestasikan waktu, tenaga dan sedikit uang 
untuk belajar keahlian internet marketing secepatnya. 
 
 

 Luck = Preparation + Opportunity 
(Keberuntungan = Persiapan + Peluang) 

 
Apakah Anda siap menerima keberuntungan? Dari rumus di atas, Anda sudah bisa “merancang” 
keberuntungan Anda. 
 
Peluang (Opportunity) di bisnis online adalah pasti sangat sangat besar 
Persiapan (Preparation) dapat Anda lakukan mulai sekarang (masih ada waktu karena BOOMING 
belum tiba di Indonesia) 
  
Daripada menunggu, mendingan Anda langsung gunakan 10 menit untuk lakukan praktek berikut: 
 
Anda bisa memulai bisnis online hanya dengan belajar menanamkan jaring 
uang di ebook MDHS (Modal Dengkul Hasil Sebakul), 38 Peluang Bisnis Online 
dan 38 TipSAKTI secara Gratis. 
 
Anda hanya perlu membagikan ebook yang berkualitas ini pada semua teman 
teman yang ingin sukses seperti Anda. 
  
Mudah bukan? Take Action sekarang juga! Lihat tutorialnya klik disini!
 
Sukses Online untuk Anda. 

 
PS: Jika Anda ingin masuk jalan tol untuk belajar bisnis online, isi aplikasi di: 
http://www.TipSAKTI.com
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http://www.tipsakti.com/di/retipsakti
http://www.tipsakti.com/di/retipsakti
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Halaman 15 

 
Rekomendasi Produk Berkualitas Lainnya 

                      
 
Gratis Software Penyimpan Password.
Download dan install software ini sejak awal perjalanan bisnis online Anda, sehingga 
password tersimpan aman dan tidak kelupaan 
 
$1,165.95 Bonus Gratis untuk Anda yang bersedia mencoba bergabung dan 
berinteraksi dalam membership para Internet Millionaire 
 
Hosting Murah dan Berkualitas untuk Internet marketer. Bayangkan hanya 
Rp.166.67/G/bulan. Dengan 600G Anda boleh memiliki domain sebanyak mungkin  
 
Software untuk membantu Otomatisasi email dalam membangun database bisnis 
online, sehingga penghasilan Anda bisa autopilot. 
 
Viral PDF adalah software untuk membuat ebook Anda hidup dan berkembang seperti 
virus. Sama seperti ebook Modal Dengkul Hasil Sebakul (MDHS), 38 Peluang Bisnis 
Online yang dibuat menggunakan ViralPDF 
 
Training Online eBook SAKTI adalah training untuk menjadi Pakar eBook untuk 
membangun kerajaan bisnis online dengan sangat murah dan pasti 
 
Kaya Dari Internet Marketing adalah buku panduan wajib belajar bisnis online 
 
Tutorial pendaftaran Paypal – Gratis memiliki bank virtual yang dapat menerima 
pembayaran kartu kredit secara online 
 
Tutorial pendaftaran Clickbank – Gratis menjadi affiliate di pasar produk digital 
terbesar di dunia 
 
Tutorial pendaftaran PayDotCom – system affiliate GRATIS 
 
Tutorial pendaftaran Autoresponder – miliki autoresponder canggih dan Gratis 
 
Tangkap pengunjung yang hendak pergi – gunakan kesempatan terakhir ketika 
pengunjung meningkatkan website Anda 
 
Lihat isi hati pengunjung – meningkatkan konversi karena Anda tahu apa yang 
mereka inginkan 
 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.:,;-_!"'#+~*@§$%&/\´`^°|μ()=?[]123467890  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.:,;-_!"'#+~*@§$%&/\´`^°|μ()=?[]123467890  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.:,;-_!"'#+~*@§$%&/\´`^°|μ()=?[]123467890  
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