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Pengantar 

Hi, Joe Hartanto and Team disini. Pertama-tama kami ucapkan 

selamat bergabung di Property Cash Machine E-Learning atau yang 

selanjutnya akan kami sebut PCM E-Learning dimana Anda akan 

belajar cara cerdas untuk mencapai kebebasan finansial melalui 

investasi properti. 

Program pembelajaran PCM E-Learning ini kami rancang sedemikian 

rupa agar Anda bisa Mastering Property Cash Machine System 

ANYTIME and ANYWHERE. Anda bisa mengakses materi melalui 

internet sehingga Anda bisa mempelajari materi-materi yang ada 

DARI MANA SAJA dan KAPAN SAJA sesuai dengan waktu Anda. 

Materi dari PCM E-Learning terdiri dari kombinasi berbagai 

format/media, sehingga bisa disebut multimedia yaitu terdiri dari 

audio, video dan teks dalam format file PDF. Jadi tidak melulu berupa 

teks seperti pada buku atau ebook. 

Urutan pembelajaran sebenarnya terserah Anda tetapi Kami 

menyarankan Anda untuk mempelajari materi secara berurutan 

(karena telah kami rancang secara sistematis) seperti di bawah ini: 

1) MATERI UTAMA berupa audio bersumber dari buku Property 

Cash Machine. Audio ini yang bisa di dengar secara online atau di 

download untuk didengarkan melalui iPod, MP3 Player atau 

Smartphone Anda. 

2) VIDEO LIBRARY yang bisa diakses melalui menu Video, 

merupakan kumpulan video yang umumnya membahas topik yang tidak dibahas di Materi 

Utama. Anda bisa lihat secara online video-video ini, juga bisa Anda download untuk dilihat di 

komputer, tablet atau smartphone Anda. 

3) EBOOK yang bisa diakses melalui menu Ebook, berisi materi dari PCM E-Learning yang 

berupa PDF/teks. Isinya diantaranya adalah The Insider Secrets of Billionaire Property 

Investor Club dan Panduan Your Next Guide 

4) BONUS yang bisa diakses melalui menu Bonus, merupakan bonus materi yang kami berikan 

pada Anda untuk melengkapi pembelajaran Anda seperti CD Joe’s Practical Tips Series dan Q 

& A (Questions and Answers) Audio Series. 
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Harapan kami setelah Anda mempelajari PCM E-Learning ini, Anda sudah bisa langsung Action untuk 

melakukan investasi properti sesuai dengan Property Cash Machine System. Tetapi jika Anda merasa 

masih ingin belajar secara tatap muka langsung, dibantu memecahkan mental blok, melakukan simulasi 

praktek di lapangan dan mendapatkan fasilitas personal coaching langsung dengan Bpk. Joe Hartanto, 

Anda kami undang untuk menghadiri workshop Property Cash Machine terdekat yang bisa Anda baca 

informasi lengkapnya di Workshop PCM. 

Ok untuk sekarang silakan Anda dengarkan atau download audio pertama Introduction di bawah ini. 

Introduction 

Pada audio ini Anda akan mempelajari hal-hal berikut: 

• Alasan mengapa PCM E-Learning ini dibuat. 

• Apa itu PCM E-Learning? 

• Terdiri dari apa saja PCM E-Learning ini? 

• Sikap yang perlu dimiliki dalam mempelajari materi. 

My Story 

Pada audio ini Anda akan mempelajari hal-hal berikut: 

• Kisah kebangkrutan total dari Bpk. Joe Hartanto yang terjadi secara tiba-tiba terjadi dalam 

hidupnya dan pelajaran apa yang bisa Anda dapatkan dari kisah ini. 

• Buku-buku yang dibaca oleh Bpk. Joe Hartanto yang membantunya untuk bangkit dari 

keterpurukan. 

• Awal mula Pak Joe bangkit kembali untuk memulai perjalan kesuksesannya. 

• Cerita properti pertama yang dibeli oleh Pak Joe dan mengapa transaksi ini mengubah hidupnya. 

Bagian 1 – Kenapa Harus Properti? 

Pada bagian pertama ini Anda akan mempelajari topik-topik berikut: 

• Pentingnya Investasi 

• Leverage = Sahabat Anda di Properti 

Topik 1 – Pentingnya Investasi 

Kami yakin Anda sudah tahu kenapa investasi penting bagi Anda. Tetapi tahu saja percuma jika tidak 

dilakukan. Kita cenderung menunda memulai investasi ke suatu hari nanti, bukan sekarang ini. Oleh 

sebab itu di topik ini saya akan mengugah Anda untuk SEGERA memulai investasi. Di topik ini Anda 

akan mempelajari hal-hal berikut: 

• Sebab mengapa 95% orang saat berusia 65 tahun ke atas masih harus bekerja atau bergantung 

kepada orang lain? Bagaimana menghindarinya? 
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• Apa itu Delaying Gratification? Bagaimana menggunakan prinsip ini agar Anda bisa tetap 

bersenang-senang sambil berinvestasi untuk masa depan? 

• Keajaiban Dunia Ke Delapan yang berguna untuk melipat-gandakan kekayaan Anda? 

• 13 Alasan Mengapa Berinvestasi di Properti bukan di lainnya. 

Topik 2 – Leverage = Sahabat Anda di Properti 

Banyak orang berinvestasi di properti sesuai dengan jumlah uang yang dimiliki, padahal investasi di 

properti memiliki suatu keunggulan yaitu adanya leverage/pengungkit yang bisa Anda gunakan. Di topik 

ini Anda akan mempelajari hal-hal berikut: 

• Mengapa investasi di properti dengan menggunakan leverage adalah yang terbaik? 

• Mengapa memiliki properti adalah suatu keharusan walaupun Anda memiliki bisnis yang 

menghasilkan cash flow yang besar? 

• Rumus 72 yang akan membantu Anda untuk mengetahui kapan investasi Anda naik dua kali 

lipat. 

Bagian 2 – Miliki Mindset Investor Properti 

Banyak orang ingin berinvestasi di properti, tetapi sangat sedikit yang melakukannya. Mengapa? Ada dua 

alasan menurut saya, yaitu: 

1) Tidak Tahu Caranya 

2) Tahu Caranya tetapi punya keyakinan yang menghambat 

Oleh sebab itu di bagian kedua ini, Anda akan mempelajari hal-hal yang sangat penting berkaitan dengan 

keyakinan untuk melakukan tindakan berinvestasi di properti, yaitu: 

• Penghambat Mental Anda 

• Milikilah Keyakinan Baru 

Topik 3 – Penghambat Mental Anda 

Di topik ini Anda akan mempelajari hal-hal berikut: 

• 12 Hambatan Mental dalam berinvestasi di properti. 

• Ubah Cara Bertanya Anda saat menghadapi kesulitan dan tantangan. 

Topik 4 – Miliki Keyakinan Baru 

Untuk sukses, seseorang harus punya keyakinan terlebih dahulu bahwa dirinya suatu saat akan menjadi 

orang yang sukses. Orang yang berkeyakinan bahwa takdir hidupnya adalah jadi orang susah, ya sudah 

pasti hidupnya bakalan susah terus. 

Sedemikian pentingnya keyakinan Anda, maka di topik ini Anda akan mempelajari hal-hal berikut: 

• Keyakinan yang perlu Anda miliki agar bisa membeli properti tanpa modal. 
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• Miliki dan kuasai cara berpikir orang kaya. 

• Ritual vs Richual 

• Perubahan pola pikir untuk merubah nasib Anda 

 
Bagian 3 – Jadilah Investor Properti, Bukan Spekulan 
Properti 

Setelah mempelajari mindset atau cara berpikir orang kaya dan investor properti yang sukses, sekarang 

tiba saatnya Anda mempelajari knowledge how-to atau cara-cara melakukan investasi properti sesuai 

dengan Property Cash Machine System. 

Pada bagian ini Anda akan mempelajari topik-topik berikut: 

• Anda Termasuk Tipe Apa? 

• Jangan Pancing Buaya! 

• 6 Kriteria Properti Layak Investasi 

• Kunci Sukses Berburu Hot Deal! 

• 5 Macam Harga Properti 

• 11 Langkah Sukses Negosiasi dan Memenangi Transaksi 

Topik 5 – Anda Termasuk Tipe Apa? 

Banyak orang merasa sudah jadi investor properti saat membeli sebuah properti yang menurutnya 

harganya akan naik nantinya. Padahal sebenarnya itu bukan investasi properti menurut Property Cash 

Machine System. Jadi ada baiknya sebelum melangkah menjadi investor properti, Anda perlu mengenali 

tipe-tipe pelaku bisnis di bidang properti. Kalau tidak, Anda bisa jadi salah langkah dan yang diraih malah 

kerugian bukan keuntungan. 

Jadi di topik ini Anda akan mempelajari hal-hal berikut: 

• 3 (tiga) tipe pemain di bisnis properti. 

• 6 (enam) keahlian utama investor properti yang perlu Anda kuasai. 

Topik 6 – Jangan Pancing Buaya! 

Tidak semua properti yang dibeli akan mendatangkan keuntungan. Jika semua properti yang dibeli selalu 

mendatangkan keuntungan maka semua pemain di bisnis properti pasti sudah jadi kaya semua. Di 

properti justru ada banyak ‘jebakan-jebakan’ yang jika Anda tidak hati-hati malah akan mendatangkan 

kerugian. Di topik ini Anda akan mempelajari 4 (empat) kategori properti yang harus dihindari. 

Topik 7 – 6 (Enam) Kriteria Properti Layak Investasi 

Jika Anda sudah tahu kategori dan ciri-ciri properti yang harus dihindari, maka Anda masih harus 

mengetahui 6 (enam) kriteria properti yang layak diinvestasikan karena tidak semua properti akan 

memberikan keuntungan maksimal. Oleh sebab itu, di topik ini Anda akan mempelajari hal-hal berikut: 



 www.cdmotivasimurah.wordpress.com          5 

 

• 6 (enam) kriteria properti layak investasi. 

• Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai properti. 

Topik 8 – Kunci Sukses Berburu Hot Deal! 

Setelah tahu tentang 6 kriteria investasi properti yang bagus untuk diakusisi, istilahnya saya adalah Hot 

Deal, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menemukan properti yang hot deal ini? Oleh 

sebab Anda perlu mempelajari hal-hal yang dibahas di topik ini, yaitu: 

• Rumus menemukan properti hot deal yaitu Rumus 100:10:3:1 

• 10 (sepuluh) sumber utama properti hot deal. Dari sumber-sumber inilah properti hot deal paling 

banyak ditemukan. 

• 8 (delapan) kata kunci yang penting diketahui dalam berburu properti hot deal. 

Topik 9 – 5 (Lima) Macam Harga Properti 

Ilmu selanjutnya yang harus Anda ketahui adalah berkaitan dengan soal harga. Ini sangat penting karena 

akan membantu Anda dalam mendapatkan properti yang hot deal plus dapat cash back (uang lebih). Jadi 

di topik ini Anda akan mempelajari hal-hal berikut: 

• 5 (lima) macam harga properti yang perlu Anda mengerti. 

• 4 (empat) cara yang bisa Anda lakukan untuk melakukan penilaian sebuah properti yang Anda 

incar. 

Topik 10 – 11 (Sebelas) Langkah Sukses Negosiasi 

Setelah mendapatkan calon properti hot deal yang ingin Anda beli, hal yang perlu Anda kuasai adalah 

cara negosiasi dengan penjual. Dari banyak ilmu negosiasi yang ada, saya merangkum menjadi ada 11 

(sebelas) strategi negosiasi yang sudah teruji kehandalannya di dunia properti. Itu yang akan Anda 

pelajari di topik ini. 

 

Bagian 4 – Gunakan Pengungkit (Leverage)! 

Setelah Anda mempelajari cara mendapatkan properti hot deal di bagian/halaman sebelumnya, sekarang 

tiba saatnya untuk membeli properti tersebut. Nah bagaimana jika ternyata properti yang mau Anda beli 

harganya diatas jumlah uang yang Anda miliki? 

Itulah sebabnya Anda perlu menggunakan Pengungkit atau Leverage. Seperti yang Anda ketahui, salah 

satu kelebihan investasi di properti adalah adanya leverage yang bisa digunakan, oleh sebab itu 

manfaatkanlah. Jadi pada bagian ini Anda akan mempelajari hal-hal berikut: 

• 6 (Enam) Sumber Pendanaan 

• 7 (Tujuh) Strategi Transaksi Tanpa Modal 

• 9 (Sembilan) Alasan Mengapa Anda Meminjam ke Bank 
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• 8 (Delapan) Strategi agar Pengajuan Kredit Anda 99 Persen Disetujui Bank 

• Kenali Cara Berpikir Bank! 

Topik 11 – 6 (Enam) Sumber Pendanaan 

Jika Anda mendengar kata pendanaan, pada awalnya pikiran Anda mungkin hanya tertuju pada bank 

sebagai satu-satunya sumber yang bisa didapat. Pada kenyataannya hal itu tidak benar, ada 6 sumber 

pendanaan sebenarnya yang perlu Anda ketahui sehingga bisa menjadi alternatif dan terkadang bisa 

dikombinasikan dengan pendanaan dari bank. 

Topik 12 – 7 (Tujuh) Strategi Transaksi Tanpa Modal 

Topik inilah yang mungkin Anda tunggu-tunggu yaitu bagaimana caranya membeli properti tanpa modal. 

Di topik ini Anda akan mempelajari tidak hanya 1 tapi 7 strategi transaksi tanpa modal yang saat ini 

sangat bisa diaplikasikan untuk kondisi di Indonesia. Anda bisa hanya menggunakan 1 strategi, bisa juga 

menggunakan kombinasi dari beberapa strategi tanpa modal yang dibahas di audio berikut ini. 

Topik 13 – 9 (Sembilan) Alasan Mengapa Anda Meminjam ke Bank 

Anda mungkin termasuk orang yang anti pinjam uang ke bank atau Anda mungkin sudah punya banyak 

uang, merasa tidak perlu pinjam uang ke bank untuk membeli properti yang diinginkan. Nah di topik ini 

saya membahas ada 9 alasan yang bagus mengapa kita perlu meminjam ke bank. Pinjam ini maksudnya 

Hutang Baik (hutang yang digunakan untuk membeli aset) ya, bukan Hutang Jelek (hutang yang 

digunakan untuk konsumtif). 

Topik 14 – 8 (Delapan) Strategi agar Pengajuan Kredit Anda 99 Persen Disetujui Bank 

Nah sampai disini Anda mungkin sudah tertarik dan berani untuk meminjam uang ke bank karena Anda 

sudah tahu alasannya. Namun Anda juga perlu mengetahui strategi yang tepat dalam mengajukan 

hutang ke bank sehingga tingkat keberhasilannya meningkat hingga 99%. Berikut adalah 8 strategi jitu 

tersebut. 

Topik 15 – Kenali Cara Berpikir Bank 

Agar Anda semakin nyaman berhubungan dengan bank dan juga agar Anda semakin mudah diberi 

pinjaman oleh bank, Anda perlu mengenali cara berpikir bank. Oleh sebab itu di topik ini Anda akan 

belajar mengenai hal-hal berikut: 

• Apa sebenarnya produk atau barang dagangan dari bank? 

• 3 pertanyaan utama yang ada dalam pikiran orang bank ketika Anda mengajukan kredit. 

• 5 hal yang akan dinilai bank untuk mengevaluasi apakah Anda layak diberi kredit atau tidak. 

• Persyaratan umum yang harus Anda siapkan dalam mengajukan kredit ke bank. 
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Bagian 5 – Sukses Sebagai Investor Properti! 

Supaya keahlian Anda sebagai investor properti semakin lengkap maka Anda juga perlu mengerti dan 

menguasai topik-topik berikut ini: 

• Dapat Uang Tanpa Menjual Properti 

• 9 (Sembilan) Strategi Sukses Menjual Properti 

• 7 (Tujuh) Tips Menjadi Investor Properti Sukses 

Topik 16 – Dapat Uang Tanpa Menjual Properti 

Salah satu kelebihan utama investasi di properti adalah Anda bisa mengambil keuntungan tanpa harus 

menjual dan kehilangan aset properti tersebut. Hal ini berbeda dengan investasi di saham atau emas 

yang biasanya keuntungan baru bisa Anda nikmati setelah Anda menjualnya. Nah strategi untuk 

mengambil keuntungan tanpa harus menjual properti itulah yang akan Anda pelajari di audio berikut ini. 

Topik 17 – 9 (Sembilan) Strategi Menjual Properti 

Sebagai investor properti, umumnya Anda tidak menjual aset properti Anda kecuali dalam kondisi 

tertentu. Nah di topik ini Anda akan mempelajari 9 strategi dalam menjual properti agar Anda 

mendapatkan harga yang maksimal. 

Topik 18 – 7 (Tujuh) Tips Jadi Investor Properti Sukses 

Di topik terakhir ini, saya ingin membagikan 7 tips untuk menjadi investor properti yang sukses. Tips-tips 

ini saya buat berdasarkan pengalaman praktek langsung di lapangan dalam melakukan investasi properti 

tanpa modal bahkan dapat modal selama beberapa tahun terakhir ini. 

Kesimpulan 

Di bagian akhir dari Materi Utama PCM E-Learning ini, saya ingin memberikan sebuah gambaran besar 

dan sekaligus sebuah goal untuk Anda raih untuk meraih Kebebasan Finansial dan Waktu melalui 

Investasi Properti seperti yang ada di Property Cash Machine System. Saya ucapkan SELAMAT 

BERAKSI DAN MERAIH KEBEBASAN FINANSIAL DAN WAKTU!! 

Panduan Your Next Step 

Setelah Anda mempelajari Property Cash Machine System, yang sering muncul pertanyaannya adalah 

apa yang harus saya lakukan sekarang. Itu sebabnya saya akan menjelaskan langkah demi langkah 

yang perlu Anda lakukan untuk mempraktekkannya. 

Panduan ini tidak ada di buku Property Cash Machine dan biasanya hanya saya ajarkan ke peserta 

workshop Property Cash Machine. Anda bisa mempelajari Your Next Step ini dengan mendengar 

audionya di bawah ini atau membaca transkripnya berupa file PDF di halaman Ebook. 
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Kami ucapkan SELAMAT pada Anda karena telah berhasil mempelajari materi utama PCM E-Learning 

hingga akhir. Harapan kami setelah Anda mempelajari PCM E-Learning ini, Anda sudah bisa langsung 

Action untuk melakukan investasi properti sesuai dengan Property Cash Machine System. 

Tetapi jika Anda merasa masih ingin belajar secara tatap muka langsung, dibantu memecahkan mental 

blok, melakukan simulasi praktek di lapangan dan mendapatkan fasilitas personal coaching dan 

consultation langsung dengan Bpk. Joe Hartanto, Anda kami undang untuk menghadiri workshop 

Property Cash Machine terdekat yang bisa Anda baca informasi lengkapnya di Workshop PCM. 

Sampai jumpa di workshop PCM! 

Oh ya, jika Anda berminat untuk mereferensikan teman atau orang lain ke PCM E-Learning ini, Kami 

memiliki program Affiliate yang memberikan kompensasi menarik untuk setiap orang yang Anda 

referensikan bergabung di PCM E-Learning ini. Baca penjelasan detilnya di halaman Affiliate. 

Property Cash Machine System 

Pada halaman ini, Anda akan mempelajari dua video yang menjelaskan tentang apa itu Property Cash 

Machine System sehingga Anda bisa mengetahui bedanya beli properti dengan cara orang normal 

dengan investasi properti dengan menggunakan Property Cash Machine System. 

Ada 2 video yang bisa Anda lihat dan pelajari yaitu: 

• 5 (Lima) Tingkatan Investasi di Properti 

• Presentasi Property Cash Machine System 

5 (Lima) Tingkatan Investasi di Properti 

Di video ini Anda akan mempelajari lima tingkatan investasi di properti dan mengapa tingkat ke 5 (yang 

tertinggi) adalah cara cerdas berinvestasi properti yang bisa Anda lakukan untuk mencapai kebebasan 

finansial dan waktu, walaupun Anda memiliki sedikit atau minim modal. 

Presentasi Property Cash Machine System 

Di video ini Anda akan mempelajari lebih jauh dan lebih detail tentang bagaimana caranya mencapai 

kebebasan uang dan waktu melalui Property Cash Machine System. Presentasi ini biasanya saya 

jelaskan kepada seluruh peserta workshop Property Cash Machine pada saat awal workshop. Berikut 

adalah hal-hal yang akan Anda pelajari di video ini: 

• Apa sebenarnya definisi kebebasan keuangan dan waktu? 

• Bagaimana caranya mencapai kebebasan keuangan dan waktu dengan Property Cash Machine 

System? 

• Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjalankan Property Cash Machine System. 
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Kriteria Memilih Investasi Properti 

Di bagian ini, Anda akan melihat dua video yang berhubungan dengan kriteria memilih investasi properti. 

Seperti yang sudah Anda pelajari di modul utama bagian 3 topik ke 7 bahwa ada 6 kriteria memilih 

properti layak investasi (CAHATI LOKODOK). 

Nah di dua video berikut, Anda akan mempelajari point-point penting yang tidak dibahas di materi utama 

yang berhubungan dengan dua kriteria yaitu: 

• Kriteria CA (Cash Flow Positif) 

• Kriteria DOK (Dokumen lengkap) 

Kriteria CA (Cash Flow Positif) 

Di video ini Anda akan belajar tentang pentingnya bagi pemula untuk memilih investasi properti yang 

memiliki cash flow positif. Nah tapi ada satu kondisi dimana Anda boleh membeli properti dengan cash 

flow negatif. Kondisi seperti apakah itu? Anda bisa mempelajarinya di video berikut ini. 

Kriteria DOK (Dokumen lengkap) 

Di video tentang kriteria DOK (Dokumen) ini Anda akan belajar tentang hal-hal berikut: 

• Dokumen standard apa saja yang harus dimiliki properti yang layak Anda beli. 

• Apa yang Anda lakukan jika ada properti hot deal yang tidak memiliki dokumen yang lengkap? 

• Kisah nyata dari alumni workshop PCM yang membeli properti yang tidak memiliki IMB. 

• Tip berkenaan dengan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) agar tidak menjadi batu sandungan 

dalam transaksi Anda. 

Analisis Perhitungan Transaksi 

Pada bagian ini Anda akan diajak untuk menganalisa perhitungan transaksi investasi properti sesuai 

dengan Property Cash Machine System. Ada 3 video di bagian ini yaitu: 

• Contoh Perhitungan Cash Flow Positif 

• Contoh Transaksi Untung Saat Beli 

• Contoh Perhitungan ROI (Return on Investment) 

Contoh Perhitungan Cash Flow Positif 

Di video ini Anda akan melihat dua contoh transaksi nyata yang memiliki cash flow positif. Jadi income 

yang diperoleh properti tersebut melebihi semua biaya dan cicilan ke bank. 
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Contoh Transaksi Untung Saat Beli 

Salah satu faktor penting lain yang dianjurkan jika Anda menjalankan Property Cash Machine System 

adalah Untung Saat Membeli. Video berikut menunjukkan tiga contoh transaksi nyata yang untung saat 

dibeli. 

Contoh Perhitungan ROI (Return on Investment) 

Video berikut akan menunjukkan cara menghitung ROI (Return on Investment) dari dua transaksi nyata 

yang dilakukan oleh Bpk. Joe Hartanto. Dari contoh perhitungan ini Anda bisa melihat transaksi properti 

yang ROI nya tidak terbatas atau infinite. 

 

CD Joe’s Practical Tips Series 

CD Joe’s Practical Tips Series (versi download) yang merupakan bonus yang Anda dapatkan ini berisi 

tips-tips praktis yang dibagikan oleh Bpk. Joe Hartanto dalam berinvestasi properti, dalam berbisnis 

ataupun dalam mengembangkan mindset kesuksesan. Sampai saat ini sudah ada beberapa CD Joe’s 

Practical Tips Series yang diproduksi yaitu: 

• CD JPTS 01 – 7 Pertanyaan Terpenting kepada Penjual Properti 

• CD JPTS 02 – 7 Kesalahan Utama dalam Memilih Bisnis Franchise 

• CD JPTS 03 – Rubah Nasib Anda dengan Rubah Cara Bertanya 

CD JPTS 01 – 7 Pertanyaan Terpenting kepada Penjual Properti 

Di CD Audio ini Joe Hartanto akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang paling penting ditanyakan ke 

pihak penjual properti. Beliau melihat banyak sekali orang yang saat membeli properti, karena semangat 

atau terlanjur suka dengan properti yang dilihat, lupa menanyakan 7 pertanyaan penting ini sehingga 

seringkali akhirnya jadi membeli properti yang tidak bagus. Hindari hal-hal tersebut dengan mengetahui 

pertanyaan-pertanyaan utama di CD ini. 

CD JPTS 02 – 7 Kesalahan Utama dalam Memilih Bisnis Franchise 

Dengan melakukan Property Cash Machine System yang Anda pelajari di workshop dan PCM E-

Learning, seringkali Anda akan mendapatkan uang lebih dari hasil pembelian properti. Uang lebih ini 

(sering disebut sebagai cash back) sebaiknya digunakan untuk modal bisnis yang menghasilkan cash 

flow atau arus kas. 

Nah pilihan yang sering dilakukan adalah membeli bisnis franchise, tetapi jika Anda tidak mengerti cara 

memilih bisnis franchise, Anda bisa jadi salah pilih dan akibatnya malah kegagalan yang Anda dapatkan. 

Di CD ini Joe Hartanto membahas kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan oleh orang yang baru 

mulai beli bisnis franchise. Beliau sudah memiliki beberapa bisnis franchise di berbagai bidang, juga 

pernah melakukan kesalahan-kesalahan dalam membeli bisnis franchise sehingga diharapkan 

pengalaman beliau bisa membantu Anda tidak mengalami kesalahan yang sama 
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CD JPTS 03 – Rubah Nasib Anda dengan Rubah Cara Bertanya 

Banyak orang kadang-kadang menyalahkan nasib saat belum mencapai keberhasilan dalam hidup. 

Mereka merasa nasib atau takdirnya memang jadi orang susah. Padahal dari penelitian terhadap banyak 

orang yang sukses dan orang yang gagal, ternyata kadang orang yang sukses dan orang yang gagal 

memulai perjuangannya dari kondisi kehidupan yang sama susahnya, tetapi ada sesuatu yang berbeda 

di orang yang akhirnya mencapai kesuksesan. Anda mau tahu apa faktor perbedaannya? 

Faktor perbedaannya adalah di cara berpikirnya. Orang sukses memiliki suatu kebiasaan cara berpikir 

yang mendukungnya untuk mencari solusi terhadap kesulitan atau tantangan yang dihadapi. Di CD ini, 

Joe Hartanto akan berbagai sebuah tips praktis tentang cara merubah nasib Anda dengan cara yang 

mudah yaitu dengan merubah cara bertanya. Saat Anda mempraktekkan dan membuat tips Rubah Cara 

Bertanya ini menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup Anda, beliau bisa pastikan nasib Anda pasti berubah 

menjadi lebih baik. 

Q & A Audio Series 

 

Bonus Q&A Audio Series ini adalah kumpulan dari tanya jawab yang dilakukan Bpk. Joe Hartanto 

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dipilih yang masuk dari para alumni workshop PCM. 

• Jual Rumah Lama Untuk Beli Rumah Baru 

• Menciptakan Cash Flow Positif 

• Mengelola Pajak Properti Berpenghasilan 

• Seberapa Hot Prospek Properti Ini 
 

 

**** Materi di atas semua bisa anda peroleh dalam bentuk cd / dvd. Semua sudah lengkap persis 

seperti asli. Anda tidak perlu repot download. 

 

Pemesanan hubungi: 

Nang Dara 

YM: nang_dara 

Mobile: 0819-73178478 

BBM: 21990637 
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Print Screen Foldernya, semua sudah dirapikan sesuai urutan materinya 


