
CARA KERJA BISNIS PULSA DI INDOPULSAKU.COM 

Bismillaahirahmaanirrahiim. 

I. Pendahuluan 

Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh, Sobat Indo 

dimanapun berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, 

selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu mendapat keberkahan dan 

RidhaNya dalam setiap aktivitas kita. Aamiin. 

 

II. Pengenalan Bisnis 

 Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berbisnis cerdas bukan 

hanya bekerja keras, dalam artian kerja apabila dilakukan sendiri 

tentulah berat hasil sedikit dan cepat capek, nah kali ini saya akan 

mengenalkan bisnis yang bisa dikerjakan secara Tim dikenalkan ke 

orang lain akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal pastinya, dalam 

hal ini adalah Bisnis Pulsa dan PPOB apa itu PPOB? PPOB adalah 

singkatan dari Payment Point Online Bank, merupakan suatu loket 

layaknya bank yang dapat digunakan untuk membayar berbagai tagihan 

dalam satu tempat dalam hal ini adalah dalam Satu aplikasi server 

Indopulsaku.com yang bisa di download di google playstore di 

https://market.indopulsaku.com yah, solusinya adalah begabung di 

server pulsa Indopulsaku.com semua sudah tersedia dalam satu 

aplikasi, produk apa sajakah yang tersedia? Yaitu Pulsa Reguler, paket 

sms, paket telpon, Paket data, Voucher game, saldo Grab/Gojek, dan 

Pembayaran PLN, BPJS, PDAM,Telkom, Indihome, Kredit dan lain 

sebagainya yang sudah tersedia dalam satu aplikasi satu saldo bisa 

digunakan untuk transaksi semua produk. 

Cara Memulai 

1. Daftar dulu disini https://indopulsaku.com/daftar.html Setelah 

Kamu terdaftar nanti akan dapat SMS pendaftaran berhasil yaitu: 

ID Member PIN dan Password setelah mendapatkan ID dan PIN, 

silahkan download aplikasinya di https://market.indopulsaku.com 

setelah pasang aplikasi silahkan melakukan Login di aplikasi.  

 

 

 

https://indopulsaku.com/daftar.html
https://market.indopulsaku.com/


Cara Login Aplikasi: 

➢ Klik Login Masukkan ID: RSxxxx, PIN transaksi dan No HP yg 

terdaftar ID dan PIN yang sudah didapat via SMS tadi habis 

pendaftaran. 

➢ Kemudian klik Login (Pastikan kartu yang terdaftar ada pulsa 

untuk kirim sms validating, jika tidak punya pulsa sms silahkan 

copy kode validating yang ada di sms kirim ke WA Center ini 

klik https://wa.me/6285730489696 

➢  Tunggu sampai validating berhasil masuk ke menu. 

➢   Login berhasil  

➢ Bagi yang mau menon aktifkan PIN pada aplikasi sewaktu 
masuk aplikasi yang selalu diminta memasukkan PIN, silahkan 
masuk di menu Setting Pilih Tab: Start UP: Konfirmasi PIN, 
diklik aktifkan/non aktif klik 1x saja. (PIN hanya untuk proteksi 
aplikasi saja agar tidak disalah gunakan orang lain) 

➢ Selesai. 
 

2. Setelah proses pemasangan Aplikasi selesai, kemudian untuk bisa 

melakukan transaksi kamu bisa isi saldo dengan cara ambil tiket di 

aplikasi cari menu Tiket Deposit kemudian pilih nominalnya yang 

tertera atau bisa kamu ketik sendiri misalnya 50000 kemudian 

Proses. Nanti akan dapat balasan di aplikasi misalnya; 

 

“Transfer Sebelum Pukul 21.00    

BCA:5610206664  

BNI:0169411827  

MANDIRI:1400044766666  

BRI:068301000076564  

A/N : AHMAD MUCHTAROM,S.Pd  

OVO ALFAMART:08563476326  

DANA ALFAMART:08563476326  

 

Nominal : Rp. 50.035 #” 

 

Nah, dari balasan itu maka yang harus ditransfer adalah Rp.50.035 

tidak kurang tidak lebih harus sama persis Rp.50.035 biar saldo 

bisa masuk otomatis, Bank nya bebas bisa pilih BCA,BNI,BRI atau 

MANDIRI sesuai balasan diatas bagi yg tidak memiliki 

ATM/BANKING bisa ikuti cara dibawah via Alfamart/Indomaret. 

https://wa.me/6285730489696


  CARA DEPOSIT VIA ALFAMART/ INDOMARET: 

o Bilang mau TOPUP isi saldo AKUN DANA, jika kamu belum 
memiliki akun dana, bisa langsung isi TOPUP di akun kami di 
nomor 08563476326, samakan dengan Jumlah tiket balasan 
yang sudah diambil diatas tadi yaitu Rp.50.035 maka 
tunjukkan jumlah yg harus di topup ke akun dana kami 
jumlahnya sama persis Rp.50.035.  

 
o Jika sudah sukses Foto bukti notanya kemudian kirim ke WA 

kami 08563476326 
 

o Hubungi WA Kami bahwa sudah deposit melalui DANA dan 
photo Nota bukti Topup dana dari Alfamart/Indomaret 

 
o Selesai. 

 

 
3. Baik sampai disini saldo kamu sudah terisi, sudah bisa melakukan 

transaksi isi pulsa dan pembayaran tagihan dan lain sebagainya. 
 

4. Cara Transaksi 
 

 

Berikut cara transaksi Pengisian Pulsa: 
 
1.Pilih Produknya 
 
2.No pengisian: isi nomor HP yg mau di isi / nomor PLN 
 
3.No konsumen: boleh dikosongkan/ boleh di isi untuk transaksi 
PLN saja isi nomor HP Pelanggan 
 
4.Reff: bs dikosongkan untuk isi 1x pada nomor yg sama, dan di isi 
angka 2 jika mengisi 2x pada nomor dan kode yang sama. 
 
5.Klik Proses selesai tunggu semua balasan masuk di menu INBOX, 
broadcast info juga masuk di menu INBOX 
 
#Selamat Mencoba semoga Lariss.. :) 
 
 
 
 
 



Berikut cara transaksi Bayar Tagihan: 
 
➢  Pilih menu tagihan, Misalnya bayar Bayar Listrik 
➢ No/ID : isi dengan Nomor PLN Pelanggan  
➢ No HP konsumen bisa dikosongkan 
➢ Kemudian Klik Check dan tunggu sampai dapat balasan 
➢ Kemudian Bayar 
➢ Selesai. 

 
III. Cara Mulai Bisnis mengenalkan kepada orang lain 
 
Secara Offline 
 
 Terangkan cara Bisnis jualan Pulsa, setelah paham daftarkan    
member dari aplikasi cari Menu Daftar Baru 
Cara mendaftarkan downline dari aplikasi: 

1. Masukkan nomor HP calon Downline 
2. Nama isi namanya bebas 
3. Alamat nya 
4. Kode pos 
5. Markup isi 100, 
6. Klik Proses 

 
*Markup adalah: Margin selisih harga lebih tinggi untuk downline, 
NB: Markup/Margin adalah selisih harga ke downline, usahakan 
ambil bonus downline sewajarnya saja 100-300 umumnya, karena 
mempengaruhi harga downline akan naik sesuai jumlah 
markupnya. 
 
 

Mengembangkan Secara Online 
 
Disini sudah kami buatkan webreplika untuk semua Sobat Indo, 
Webreplika adalah sarana Promosi jaringan kamu, semakin banyak yg 
kamu daftarkan semakin banyak pula komisi rebate yang kamu 
dapatkan setiap bulan dan bisa kamu cairkan ke rekening kamu dengan 
cara beli produk Dana atau OVO kemudian kamu transfer ke rekening 
kamu, cek komisi di menu Komisi maka akan tampil jumlah rebate yang 
kamu dapatkan, Rebate cair otomatis setiap pagi tanggal 1 awal bulan, 
Ayo kembangkan jaringanmu melalui Webreplika ini gratis klik Buat 
sekarang tombol diatas Ya!  
 
 



cari di menu Web Promo atau bisa diklik link ini untuk membuat 
webreplika: 
https://indopulsa.id/webreplika 
kemudian klik tombol Buat Sekarang 
https://indopulsa.id/webreplika/daftar.php 

 
Buat Webreplika 

1. Isi username: bebas (yg mudah diingat) 
2. Password: bebas (yg mudah diingat) 
3. Nama Kamu: isi nama lengkap 
4. Alamat: alamat kamu 
5. Nomor HP: 628XXXX 
6. ID MEMBER: RSXXX (cek ID Member yang ada di sms pendaftaran 

tadi atau di dalam Aplikasi juga ada) 
7. Klik Daftar 
8. Selesai 

 
Kamudian Login di webreplika jika sukses contoh seperti dibawah ini: 
 
 
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Link webreplika kamu 

bagikan ke media sosial 

klik bagikan ke media 

social kata katanya bisa 

kamu edit sesukamu 

https://indopulsa.id/webreplika
https://indopulsa.id/webreplika/daftar.php
https://indopulsa.id/webreplika/daftar.php


Mau dapat bonus lebih banyak? silahkan buat webreplika kamu di 

menu WEB PROMO, kembangkan jaringan kamu melalui media sosial 

online, dg membuat webreplika kamu akan memiliki link website 

sendiri misal: https://indopulsa.id/join/IDKAMU  

contoh: https://indopulsa.id/join/rs 

*Sistem kerja: setiap ada calon member yg mendaftar dari link kamu, 

maka kamu akan mendapat rebate komisi Rp.100 per transaksi sukses 

downline kamu, dan akan cair setiap tanggal 1, buruan buat webreplika 

kamu ya.. meski di rumah masih bisa menghasilkan uang. selamat 

mencoba semoga sukses! salam sukses! 

Untuk mengecek downline member yang sudah daftar silahkan cek di 

aplikasi masuk di menu Downline 

 

Cara cek Rebate bonus berjalan 

 Silahkan klik menu Komisi 

Contoh ilustrasi table berikut 

 

 

 

 

 

contoh:%20https://indopulsa.id/join/rs


 

SEKIAN DAN TERIMAKASIH SELAMAT MENCOBA 

*SEMOGA BERHASIL* 

 

 

 

 


