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I. www.pulsagram.com/?id=2123 
 

a. Penjelasan Bisnis Pulsa Elektrik di www.pulsagram.com/?id=2123 
 

Sekarang ini dimana-mana kita bisa melihat banyak kios-kios pulsa dipinggir jalan 
disetiap kita pulang dari kerja. Selain mereka menjual pulsa elektrik melalui jalur offline, maka 
disamping itu mereka bisa merekrut juga temen, saudara untuk gabung menjadi penjual pulsa 
elektrik. Apakah bisnis pulsa elektrik menguntungkan, jawabnya tentu saja, karena selain 
keuntungan menjual pulsa dengan keuntungan max Rp. 1000 sampai Rp. 4500 tergantung dari 
berapa pulsa yang dibeli oleh pengguna pulsa prabayar. 

 
Ada beberapa perusahaan bisnis pulsa elektrik ini yang telah saya pelejari, diantara perusahaan 
tersebut ada yang menawarkan jika ingin bergabung dengan perusahan yang bersangkutan, 
maka harus mentransfer sejumlam uang, dan jumlahnya bervariasi dari mulai Rp.130 ribu hingga 
Rp. 200 ribu. Namun ada juga yang ketika seorang ingin mendaftar, tidak diperintah untuk 
melakukan pembayaran untuk bergabung, hal ini alias "GRATIS". 

 
Disamping itu, ada juga karena gratis hingga terkadang customer service distributornya lamban 
dalam memberikan jawaban kepada calon anggota dari perusahaan bisnis. Hal ini sudah jelas 
menggangu kredibilitas perusahaan tersebut jika ada calom member yang ingin bergabung. 

 
Dari sekian banyak bisnis pulsa elektrik yang saya pelajari, perusahaan ini yang bagus dari segi 
pelayanannya. Dan juga jelas prosedurnya serta tidak bertele-tele alias belibet. Perusahaan ini 
memiliki web dimana semua programnya jelas dan menjelaskan. Jika anda berminat menjadi 
anggotanya, anda tidak akan dipungut biaya alias GRATIS. 

 
 
Keuntungan ikut Perusahaan Pulsagram ini adalah 

• Tidak ada biaya pendaftaran. 
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• Harga pulsa tetap MURAH. 

• Tidak ada sistem peringkat. 

• Jumlah member yang direkrut tidak dibatasi (unlimited). 

• Tidak dibutuhkan keahlian menjual. 

• Hanya memakai pulsa sebatas kebutuhan sehari-hari. 

• Tidak ada pertemuan atau seminar. 

• Repeat order sangat tinggi. 

• Potensi mendapatkan residual income. 

Setelah anda bergabung atau join di perusahan ini, anda akan mendapatkan user name dan 
password, sesuai dengan keinginan anda, setelah ada konfirmasi dari Pulsagram ini, maka anda 
siap membeli atau mendepositkan sejumlah uang, berapa pun sesuka anda, untuk lebih jelasnya 
klik disini. Jika anda sudah mendepositkan sejumlah uang, katakanlah Rp. 20.000,-, maka anda 
sudah bisa menjual pulsa elektrik ke teman atau ke saudara anda. Tapi tentu saja deposit Rp. 
20.000,- itu tidak akan memperoleh keuntungan yang banyak, apalagi jika teman anda mau belsi 
pulsa yang Rp. 50,000.-, sedangkan anda hanya punya deposit Rp. 20.000,-. Akan tetapi 
mulailah dari yang terkecil, jika modal sudah ada dan cukup besar, jangan sungkan-sungkan 
mendepositkan uang, dan deposit yang besar itu kita bisa menjual pulsa, seberapapun calon 
pembeli menginginkannya. Jika anda bingung saya akan memandu anda untuk memulai bisnis 
pulsa elektrik ini. 
 
Jika ingin bergabung silahkan JOIN BISNIS PULSA DISINI , atau anda masih bingung telepon 
saya aja di 0812-9398-106 atau 08571-8800-090 

 

b. http://www.pulsagram.com/?id=2123 

PulsaGram, atau http://www.pulsagram.com/?id=2123 merupakan Penyedia Bisnis Pulsa dan 
Layanan Pulsa Gratis. dalam melakukan bisnisnya web ini merekrut member untuk dijadikan 
sebagai agent PULSA ELEKTRIK.. Dalam kegiatan penjualannya mereka menggunakan sistem 
pulsa viral marketing. 

Viral Marketing adalah Model bisnis yang merupakan perkembangan dari direct selling, yang 
menggunakan sistem member get member, untuk membangun jaringan pemakai. Viral Marketing 
juga merupakan sistem pemasaran yang telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di 
dunia, seperti www.amazon.com. 

Dan kini, dalam http://www.pulsagram.com/?id=2123 sistem ini digunakan, hingga anda 
memiliki kesempatan untuk memanfaatkan peluang di bisnis ini bagi peningkatan finansial Anda!!  

Bagi sebagian orang Viral Merketing menyerupai Multi Level Marketing yang merupakan 
perkembangan dari direct selling. NAMUNKonsep Viral Marketing dijalankan dengan 
memberikan imbalan kepada konsumen, bila ia merekomendasikan kepuasan produk kepada 
konsumen berikutnya, tanpa ada kewajiban melakukan penjualan produk, tanpa ada 
kewajiban membina jaringan organisasi pemasaran. 

Disamping itu ada yang mengatakan bahwa Viral Marketing itu Bukan MLM karena tidak ada 
sistem peringkat, tidak ada biaya pendaftaran, tidak perlu/tidak harus seimbang, tidak ada 
kewajiban hadir di pertemuan/seminar, dll. Dan juga Bukan Money Game: karena tidak ada 
biaya pendaftaran & tidak ada mark-up harga yang berlebihan (harga standar: sama dengan 
harga pasar)! melalui tempatnya pulsa bisnis voucher elektrik paling menguntungkan. 
 
Sistem yang ditawarkan oleh http://www.pulsagram.com/?id=2123 ini memiliki keunggulan seperti 
yang telah saya sebutkan disini. Namun yang paling menguntungkan adalah KEANGGOTAAN 
GRATIS, alias tidak ada initial fee untuk menjadi member seperti bisnis pulsa lainnya, selain itu 
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juga, Deposit pulsa bebas tanpa batas minimal, Harga voucher elektrik pulsa PALING MURAH !, 
Sistem jaringan dan pemasaran pulsa MUDAH & FAIR, dan juga bonus yang cukup lumayan. 
 
Apakah anda tertarik dengan bisnis yang ditawarkan http://www.pulsagram.com/?id=2123, jika 
iya jangan sungkan untuk, segera BERGABUNG DISINI atau klik 
http://www.pulsagram.com/join2123.htm  

Referensi tulisan: 

1. http://www.pulsagram.com/?id=2123 
2. The Six Simple Principles of Viral Marketing, http://www.wilsonweb.com/wmt5/viral-

principles.htm 
3. Viral marketing, http://www.marketingterms.com/dictionary/viral_marketing/ 
4. Viral marketing, http://en.wikipedia.org/wiki/Viral_marketing 
5. www.klikdynasis.net 

c. Konsep Bisnis PulsaGram 
 
Adapun konsep yang diberikan oleh PulsaGram teramat mudah, sehingga kita bias menganalisa 
dengan mudah, berikut adalah alur konsepnya 
 
 
  
 
 
Keterangan 

1. Daftar Jadi Member, bisa di lakukan melalui web di 
http://www.pulsagram.com/join2123.htm dan juga bisa dengan SMS dengan cara seperti 
tertulis pada hal 8. 

2.  Aktifasi member yang telah mendaftar bias dilihat pada hal 9, atau lihat cara deposit 
3.  Menjual Pulsa, lihat analisa keuntungan menjual Pulsa Elektrik pada hal 5 
4. Bonus dan Komisi lihat hal 6 

 

II. Cara Kerja Bisnis Pulsa Elektrik 
 

Bisnis yang saya ikuti ini memberikan sistem bisnis pulsa terbaik dengan viral marketing 
GRATIS. Begitu keanggotaan telah AKTIF, maka Anda telah siap menjalankan sistem bisnis 
pulsa terbaru yang sangat menguntungkan ini ! 

Selain dapat mengisi pulsa handphone sendiri dengan harga pulsa murah, sekarang Anda telah 
memiliki bisnis sendiri menuju kehidupan financial yang lebih baik. 
TANPA BIAYA REGISTRASI apa pun ( Gratis / FREE !), jika tidak percaya silahkan join disini 
 
Anda akan mendapatkan :  

• Keagenan Voucher Elektronik yang memungkinkan anda untuk mengisi pulsa ke HP 
teman, saudara atau kolega Anda dengan HARGA GROSIR yang sangat murah. Harga 
jual dapat Anda tentukan sendiri dengan keuntungan per transaksi berkisar antara Rp 
1000 - Rp 4.500,- / transaksi tergantung dari nominal pulsa yang Anda jual. 

• Hak Bisnis untuk mendapatkan Penghasilan Tanpa Batas Seumur Hidup Anda 

Daftar Jadi Member Aktifasi Member  Jual Pulsa  Bonus dan Komisi  
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• Website Replika Gratis untuk sarana Promosi Online dengan link: 
http://www.pulsagram.com/?id=2123/?id=user_anda. Dengan fasilitas website replika ini 
Anda tidak perlu capek mendesign website, cukup mereferensikan link Anda maka 
semua member yang meng-klik link Anda otomatis akan tergabung sebagai member di 
bawah Anda. 

• Mendapat Fasilitas Member area untuk melakukan download puluhan Software dan 
Ebook yang dapat anda lihat disini 

• Fasilitas iklan baris gratis untuk kelancaran bisnis anda sehingga anda bebas memasang 
Iklan berapapun banyaknya dan berlaku selamanya. 

• Sistem matrix 10 x N (tak terbatas) yaitu matrix kedalaman 10 level dengan jumlah 
member tiap level TAK TERBATAS sehingga sistem lebih fair & terjamin. Anda tidak 
perlu khawatir kehilangan downline ataupun terlimpah ke member lain, semua upaya 
Anda akan masuk langsung kepada Anda ! 

• Hak Akses ke server sms gateway untuk melakukan Transaksi Pulsa secara real time 24 
jam non stop harga Grosir 

• Support Sistem operator Pulsagram yang selalu siap melayani anda mulai jam 08.00 
pagi sampai jam 21:00 malam 

• Meskipun tanpa memungut biaya Registrasi apa pun, namun sistem kami tetap mampu 
memberikan berbagai macam bonus yang berlimpah ! Anda berhak mendapat Bonus 
Transaksi Pulsa, Bonus Perkembangan Jaringan dan Bonus Prestasi dengan potensi 
pendapatan MILYARAN RUPIAH. Tapi Nilai Milyaran rupiah tidak akan didapat tanpa 
motivasi dan juga kerja keras. 

• Anda berkesempatan untuk memperoleh keuntungan secara terus menerus dari setiap 
member baru yang mendaftar melalui website anda. 

 
Sistem Jaringan Pulsagram 
 
Bisnis PULSA ELEKTRIK ini dirancang sedemikian rupa sehingga bisa dipakai dan dijalankan 
oleh semua member dengan mudah baik ONLINE maupun OFFLINE. Apapun background bisnis 
anda, kami jamin anda bisa menjalankan metode ini hanya dalam beberapa langkah sederhana. 
 
*** AUTOMATIC SUN SYSTEM : N (tak terbatas) X 10 level 
 
Setiap peserta berhak memiliki jumlah member TAK TERBATAS untuk setiap levelnya dengan 
kedalaman sampai 10 level. Itu artinya program ini bekerja 100% UNTUK ANDA !Anda tidak 
perlu khawatir kehilangan calon downline hanya gara-gara terlimpah ke member lain dan biarkan 
program ini bekerja 24 jam untuk Anda ! 
 
*** SYSTEM YANG SIMPLE & TIDAK MEMBINGUNGKAN 
 
 
Sistem sponsorisasi di Pulsagram didesain sesederhana mungkin, sehingga Anda tidak perlu 
dibingungkan dengan berbagai macam istilah dan sistem yang membingungkan. Cukup 
bergabung dengan kami, jalankan sesuai panduan sederhan dan biarkan program ini bekerja 
untuk Anda. 
 
*** FAIRNESS SYSTEM 
 
Dengan adanya design system yang simple dan tanpa pembatasan jumlah member tiap level ( 
tak terbatas) maka calon member tidak akan lari kepada orang lain sehingga akan terjadi Sistem 
Yang Lebih Fair. Artinya siapa yang bekerja dan berusaha lebih keras, akan mendapatkan hasil 
lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, tidak hanya menguntungkan member yang 
bergabung terlebih dahulu. Oleh karenanya jangan ragu-ragu untuk segera bergabung di 
Pulsagram.com dan ciptakan MESIN PENGHASIL UANG yang akan membanjiri rekening bank 
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Anda. 
 
Yang Perlu Anda siapkan Untuk Dapat Mengikuti Program ini adalah : 

• Anda wajib memiliki Handphone untuk melakukan transaksi via SMS 

• Anda tidak wajib memiliki Account Bank namun apabila Anda memiliki Account Bank 
akan lebih mempermudah Anda menjalankan bisnis ini 

 
BISNIS ELEKTRIK ini "BUKAN" MONEY GAME atau MLM yang mengaharuskan anda membeli 
produk dengan harga mahal, kemudian diwajibkan mencari downline. Di bisnis ini, jika anda 
sudah terdaftar, kemudian melakukan deposit, katakanlah Rp. 20.000,-, dan uang sebesar 
Rp.20.000,- sudah terkonfirmasi, maka anda sudah bisa menjualnya ke teman atau saudara. 
 
Beberapa perusahaan mengklaim dirinya tidak menjalankan bisnis MLM atau Money Game 
hanya karena tidak adanya target penjualan & tutup poin. Namun apabila Anda teliti lebih cermat 
... ternyata mereka tetap memungut biaya registrasi sebagai "initial fee". Dengan "initial fee" inilah 
mereka membayar berbagai macam komisi & bonus kepada para membernya ( uang dari para 
member sendiri ). 
 
Di Bisnis yang saya ikuti ini, Perusahaan tidak memungut "initial fee" apa pun ! Selain tanpa 
target penjualan kami juga tidak memungut biaya registrasi sebagai "initial fee" ! 
 
Meskipun GRATIS 100% ... sebagai member bisnis yang saya geluti ini, Anda memiliki peluang 
dan kemampuan untuk membangun jaringan pemasaran sendiri di bawah Anda dan 
mendapatkan berbagai macam komisi & bonus yang menjadi PASIF INCOME Anda ! Semua itu 
merupakan bisnis real dan bukan permainan uang / money gaming dari "uang para membernya 
sendiri" ! 
 
Tertarik, Silahkan join http://www.pulsagram.com/join2123.htm   
 

III. Analisa Keuntungan Menjual Pulsa Elektrik 
 
Sebagaimana kita ketahui bahwa bisnis penjualan pulsa elektrik sedang booming sekarang ini. 
Tulisan ini hanya sebuah analisa kecil tentang bagaimana kita memperoleh keuntungan dari 
menjual pulsa elektrik baik secara online maupun offline. Kita bisa melihat di setiap jalan yang 
kita lalu banyak sekali kios-kios penjulan pulsa baik system voucher maupun pulsa elektrik, dan 
kedua-duanya adalah sama ada keuntungan yang bisa diperoleh. 
 
Keuntungan secara online adalah kita bisa merekrut calon pembeli maupun penjual dan 
sekaligus memperkenalkan web replika kita, contohnya :  
 
"http://www.pulsagram.com/?id=2123" baik dengan cara submit ke iklan gratis yang banyak 
bertebaran dimana-mana di dunia maya. Dan dengan demikian web replika tersebut dapat di 
kenal secara luas bila di banding penjualan secara offline. Dan juga prosentase web replika itu 
bisa di lihat secara online, jika kita sudah menjadi member perusahaan yang mengadakan 
Penjualan Pulsa Elektrik ini.  
 
Sedangkan keuntungan bila kita menjualnya secara offline, yakni jual voucher atau pulsa elektrik 
ke teman, saudara atau calon pelanggan yang lain, keuntungan yang diperoleh bisa bervariasi, 
dan yang menentukan anda sendiri. 
 
Sebagai contoh perbandingan saja: 
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Jika kita menjual secara offline, berikut adalah harga PULSA secara GROSIR dari perusahaan 
yang saya menjadi member didalamnya. 

 
 

 
 
Dari harga tersebut diatas kita bisa melihat, untuk Pulsa elektrik S5 adalah seharga Rp. 5450,-, 
namun biasanya di kios-kios voucher, di jual seharga Rp. 6.000,- atau Rp.7.000, sedangkan yang 
S100, dijual seharga antara Rp. 98.000 hingga 100.000,-, maka kita bisa lihat berapa keuntungan 
yang akan di peroleh jika kita menjual.  
 
Namun jika kita menjual secara online, maka ada dua keuntungan yang diraih selain 
mendapatkan downline yang mau bergabung, dan kemudian mendapat keuntungan tambahan 
6%, setelah itu sudah dipastikan downline tersebut juga bisa menjula PULSA ELEKTRIK tersebut 
secara offline. Sebenarnya antara offilene dan online sama saja, keduannya bisa mencari 
member baru, namun bila menggunakan internet jangkaunnya lebih luas, dan disinilah 
keuntungannya. 
 
Mau mencoba bergabung Bisnis PULSA ELEKTRIK, silahkan KLIK Di SINI, saya sangat senang 
membantu anda. 
 

IV. Komisi dan Bonus bagi Member 

Di setiap perusahaan yang bergerak dalam penjualan pulsa elektrik ini mereka selalu 
memberikan Komisi dan Bonus kepada membernya. Diantara perusahaan tersebut ada yang 
membatasi member dengan level member dan ada juga yang tidak. Yah, itulah kelebihan dan 
kekurangan dari masing-masing perusahan yang bererak dalam BISNIS PULSA ELEKTRIK ini.  
 
Adapun dimana saya bergerak sekarang, yaitu sebagai member salah satu BINIS PULSA 
ELEKTRIK ini, komisi atau penghasilan tidak dibatasi, dengan demikian potensi penghasilan 
Anda setiap bulan akan selalu bertambah, tergantung kerja keras dari usaha Anda untuk 
mendapatkan member. Di perusahaan ini komisi yang diberikan mudah di mengerti bagi 
siapapun. Saya akan memberikan gambaran sebagai berikut: 

Contoh : Anda mensponsori 4 orang mitra ( jumlah sebenarnya tak terbatas ) dan mitra di bawah 
Anda melakukan hal yang sama. Jumlah transaksi pengisian pulsa adalah 1 kali transaksi / hari 
dan memperoleh Rp. 50,-/transaksi, maka komisi perhitungan transaksi Anda adalah : 
 
4 Sponsor X Rp. 50,- = Rp. 200,- Jumlah Hari/bulan = 30 hari 
Maka bonus yang akan Anda peroleh adalah sebesar Rp. 6000,-,(Rp.200 X Rp. 50) dengan 
kondisi setiap mitra melakukan transaksi penjualan pulsa perhari minimal sekali.  

Hal tersebut diatas jika Anda memiliki member 4 orang, Nah bagaimana kalau banyak, berikut 
adalah analisanya sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah 
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KETERANGAN 
 
Pada Level II (dua) terlihat Jml member 4X4, ini berarti pada level I (satu) Anda memiliki 4 orang 
member, kemudian ke-empat member itu memiliki 4 member lagi, jadi satu member memiliki 4 
member, total 16 orang. Nah jika kita gunakan contoh diatas dengan 4 mitra/member maka 
perhitungannya adalah  

Bonus Pulsa Elektrik per transaksi adalah Rp. 50, Jumlah member 16 orang dan melakukan 
transaksi per hari sekali, maka jika di kalikan adalah Rp. 50 X 16 = Rp. 800,-. 

Kemudian Jumlah hari/Bulan adalah 30 hari 

TOTAL KOMISI menjadi Rp. 800 X Rp.50 = Rp. 24.000,-. 

Demikian seterusnya jika anda memiliki hingga level 10. NAMUN YANG HARUS 
"DIPERHATIKAN" adalah masing-masing anggota tidak memiliki kemampuan untuk merekut 
calon mitranya, maka saya jawab HAL ITU TIDAK MENGAPA, karena kita masih bisa 
memperoleh keuntungan secara offline, maksudnya menjual pulsa ke teman, kerabat atau orang 
lain. Lihat disini untuk analisanya. Dan jangan bermimpi mendapatkan seperti analisa dalam 
gambar tersebut jika kita malas untuk berusaha. PROGRAM INI BUKAN UNTUK CEPAT KAYA 
MENDADAK. Teruslah berusaha untuk mencari mitra usaha anda sebanyak mungkin, karena hal 
itu menentukan penghasilan anda, baik secara ONLINE maupun ONLINE. SETIAP usaha sudah 
pasti ada kendala dan kendala itu kita harus jalani. Jangan lupa berdo'a, karena dengan do'a 
memohon kepada Allah Yang Maha Pemberi Rizki akan lebih afdol. Do'a dan Usaha adalah 
bagaikan dua mata uang logam, dimana saling keterkaitan, serta jangan putus asa karena Allah 
berfirman : dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. [QS.94: 8] 
 
Anda tertarik mengikuti BISNIS PULSA ELEKTRIK ini, Silahkan "JOIN DISINI” atau klik 
http://www.pulsagram.com/join2123.htm   

Semoga Allah memudahkan segala urusan kita... Amin.  

V. Cara Bergabung atau Daftar 
 

a. Via web 
 
Silahkan Join dengan mengklik link berikut http://www.pulsagram.com/join2123.htm  , nanti akan 
terlihat form yang terdiri dari box yang harus di-isi, seperti gmabar dibawah: 
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Setelah di-isi semua “Klik” Kirim Pendaftaran” nanti akan ada informasi dating ke email Anda. 
 
Lalu bagaimana dengan jika tidak memiliki email atau internet akses, Jangan khawatir, Anda 
masih bias mendaftarkan calon member Anda via SMS, seperti pada poin beriukutnya 
 

b. Via SMS 

Karena Calon sposor Anda adalah saya dan ID saya adalah PG2123, maka Formatnya 
adalah 

Format : DAFTAR.<IDSponsor>.<HP Dwln>.<Nama Dwln>.<Kota Dwln>  

Contoh : DAFTAR.PG2123.08125678778.Budi Utomo.Jakarta  

Kirim ke nomor khusus pendaftaran : 08522-862-8200  
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Meskipun mendaftar via SMS otomatis Anda juga akan terdaftar di website. Gunakan ID dan 
password yang diberikan untuk login di member area website. Jangan lupa segera rubah 
password website Anda di menu profile member Area. 

Keterangan : 

Nomor 085228628200 di atas  hanya khusus untuk pendaftaran bukan untuk transaksi pulsa, 
komplain, dll 

Nomor 085228628200 di atas  dioperasikan oleh mesin / software sehingga tidak akan merespon 
SMS selain format pendaftaran di atas. 

Untuk transaksi pulsa, konfirmasi deposit, kompain, dll jangan dikirimkankan ke nomor ini namun 
di kirimkan ke nomor SMS Centre 

>>>Langkah 2. Lakukan Deposit Pulsa ( deposit BEBAS tanpa batas minimal ) 

Sebelum melakukan deposit pulsa maka status keanggotaan dan web replika Anda adalah Non-
Aktif. Untuk mengaktifkan status keanggotaan Anda, segera lakukan deposit Anda yang 
pertama ! 
 
Pembayaran deposit pulsa dapat dilakukan ke Bank Mandiri AC=141-0005810-767, BCA 
AC=822-0410-219 atau BNI AC=015-3099-345 

Begitu selesai melakukan pembayaran, segera lakukan konfirmasi aktifasi deposit melalui SMS 
atau YM dg format ; 

INFO.AKTIFASI*<No ID>*<Bank>*<JmlRupiah>*<Tgl><Nama Rek Pengirim> 

Contoh : INFO.AKTIFASI*JT999*Bank Mandiri*Sugeng Karyono*19 Nop 2008 

        dikirim ke nomor : SMS Centre atau YM ID : ym_oke 

Untuk konfirmasi deposit selanjutnya, gunakan format konfirmasi : 

INFO.DEP*<No ID>*<Bank>*<JmlRupiah>*<TGL>*<Nama_Rek_Pengirim> 

(selengkapnya lihat menu Cara Deposit ) 

VI. Cara Deposit 
 
Untuk terus mempermudah para member Pulsagram, kami menyediakan berbagai macam 
metode deposit. 
 
Pembayaran deposit dapat dilakukan melaui Bank Mandiri, BCA dan BNI dengan nomor 
rekening sebagai berikut : 
 
 

Bank : Mandiri 

AC : 141-0005810-767  

Nama : Rina Zulianti Dwi Hapsari 
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Bank : BCA 

AC : 822-0410-219   

Nama : Rina Zulianti Dwi Hapsari 

Bank : BNI 

AC : 015-3099-345   

Nama : Rina Zulianti Dwi Hapsari 

Untuk mempercepat proses input deposit, mohon agar jumlah nominal rupiah ditambahkan 
dengan 3 digit nomor unik. Misal ID=JT999 memasukkan deposit Rp 500.000, maka mohon 
nominal pengiriman di Bank adalah Rp 500.999,- 

PULSAGRAM TIDAK AKAN MEMUNGUT TAMBAHAN NOMINAL 3 DIGIT TERAKHIR 
TERSEBUT. DEPOSIT TETAP DIMASUKKAN PENUH SEJUMLAH Rp 500.789,- 

*** KONFIRMASI DEPOSIT 
Setelah melakukan transfer pada daftar rekening bank tersebut, segera lakukan konfirmasi 
pembayaran deposit via SMS / YM dg format : 
 
 
INFO.DEP*ID_Anda*Bank*JmlRupiah*TGL*Nama_Rek_Pengirim 
 
Contoh : 
 
INFO.DEP*JT999*MANDIRI*500327*23-11-2008*Puji Rahayu 
 
Dikirimkan ke SMS CENTRE, lihat SMS center dibawah 
  
*** KONFIRMASI DEPOSIT PERTAMA ( KHUSUS AKTIFASI MEMBER BARU) 
Bagi para member baru, setelah Anda melakukan registrasi maka status keanggotaan Anda 
adalah Non-Aktif. Untuk mengaktifasi status keanggotaan Anda, segera lakukan pembayaran 
deposit Anda yang pertama kali. 
 
Setelah melakukan pembayaran deposit Bank segera lakukan konfirmasi deposit dengan 
format : 
 
INFO.AKTIFASI*ID_Anda*Bank*JmlRupiah*TGL*Nama_Rek_Pengirim 
 
Contoh : 
 
INFO.AKTIFASI*JT999*MANDIRI*500999*23-11-2008*Puji Rahayu 
Dikirimkan ke SMS CENTRE lihat dibawah 
 
JADWAL WAKTU DEPOSIT 
Hari : 7 hari seminggu ( Senin – Minggu ) 
Waktu : Jam 08.00 – 21.00 WIB 
Untuk konfirmasi pengisian deposit setelah jam 21.00 maka deposit akan dibukukan secara 
efektif besok pagi hari  
 

VII. SMS CENTER 
 
SMS Centre : 
0852-9280-5598 (TSel) 
0852-9282-6688 (TSel) 



EBOOK PANDUAN USAHA PULSA ELEEBOOK PANDUAN USAHA PULSA ELEEBOOK PANDUAN USAHA PULSA ELEEBOOK PANDUAN USAHA PULSA ELEKTRIKKTRIKKTRIKKTRIK : www.pulsagram.com/?id=2123 

 

 

Ebook ini bisa di edit untuk promosi web replika Anda : 
http://www.pulsagram.com/?id=2123http://www.pulsagram.com/?id=2123http://www.pulsagram.com/?id=2123http://www.pulsagram.com/?id=2123 ,   ,   ,   ,  hubungi        adanipermana@gmail.comadanipermana@gmail.comadanipermana@gmail.comadanipermana@gmail.com     

11 

0856-4324-5758 (Indosat) 
0818-0403-8889 (XL) 
0899-5197-787 (Three) 
 
 

X. FORMAT TRANSAKSI 

Mengisi Pulsa (Format Standar) 
Format : <Produk>.<HP Tujuan>.<PIN>  
Contoh : M20.085634567899.1234  

Isi Pulsa MULTIPRODUK  
Format : <Produk1>.<Tujuan1>,<Produk2>.<Tujuan2>,<Produkn>.<Tujuann>.<PIN>  
Contoh : M20.0815334567899,F10.0317010789,A5.08522343445.1234  

Transfer Saldo Deposit ke Downline 
Format : TRANS.<ID Tujuan>.<Nilai Rupiah>.<PIN> 
Contoh : TRANS.JT999.150000.1234  
Catatan : transfer saldo minimal Rp 50.000,- 

Aktifasi Downline Baru dg Transfer Saldo Deposit ( Tanpa Bank ) 
Format : INFO.AKTIFASI <ID Downline> via transfer deposit dari <ID Anda> jumlah <rupiah> 
Contoh : INFO.AKTIFASI JT999 via transfer deposit dari PG5678 jumlah Rp 50.000 

Cek Komisi atau Rebate dari Transaksi Downline  
Format : CKOM.PIN 
Contoh : CKOM.1234  

Cek Harga MULTI PRODUK  
Format : HARGA.< Produk 1>,< Produk 2>,< Produk 3>.< Produk n>.<PIN>  
Contoh : HARGA.M20,A5,I10,S20,XX15,F10,R25.1234  

Ganti PIN  
Format : GPIN.<PIN Lama>.<PIN Baru>.<PIN Baru> 
Contoh : GPIN.1234.7878.7878  

Cek Saldo & Rekap Penjualan  
Format : SALDO.PIN 
Contoh : SALDO.1234  

Cek Komisi atau Rebate dari Transaksi Downline  
Format : CKOM.PIN 
Contoh : CKOM.1234  

Tambah / Paralel HP Baru ( sampai 8 nomor HP ) 
Format : THP.<NO HP BARU>.<PIN> 
Contoh : THP.0813556788999.1234 

Komplain transaksi 
Format : INFO.<ISI_KOMPLAIN> 
Contoh : INFO.S10 ke 0813335656567 25/12/08 blm masuk 
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>>> Untuk transaksi via SMS 
Semua format transaksi di atas ( kecuali order pendaftaran ) dikirimkan ke nomor SMS 
Centre : 

0818-0403-8889 (XL)  
0856-4324-5758 (Indosat) 
0852-9282-6688 atau 0852-9280-5598 (Telkomsel) 
0899-5197-787 (Three)  

 

 
Silahkan Mencoba dan Sedekahkan keuntungan yang anda peroleh, InsyaAllah berkah… 
 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
A Dani Permana 
 
http://adanipermana.co.cc 
http://it-database.blogspot.com  
 
© PULSAGRAM - http://www.pulsagram.com/?id=2123  


