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PPOB Tips: 5 Cara Menghemat Pemakaian Pulsa Internet dan Telpon 

Di zaman sekarang, semua orang memakai kedua benda tersebut, baik untuk keperluan pertukaran 
pesan, panggilan telpon, maupun untuk berselancar di dunia maya/internet. Di titik ini, pulsa menjadi 
sebuah elemen penting yang menjaga kelangsungan hidup sebuah gadget/smartphone, dan PPOB 
menyediakan solusi jasa loket pembayaran untuk berbagai jenis transaksi pembelian pulsa. Layanan yang 
diberikan berada dalam platform Payment Point Online Bank yang bisa digunakan untuk pembelian 
pulsa seluler dan berbagai jenis pembayaran lainnya.  

Sistem pembayaran online yang ditawarkan pada hakikatnya ditujukan untuk Anda yang ingin 
menjadi mitra utama dalam hal penyediaan layanan pembelian pulsa bagi pelanggan. Modal utama yang 
dibutuhkan tidaklah besar. Anda hanya membutuhkan satu set komputer beserta printer serta jaringan 
internet yang cukup cepat. Layanan yang diberikan bersifat online, jadi Anda tidak perlu bersusah payah 
menyediakan perangkat khusus lainnya. Dan lagi, ada begitu banyak kemudahan yang diberikan untuk 
Anda yang berminat menjadi partner kami. Tidak diperlukan instalasi aplikasi khusus, sebab loket 
payment point online bank bisa diakses langsung lewat website online. Sebagai mitra kami, Anda bahkan 
diberikan kemudahan lain, yakni tersedianya akses melalui smartphone Android, iPhone, maupun 
Blackberry. Anda cukup membuka situs Payment Point Online Bank melalui browser yang disediakan 
perangkat gadget yang dimiliki.   

Dengan tersedianya situs online untuk pembelian serta pembayaran pulsa gadget, Anda dimudahkan 
untuk melayani pelanggan dengan cepat serta efisien. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana 
bila pelanggan kehabisan kuota internet tanpa disadari. Beberapa aplikasi di dalam smartphone memang 
menyedot pulsa secara default tanpa pengguna tahu. Nah, bagaimana caranya menghemat kuota internet 
supaya tidak cepat habis. Memang pulsa murah bisa dibeli dengan mudah melalui channel PPOB, 
namun tetap saja diperlukan trik khusus untuk menghemat kuota dan menghemat pengeluaran pulsa 
sekaligus.  

Berikut tips tentang cara menghemat kuota internet dan juga cara menghemat pemakaian pulsa, supaya 
pengguna tidak terjebak dalam pemborosan pulsa: 

1. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah menghapus atau mematikan fitur yang tidak terpakai di 
smartphone. Fitur yang tidak terpakai seringkali menyedot kuota data internet dan sudah pasti 
bakal menjadikan pemakaian pulsa semakin boros. Beberapa fitur seringkali diaktifkan tanpa 
sengaja, dan kemudian menyedot pulsa tanpa kita ketahui.  

2. Yang kedua adalah mengaktifkan data saver pada browser seperti Chrome. Browser popular satu 
ini menyediakan fitur penghemat data kuota yang bisa diaktifkan dengan mudah melalui menu 
Settings  data saver. Begitu aktif, fitur ini akan menjalankan kompresi yang dilakukan guna 
mengurangi ukuran situs web dan gambar yang dibuka selama proses penelusuran di internet.  

3. Ketika memakai smartphone untuk menelpon, sebaiknya cek dulu apakah orang yang ingin 
ditelpon menggunakan jenis kartu operator yang sama dengan yang dipakai. Bila tidak, maka 
akan lebih bijak untuk menghubunginya dengan cara lain, misalnya: menggunakan fitur 
Whatssapp atau SMS. Ini adalah cara tradisional untuk menghemat pemakaian pulsa telpon.      



4. Bagi para pengguna smartphone Android, fitur “Restrict Background data” akan membantu 
membatasi pemakaian data di background yang biasanya digunakan oleh aplikasi tertentu. Fitur 
tersebut bisa diakses di dalam menu Settings > Data Usage. Bila fitur tersebut diaktifkan, 
aplikasi yang memakai data di background biasanya akan memakai data hanya bila perangkat 
smartphone terkoneksi ke jaringan Wi-Fi.  

5. Pengguna smartphone juga perlu memanfaatkan layanan tertentu yang meminimalisir biaya 
pulsa untuk menelpon maupun untuk SMS. Layanan semacam ini biasanya tersedia dalam 
bentuk paket menelpon atau sms, yang dibundling dengan harga tertentu. Bentuk paket seperti 
ini tentu saja akan membantu pengguna menghemat lebih banyak pulsa.  

Dengan akses ke loket pembayaran online yang mudah, mitra kami tentu akan memperoleh banyak 
keuntungan dari layanan Payment Point Online Bank yang kami sediakan. Loket Pulsa Murah online 
yang disediakan mencakup layanan penjualan pulsa untuk berbagai nama operator seluler di Indonesia.   

Layanan loket pulsa murah online yang disediakan oleh PPOB sangat terbuka dan memang 
menyediakan jalur bisnis menguntungkan untuk pengusaha pulsa yang ingin meningkatkan bisnis 
mereka ke tingkat selanjutnya.  

PPOB Tips: 5 Cara Berburu Tiket Pesawat Murah 

Tiket pesawat bisa dibeli dengan mudah melalui beberapa channel agen perjalanan maupun secara 
online. Bahkan sekarang ada banyak pengusaha bisnis online yang mulai merambah ke bisnis penjualan 
tiket pesawat secara online. Di sini PPOB menawarkan kemudahan bagi mitra usaha yang ingin 
membuka loket online melalui channel Payment Point Online Bank. Berbagai macam transaksi lain juga 
dicakup oleh layanan loket online Payment Point Online Bank, termasuk loket pembelian pulsa murah 
online, pembayaran rekening PLN, pembayaran rekening TV kabel, dan lain sebagainya. Khusus 
pembelian di loket tiket pesawat online, Payment Point Online Bank melayani pembelian tiket pesawat 
dari 13 maskapai yang beroperasi di Indonesia.  

Dengan sistem one stop service payment atau pembayaran online di satu loket, calon mitra PPOB 
Nusantara memiliki kesempatan untuk membuka jasa face to face di mana mitra akan bertemu langsung 
dengan pembeli jasa di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Artinya di sini, mitra kami 
membutuhkan tempat untuk melayani pelanggan yang mencari tiket pesawat untuk kota tujuan tertentu.   

Meski sekarang ini mitra Payment Point Online Bank bisa memanfaatkan peluang untuk membesarkan 
usaha ticketing pesawat secara online, namun tiket pesawat murah tergolong sulit didapatkan. Ini 
terutama terjadi pada musim-musim padat seperti libur lebaran, natal, maupun libur hari raya nasional 
lainnnya. Nah, bagaimana caranaya memperoleh tiket pesawat murah bahkan di saat musim liburan? 
Setidaknya ada beberapa tips yang bisa diikuti di sini: 

1. Rencanakan penerbangan tengah malam atau subuh 

Tiket pesawat untuk penerbangan tengah malam atau subuh biasanya dihargai jauh lebih murah 
dibandingkan penerbangan di siang atau sore hari. Strategi yang satu ini bisa diterapkan pada periode 
liburan di mana tiket pesawat murah sulit didapatkan. Lalu hendaknya jangan lupa untuk selalu 
memeriksa harga tiket pesawat ke kota tujuan. Langsung pesan begitu menemukan harga yang cocok. 
Lalu jangan lupa untuk membandingkan harga tiket pesawat di satu online travel agent dengan yang 
lainnya, supaya bisa dipilih satu tiket yang murah.  

2. Mencoba rute alternatif 

Cobalah beberapa rute alternatif, misalnya memilih untuk terbang ke kota lain, yang dekat dengan kota 
yang menjadi tujuan. Alternatif lain: cobalah untuk memilih penerbangan dengan transit, yang biasanya 
dihargai lebih murah tiketnya dibandingkan penerbangan langsung. Bila memilih rute penerbangan 
transit, perhatikan juga waktu transit supaya tidak terlalu lelah ketika berada di perjalanan menuju kota 
tujuan.  



3. Pilih tiket yang dijual maskapai Full Service 

Momen libur hari raya biasanya penuh dengan tawaran dari maskapai full service. Di momen itulah 
biasanya ada banyak ajang promo yang diberikan oleh maskapai full service. Di momen libur hari raya, 
harga tiket pesawat dari maskapai full service biasanya tidak jauh beda tingkatannya dengan maskapai 
yang menawarkan tiket tarif rendah. Karena itu sebaiknya pilihlah maskapai full service ketika musim 
liburan hari raya tiba. Beberapa maskapai terkenal seperti Lion Air atau Citilink biasanya menawarkan 
tiket promo liburan yang bakal menghemat lebih banyak uang.  

4. Pesan tiket jauh-jauh hari 

Di momen seperti libur hari raya, maskapai biasanya menawarkan tiket murah dalam jangka waktu 50 
hari sebelum hari keberangkatan. Karena itulah ada baiknya untuk memesan tiket pesawat jauh-jauh 
hari, sebab dengan begitu banyak kesempatan untuk mendapatkan tiket promo berharga murah. 
Kesempatan jauh lebih besar untuk diperoleh orang yang membeli tiket pesawat jauh-jauh hari.  

5. Beli tiket online di Payment Point Online Bank 

Banyaknya jumlah orang yang mencari tiket promo di saat menjelang libur hari raya atau hari libur 
lainnya merupakan kesempatan bagus untuk pengusaha online yang berminat untuk mengembangkan 
bisnis di bidang penjualan tiket pesawat online. Di titik ini, tentu saja ada banyak pelanggan yang 
kemudian mencari alternatif tiket pesawat promo atau berharga murah. PPOB membuka kesempatan 
bagi agen perjalanan yang ingin mengembangkan usaha bisnis penjualan tiket pesawat secara online. 

Menjadi Mitra Loket Online BPJS Persembahan PPOB 

PPOB merupakan platform loket online yang memberikan kemudahan bagi mitra kami yang ingin 
membantu pemilik nomor BPJS Kesehatan & Tenaga Kerja dalam membayar premi setiap bulannya. 
BPJS Kesehatan & Tenaga Kerja adalah layanan asuransi dari pemerintah yang disediakan khusus untuk 
masyarakat umum, individu, maupun tenaga kerja profesional di berbagai instansi pemerintahan dan 
swasta. Lalu apa itu BPJS Ketenagakerjaan? Ini merupakan hasil akumulasi dari berbagai peraturan dan 
Undang-Undang yang fokus pada proteksi ketenagakerjaan dan jaminan social di negara Indonesia. Yang 
perlu diketahui adalah, produk BPJS merupakan lanjutan dari layanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
(Jammsostek yang dibentuk berdasarkan UU no. 3 tahun 1992. Jamsostek akhirnya berubah menjadi 
BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan mandate presiden yang mengacu pada UU no. 24 tahun 2011.  

Sistem pembayaran BPJS ditetapkan sesuai dengan besaran premi yang harus dibayarkan pemegang polis 
setiap bulannya. Ada beragam channel pembayaran yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna BPJS untuk 
membayar premi/iuran bulanan, baik lewat loket bank yang ditunjuk, lewat gerai supermarket tertentu, 
maupun lewat loket online. Nah, PPOB menyediakan fasilitas loket online untuk para mitra kami yang 
ingin membuka peluang usaha di bidang penjualan pulsa murah online, pembayaran BPJS, maupun 
pembayaran tagihan lainnya. Yang ditonjolkan oleh sistem tersebut adalah Payment Point Online Bank, 
yakni sebuah platform loket pembayaran online yang terbuka lebar untuk dimanfaatkan pengusaha 
bisnis online dalam mengembangkan usahanya.  

Berbicara tentang layanan BPJS, setidaknya ada lima program proteksi yang ditawarkan kepada pekerja.  

1. Perlindungan bagi pekerja sektor jasa konstruksi 

Dikarenakan potensi resiko yang sangat tinggi, pekerja konstruksi kini sudah dimasukkan ke dalam 
golongan peserta yang menerima layanan BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang dimaksud di sini termasuk 
tenaga kerja kontrak, tenaga borongan, serta tenaga kerja lepas/harian. Jumlah iuran BPJS nya pun 
bervariasi, namun biasanya sebesar 0,24 persen dari total nilai proyek.  

2. Pekerja bukan penerima upah 



Peserta program ini biasanya berasal dari sektor non-formal sepetri wiraswata, petani, maupun 
pedagang. Iurannya bukan ditanggung perusahaan, melainakn ditetapkan berdasarkan UMK atau UMP.  

3. Jaminan Kematian 

Jaminan yang dibayarkan mencapai angka 21 juta rupiah, yang terdiri dari santunan kematian sebesar 14 
juta dan biaya lain termasuk pemakaman sebesar 2 juta rupiah. Selain itu ada juga santunan berkala yang 
dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Program ini menjaminkan mereka yang meninggal bukan 
karena faktor yang disebabkan kecelakaan kerja. Ahli waris dari pemegang polis adalah orang yang 
berhak memperoleh jaminan kematian dari BPJS.  

4. Jaminan Kecelakaan Kerja 

Rehabilitasi dan kompensasi diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, atau 
menderita penyakit yang diakibatkan kerja. Iuran bagi program yang satu ini sepenuhnya ditanggung 
oleh perusahaan, yang nilai bervariasi antara 0.24 – 1.74 persen. Besarannya ditentukan oleh jenis 
kelompok usaha yang dijalankan.  

5. Jaminan Hari Tua 

Untuk yang satu ini, perusahaan lah yang menanggung 3.7 persen dari total keseluruhan jumlah iuran 
BPJS. Semua jumlah iuran yang telah terkumpul akan diberikan kepada karyawan yang memasuki masa 
usia pensiun pada umur 55 tahun. Total klaim biasanya lebih besar jumlahnya, sehingga peserta bakal 
mendapatkan keuntungan lumayan.  

Karena cakupan program BPJS yang begitu besar, tidak heran bila pengelolaan serius sangat dibutuhkan, 
mulai dari iuran yang harus dibayarkan sampai sistem yang mendukung channel pembayaran iuran dari 
peserta BPJS. PPOB menawarkan kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan pengusaha online, dengan 
syarat yang sederhana dan mudah dipenuhi. Mitra kami hanya harus menyediakan komputer dan printer, 
serta jaringan internet yang relatif cepat untuk mengakses loket PPOB Nusantara secara online. 
Kelebihan yang kami tawarkan adalah: mitra kami tidak perlu menginstall program atau software 
apapun. Situs Payment Point Online Bank bahkan bisa diakses dengan mudah menggunakan browser 
pada smartphone jenis apapun.  

Dengan sistem pembayaran online yang mudah, mitra kami bisa menjalankan usaha pembayaran 
iuran BPJS online dengan metode yang efisien. Mitra kami hanya perlu melakukan login dan segala 
macam update akan berjalan otomatis. Selain itu segala jenis transaksi online di loket PPOB terbukti 
aman karena menggunakan SSL 256bit. Tingkat keberhasilan transaksi yang mencapai 100% menjamin 
bahwa mitra kami tidak akan mengecewakan pelanggan yang ingin rutin membayar iuran BPJS-nya. 
Hanya dibutuhkan waktu satu menit saja untuk mendaftar sebagai mitra PPOB! 

Peluang Menjadi Penjual Tiket Online Kereta Api Bersama PPOB 

Pemesanan tiket Kereta Api kini semakin mudah berkat kehadiran channel-channel online yang menjual 
tiket resmi dari PT. KAI (Kereta Api Indonesia). Dan PPOB Nusantara adalah salah satu channel yang 
menyediakan platform one stop service payment online untuk mitra pengusaha yang tertarik merambah 
bisnis penjualan tiket kereta api secara online. Channel Payment Point Online Bank menyediakan 
platform bagi pengusaha di bidang apapun, terutama yang bergerak di bidang penjualan jasa online. Oleh 
Karena itu kami tidak membatasi kemitraan, dalam arti siapa saja, mulai dari pengusaha supermarket, 
pengusaha online, pengusaha warnet, pedagang retail, dan lain sebagainya bahkan sampai pedagang 
Burjo 24 jam. Apa saja keuntungan yang bakal didapat dari mitra pengusaha PPOB?  

Bisnis PPOB yang ditawarkan mencakup metode penjualan di mana mitra kami membuka loket di lokasi 
yang telah ditentukan. Sistem Payment Point Online Bank adalah jenis loket pembayaran online yang 
disediakan bagi mitra kami untuk melayani pelanggan mereka. Keuntungan yang pertama adalah 
kemudahan memiliki loket pembayaran online yang menyediakan ragam jenis transaksi, bahkan 



sampai penjualan pulsa murah online. Selain itu keuntungan lain adalah: mitra kami bisa langsung 
bertransaksi dengan pelanggan. Untuk tiket kereta api, kami menyediakan platform kemitraan di mana 
mereka yang berminat bisa menjual tiket kereta api ke jurusan manapun di pulau Jawa.  

Tentu saja selain pembelian tiket kereta api online yang memudahkan orang untuk memperoleh jalan 
menuju kota tujuan, ada banyak cara untuk menikmati perjalanan tiket kereta api. Berikut lima tips yang 
akan membuat perjalanan dengan kereta api menjadi semakin menarik.  

1. Pergilah pada siang hari, ke tempat dengan jalur eksotis 

Jalur kereta api di pulau Jawa memiliki beberapa titik yang menampakkan pesona eksotis bumi 
Indonesia. Di bagian barat Pulau Jawa terdapat jalur antara Cikampek – Bandung, dan Bandung – Banjar 
yang menampilkan pemandangan eksotis berupa kelokan, tanjakan, dan bukit serta gunung menjulang 
yang mengapit jalur rel. Melakukan perjalanan di siang hari dengan kereta api, melewati jalur tersebut, 
akan membuat perjalanan dengan kereta api semakin berkesan.  

2. Belilah tiket jauh-jauh hari 

Ini penting dilakukan, terutama bila rencana perjalanan dilakukan pada saat atau menjelang libur hari 
raya. Belilah tiket kereta api jauh-jauh hari, minimum 30 hari sebelum tanggal keberangkatan. Ini 
dimaksudkan supaya bisa mendapatkan jatah tiket dengan harga di batas bawah. Bila beruntung, tiket 
promo (yang biasanya tersedia ketika libur menjelang) akan dengan mudah didapatkan juga.  

3. Bawa Makanan Secukupnya 

Bagi sebagian orang, harga makanan di atas kereta terlalu mahal. Karena itu tidak ada salahnya 
membawa bekal sendiri, sembari disantap bersama anggota keluarga. Ini tentu saja akan menambah akan 
menambah keakraban keluarga selama perjalanan menggunakan kereta api.  

4. Periksa barang bawaan, jangan sampai tertinggal 

Demi kenyamanan, sebaiknya memeriksa barang bawaan terlebih dahulu, baik sebelum maupun sesudah 
masuk ke dalam kereta api. Barang bawaan yang tertinggal di rumah maupun di atas kereta api malah 
akan menyulitkan penumpang di kemudian hari.  

5. Manfaatkan channel PPOB untuk membeli tiket 

Semakin banyaknya orang yang memanfaatkan channel PPOB untuk membeli tiket kereta api berarti 
sebuah keuntungan bagi calon mitra yang tertarik untuk membuka loket penjualan tiket kereta api online. 
Selain kemudahan dalam membeli tiket kereta api sesuai dengan tujuan dan tanggal keberangkatan, 
calon mitra juga mendapatkan keuntungan lain berupa kemudahan dalam menjalankan sistem 
pembayaran online tiket kereta api.   

Calon mitra yang berminat menjalin kerjasama penjualan tiket kereta api online tidak perlu menginstall 
apapun. Hanya dibutuhkan komputer dan printer, serta koneksi internet unlimited untuk membuka 
layanan loket online PPOB Nusantara. Kami menawarkan jasa langsung, mudah, serta menguntungkan 
bagi calon mitra yang ingin membuka loket online penjualan tiket kereta api.  

Dengan sistem loket online berbasis Web yang ditawarkan PPOB, mitra kami berkesempatan meluaskan 
peluang bisnis online sampai ke tingkat yang lebih besar lagi.  

   

 

 


