
HARGA PRODUK GTN PULSA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CARA DEPOSIT VIA BANK 

 
TATACARA DEPOSIT VIA BANK : 
 

1. WAKTU DEPOSIT : JAM 09.00 - 20.00 WIB (KECUALI 

BRI WAKTU DEPOSIT JAM 09.00 - 14.00 WIB Dan HARI 

KERJA) 

2. CARA TRANSFER DEPOSIT HARUS MENYERTAKAN 3 

ANGKA BELAKANG NO.ID ANDA (CONTOH : ANDA 

AKAN MENDEPOSIT Rp. 500.000,- DAN NO ID ANDA 

(000012), MAKA ANDA TRANSFER SEJUMLAH Rp. 

500.012). 
 

SETELAH SELESAI MENTRANSFER DEPOSIT LALU 

ANDA LAKUKAN KONFIRMASI DENGAN MENGETIK 

(NAMA BANK/NOMINAL TRANSFER/NO.ID) MISAL : 

BCA/500.012/000012). KIRIM KE NO.HP 082116002627 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARA TRANSAKSI 
 

Isi Pulsa : 
 

NOMINAL.NOHP.PIN (Contoh : 
5.082116002627.1234) 

 

Transaksi Ke-2 s/d Ke 9 : 
 

NOMINAL.NOHP.PIN.2 (Contoh : 
5.082116002627.1234.2) 
 

Transaksi Multi (Isi Pulsa ke 4 Nomer HP sekaligus) : 
 

NOMINAL.NOHP,NOMINAL.NOHP#1234 
(Contoh : 5.082116002627,10.08216330902#1234) 

 

Cek Harga : 
 

H.PRODUK.PIN (Contoh : H.AS.1234) 
 

Cek Deposit / Cek Bonus : 
 

S.PIN 
(Contoh : S.1234) 

 

Paralel HP 
 

PR.NOBARU.IDANDA.PIN 
(Contoh : PR.082116330902.000004.1234 

 

Registrasi Downline / Agen Baru : 
 

REG.NAMA.KOTA.HPAGEN.IDANDA 

(Contoh : 
REG.BUDI.SUMEDANG.082116002627.000004) 

 

Transfer Deposit/Saldo : 
 

TP.HPAGEN.NOMINAL.IDANDA 
(Contoh : TP.082116330902.100000.000004) 

 

 

Ambil Bonus Langsung : 
 

BN.ID.PIN 
Contoh : BN.000012.1234 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGALITAS PERUSAHAAN 
 

NOTARIS : LATY GAYANTI, SH 

NO. AKTA 

PENDIRIAN 

: 14 TANGGAL 28 JULI 2010 

KEPMENKUMHAM : AHU-46130.AH.01.01.TAHUN 

2010 

NPWP : 31.226.423.7-446.000 

SIUP : AKAN DIPROSES 

TDP : AKAN DIPROSES 

 

VISI PERUSAHAAN 
 

“ Menjadikan Perusahaan yang professional dengan memiliki 

nilai dan manfaat bagi pengembangan ekonomi masyarakat.” 

 

MISI PERUSAHAAN 
 

1. Membentuk mental wirausaha yang professional. 

2. Membentuk wirausaha yang rajin. 

3. Membentuk wirausaha yang dapat bermanfaat bagi dirinya 

sendiri dan masyarakat. 

4. Membangun mental wirausaha yang dapat bekerjasama untuk 

maju. 

5. Membentuk wirausaha yang istiqomah dalam kejujuran. 

 
PT. GERAK TANDANG NUSANTARA, didirikan di kota 

Sumedang pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010. Dengan bergerak 

di bidang usaha jasa dan perdagangan umum. Secara prinsip 

perusahaan ini bertujuan untuk membangun dan memberdayaan 

seluruh potensi ekonomi masyarakat yang nanti muaranya akan 

berkorelasi dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang 

bergabung dengan PT. Gerak Tandang Nusantara. Maka untuk 

mewujudkan system ekonomi yang berbasis pemberdayaan 

ekonomi rakyat pilihan tepat bagi kami jika gerakan awal usaha 

kami konsentrasi di bidang perdagangan jasa telekomunikasi 

seluler. Dimana untuk jenis usaha ini sangat potensial dengan 

makin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana 

telekomunikasi. 

 

Untuk lebih memudahkan perkembangan usaha, maka kami 

menggunakan system penjualan yang menggunakan system 

jaringan. Harapan kami bahwa budaya gotong royong yang 

diwariskan oleh para leluhur kita Menjadi modal utama 

berkembangnya usaha dengan bersama-sama dan sejahtera secara 

bersama-sama. 

 

 

Kantor Perusahaan : 

 
Jl. Prabu Geusan Ulun No. 134 Sumedang (seberang pertigaan 

BNI Sumedang) 

No. kontak  : (082116002627 – 082116330902) 

Email   : gtn1smd@yahoo.co.id 

Web/Blog sementara  : gtnpulsa.weebly.com / 

gtnpulsa.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKETING PLAN GTN PULSA 
 

 

Untuk bergabung di GTNpulsa anda tidak perlu modal besar, 

dengan hanya Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) anda akan 

mendapatkan berbagai macam fasilitas, diantaranya: 

 

    Mendapatkan chip all operator dengan nomor anda sendiri 

tanpa mengganti kartu baru. 

    Mendapatkan deposit pulsa Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) 

    Mendapatkan harga pulsa yang murah. 

    Mendapatkan pelayanan pengisian pulsa 24 jam (non stop) 

    Pelayana prima dari GTNpulsa dengan alat pengisian pulsa 

yang canggih dan terbaru anda tidak perlu pusing dalam 

pengisian pulsa, karena transaksi tanpa kode yang harus anda 

hapalkan. 

    Mendapatkan 7 (tujuh) keuntungan yang besarnya dapat 

mencapai puluhan milyaran rupiah. 

 

Ketika anda bergabung dengan GTNpulsa maka bersiaplah 

anda menjadi milyarder dan bersiaplah menjadi orang yang 

selalu memperjuangkan kelayakan hidup. Anda akan 

mendapatkan 7 keuntungan 

 

1.      Keuntungan Langsung Penjualan; 
Jika anda memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh 

GTNpulsa anda akan mendapatkan harga pulsa yang jauh 

lebih murah dari harga yang ditawarkan dipasaran, karena 

kami memposisikan anda sebagai agen (distributor) bukan 

hanya konsumen. 

 

Contoh jika anda dalam satu bulan membutuhkan pulsa 

sebesar Rp. 100.000,- (dengan 10 kali pengisian pulsa 

nominal 10.000) 

Jika anda membeli dipasaran maka anda harus mengeluarkan 

anggaran sebesar = 12.000 (harga pasaran pulsa nominal 

10rb) x 10 kali pengisian. Maka anggaran yang dikeluarkan 

sebesar Rp. 120.000,- 

Sebaliknya jika anda mitra GTNpulsa dan melakukan 

pengisian pulsa dengan nominal sama dan kebutuhan sama. 

Maka anda hanya membutuhkan dana sebesar = 10.450 

(harga GTNpulsa) x 10 kali pengisian, maka anggaran yang 

dikeluarkan sebesar Rp. 104.500,- 

Ada selisih/keuntungan 12.000 – 10.450 = 1.550,- 

Jika dikalikan 10 kali pengisian anda dalam satu bulan 1.550 

x 10 = Rp.15.500,- (nilai ini kecil jika satu bulan tapi nilai 

ini akan besar jika anda menggunakan selama satu tahun) 

atau kebutuhan anda lebih dari 10 kali pengisian selama 

sebulan. 

SMS CENTER 

0852 220 639 50 
0838 259 752 74 
0857 225 560 55 

SMS KOMPLIEN KE : 

0821 1600 2627 
0821 1633 0902 

mailto:gtn1smd@yahoo.co.id


2.      Keuntungan Perkembangan Jaringan; 
Keuntungan ini akan didapatkan jika anda dapat 

mengembangkan jaringan dengan mengajak orang lain 

bergabung menjadi mitra GTNpulsa sampai kedalaman 15 

level di bawah anda:  

Contoh anda dapat mereferensikan 10 anggota masuk 

GTNpulsa dalam satu hari 10 orang. Maka bonus yang akan 

anda dapatkan Rp. 5.000 x 10 orang x 30 hari = 1.500.000 

(bonus yang akan anda dapatkan) selain itu jika yang anda 

daftarkan sama seperti anda dapat mengembangkan jaringan 

maka andapun akan mendapatkan bonus di level 2, level 3, 

sampai level 15. 

Perhatikan ilustrasi dibawah ini: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. Keuntungan Transaksi Pulsa; 
Keuntungan ini anda dapatkan jika jaringan dibawah anda 

melakukan transaksi (pembelian) pulsa. Maka anda akan 

mendapatkan keuntungan sampai dengan level ke 15 di 

bawah anda pada saat melakukan pembelian pulsa, setiap 

transaksi Rp. 10 (nilai ini sangat kecil jika anggota anda 

sedikit melakukan pembelian pulsa tapi jika jaringan anda 

banyak dan pembelian pulsa rajin maka anda akan 

mendapatkan bonus ratusan juta rupiah dalam satu minggu) 

Perhatikan ilustrasi dibawah ini; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bonus Top Sponsor 
Bonus ini diberikan kepada agen GTNpulsa yang paling 

banyak mensponsori/ mendaftarkan anggota baru dalam satu 

bulan dengan syarat lebih dari 25 anggota. Bonus ini akan 

didapatkan oleh 3 (tiga) agen terbanyak yang mendaftarkan 

anggota baru dengan alokasi bonus: pemenang 1 (alokasi 

50%), pemenang 2 (alokasi 30%) dan pemenang 3 (alokasi 

20%). Alokasi bonus ini Rp. 300 (peranggota baru). 

Contoh :  

Dalam bulan januari anggota yang daftar ke GTNpulsa 

sebanyak 5.000 anggota, maka bonus yang diterima; 

Pemenang 1 (5.000 anggota x 300 (besar bonus) x 50% = 

750.000,- 

Pemenang 2 (5.000 anggota x 300 (besar bonus) x 30% = 

450.000,- 

Pemenang 3 (5.000 anggota x 300 (besar bonus) x 20% = 

300.000,- 

(bonus diberikan paling lambat tgl 7 setiap bulannya) 

No id dan nama pemenang akan diumumkan setiap 

bulannya. 

 

5. Bonus Stockis 
Bonus ini diberikan kepada agen GTNpulsa yang telah resmi 

terdaftar sebagai stokis. Hak stokis mendapatkan bonus Rp. 

1.000,- setiap mendaftarkan anggota baru, (bonus tambahan 

selain bonus jaringan yang sama didapatkan oleh setiap 

anggota). 

Syarat menjadi stokis: 

 Mengajukan permohonan (formulir disediakan) 

sekaligus menandatangani perjanjian dengan pihak 

perusahaan. 

 Deposit minimal stokis Rp. 1.000.000,- (setiap deposit) 

 Menjadi agen aktif (paling lambat 2 bulan harus 

melakukan deposit) 

keanggotaan agen sebagai stokis akan dihapus secara 

langsung apabila agen tidak bias memenuhi persyaratan 

diatas. Dan akan kembali menjadi agen biasa. 

Bonus diberikan paling lambat tgl 7 setiap bulannya 

 

6. Bonus Pensiun 
Bonus pensiun diberikan kepada agen GTNpulsa yang telah 

memenuhi kualifikasi persyaratan, sebagai berikut; 
 

 Pensiun Silver 

Adalah agen GTNpulsa yang telah mendaftarkan anggota 

baru secara langsung sebanyak 100 anggota. 

Alokasi bonus yang diberikan Rp. 600,- (enam ratus rupiah) 

Contoh dalam bulan januari anggota baru yang terdaftar di 

GTNpulsa sebanyak 5.000 anggota sedangkan yang telah 

kualifikasi sebanyak 8 agen. Maka bonus yang diterima. 

Total agen baru (5.000) x alokasi bonus (Rp. 600) / 8 (agen 

kualifikasi pensiun silver = Rp. 375.000,- 

Maka bonus masing-masing Rp. 375.000,- 
 

 Pensiun Gold 

Adalah agen GTNpulsa yang telah mendaftarkan anggota 

baru secara langsung sebanyak 300 anggota. 

Alokasi bonus yang diberikan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) 

Contoh dalam bulan januari anggota baru yang terdaftar di 

GTNpulsa sebanyak 5.000 anggota sedangkan yang telah 

kualifikasi sebanyak 4 agen. Maka bonus yang diterima. 

Total agen baru (5.000) x alokasi bonus (Rp. 300) / 4 (agen 

kualifikasi pensiun silver = Rp. 375.000,- 

Maka bonus masing-masing Rp. 375.000,- 
 

 Pensiun Platinum 

Adalah agen GTNpulsa yang telah mendaftarkan anggota 

baru secara langsung sebanyak 1.000 anggota. 

Alokasi bonus yang diberikan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) 

Contoh dalam bulan januari anggota baru yang terdaftar di 

GTNpulsa sebanyak 5.000 anggota sedangkan yang telah 

kualifikasi sebanyak 2 agen. Maka bonus yang diterima. 

Total agen baru (5.000) x alokasi bonus (Rp. 200) / 2 (agen 

kualifikasi pensiun silver = Rp. 500.000,- 

Maka bonus masing-masing Rp. 500.000,- 

(bonus diberikan paling lambat tgl 7 setiap bulannya) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Bonus Prestasi 
Bonus prestasi diberikan kepada agen GTNpulsa yang dapat 

memenuhi qualifikasi presatasi, sebagai berikut ; 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Cara Pencairan Bonus (Transaksi dan Jaringan) 
1.    Deposit pulsa (Jika anda ingin bonus masuk ke Deposit) 

 Caranya : Ketik BN.ID.PIN 

 Contoh : BN.000012.1234 

 Kirim ke SMS CENTER 

 Ket : Bonus akan masuk secara otomatis 

 

2.    Uang Cash (Jika anda ingin bonus masuk ke rekening anda) 

 Caranya : Ketik BN.ID.PIN 

 Contoh : BN.000012.1234 

 Kirim ke SMS CENTER 

 Selanjutnya anda lakukan konfirmasi dengan cara :  

 CAIRKAN/NOMINAL BONUS/ID ANDA/ NAMA BANK  

/NO REKENING/NAMA PEMILIK REKENING 

 Contoh :  

 CAIRKAN/100000/000012/BCA/7740414105/FADHIL 

 Kirim ke No 082116002627 

 

Ket : Pencairan Bonus Uang Cash minimal 100.000,- dan 

dikenakan Administrasi dan Pajak sebesar 10%. (Transfer Bonus 

Ke Rekening anda Maksimal 2x24 jam setelah Anda melakukan 

konfirmasi pencairan Bonus) 

 
"Usahakan menggunakan Bank BCA, Mandiri, BNI, BRI  

untuk menerima Bonus" 

 

 

 

 

 



 


