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TRIK MENDAPATKAN FLASHSALE SHOPEE 
Flash sale shopee, sebenarnya untuk mendapatkannya tidaklah sulit. Terpenting, kita harus tahu bagaimana trik untuk 

mendapatkannya. Disini, saya akan memberikan beberapa trik untuk mendapatkan flashsale yang diadakan oleh Shopee. 

Ikuti langkah berikut ini:  

1. Isi ShopeePay Terlebh dahulu sesuaikan nominalnya. Jika ingin menembak flashsale dengan harga 99, maka 

setidaknya top up 30K jika terdapat ongkirnya. Namun, jika menggunakan akun baru atau terdapat voucher bebas 

ongkir maka sesuaikan saja nominal akhirnya (di kira kira). 

 

2. Install Aplikasi Time & Memo di play store 

Fungsi dari aplikasi ini yaitu agar tampil waktu dan memo setiap kali kita membutuhkannya. Sebagai pencari cuan, 

pasti kita membutuhkannya ya. 

 
3. Lihat Barang Yang Akan Dilakukan Flash Sale 

Misalnya, kita akan mendapatkan “piring rotan anyam plastik” pada pukul 18.00 dengan harga normalnya 5K kita 

dapatkan dengan harga 99K.  
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4. Klik Barangnya dan sampai pada halaman checkout seperti pada gambar dibawah ini 

 
5. Klik pada opsi pengiriman dan pilih yang paling mahal terlebih dahulu. Oh ya, jika anda memiliki voucher gratis 

ongkir Rp. 0 maka silahkan digunakan ya agar harganya menjadi lebih murah. Atau, anda juga bisa membuat akun 

baru terlebih dahulu saat ingin menembak flash sale agar ongkirnya menjadi gratis. 
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6. Kemudian, perhatikan jamnya. Karena kita akan melakukan flash sale tepat pada pukul 18.00. Maka, jika jam 

sudah menunjukan pukul 17.59.58 ( ingat detikannya ya). Klik pada ID Express/ yang  terdapat gratis ongkir lalu 

klik konfirmasi. 

 
7. Secara otomatis, akan loading dan harga yang sebelumnya normal pada pukul 18.00 tentu akan berubah otomatis 

menjadi Rp. 99. Selanjtunya, anda lansung klik pada tulisan buat pesanan. Pastikan sudah menggunakan 

shopeepay agar pembayarannya menjadi lebih cepat. Karena, jika menggunakan bank transfer lebih rumit dan 

membutuhkan waktu lama. Gambar dibawah hanyalah contoh, pada pukul 18.00 maka akan berubah menjadi 99 

dan anda bisa membelinya dengan harga murah.  
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8. Produk akan anda dapatkan dengan harga 99 RUPIAH.  Saya sudah menggunakan car aini dan banyak yang 

didapatkan 
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TRIK MENCARI BARANG MURAH DI SHOPEE 
Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai trick untuk mencari barang murah di shopee. Pasti, terkadang banyak dari 

teman-teman yang bingung mau ngapain saat membuka shopee. Salah satu yang mungkin ingin dilakukan yaitu dengan 

mencari barang murah di Shopee. Nah, saya beritahu trik untuk mencari barang murah di Shopee:  

1. Buka aplikasi shopee 

2. Masuk ke menu pencarian di aplikasi shopee, kemudian ketik titik “.” Tanpa tanda petik. Maka tampilannya akan 

seperti pada gambar dibawah ini: 
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3. Kemudian klik pada tombol filter dan atur untuk harga maksnya menjadi 99, kemudian pada tipe penjualnya bisa 

pilih Shopee Mall / Star Seller. Anda bisa mencoba – coba untuk memilih salah satunya. Disini saya memilih shopee 

Mall. Kemudian klik “ Pakai” 

 
 

 

Setelah itu, akan tampil informasi mengenai produk yang dijual seharga 99 dan bisa anda beli. Silahkan bisa dicoba 

setiap harinya karena terkadang rejeki bisa datang secara tidak sengaja. Tampilannya seperti dibawah ini: 
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TRIK MENCARI PROMO DI JD.ID 
 

Aplikasi JD.ID mungkin sudah tidak asing ya bagi anda semua, aplikasi yang satu ini memang sudah cukup terkenal. Hanya 

saja, jarang yang mengetahui bagaimana untuk mendapatkan informasi mengenai promonya. Untuk itu, akan saya berikan 

cara untuk mencari promo JD.ID sebagai berikut:  

1. Langkah pertama yaitu Install Aplikasi JD.ID untuk yang belum menginstallnya 

2. Jika sudah menginstallnya maka cukup masuk ke aplikasi 

3. Di JD.ID yang diperlukan hanyalah ketelitian dalam mencari barang dengan nominal yang murah melalui Banner 

4. Scroll dan buka secara perlahan bannernya dan temukan tema apa yang sedang promo. Misalnya hari ini yang 

sedang promo yaitu ada banner  “Fashion Branded Bazzar“. Jika dengar kata fashion pasti kaitannya dengan Baju, 

celana dsb ya.  

 
5. Maka, cari di pencarian tuliskan “Baju” dan lihat anda mendapatkan promo yang sedang diskon saat ini. Klik pada 

tokonya dan anda akan menemukan produk diskon yang lainnya. 
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6. Kemudian klik pada produknya dan masuk di halaman tokonya. Bisa jadi, anda mendapatkan promo menarik yang 

lainnya. Tips dari saya, buka JD.ID pada pukul 00.00 agar mendapatkan promonya lebih cepat dari yang lainnya.  
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JAM DAN LINK CASHBACK 100% HINGGA 99 RIBU PULSA BUKALAPAK 
Sudah tahu belum, bukalapak setiap harinya bagi-bagi pulsa cashback 100% HINGGA 99RIBU. Jadi, jika kamu bisa dapeting 

voucher ini nantinya kalau beli pulsa 100K akan dapet cashback 99RIBU dan bisa dibuat belanja atau beli pulsa lagi. 

Gimana, cuan banget kan? Untuk itu, aku kasih tahu kamu nih link dan jadwal jamnya ya!  

LINK : https://m.bukalapak.com/promo-campaign/pulsa-dadakan-cashback-99-khusus-untuk-kamu 

Jadwal waktunya:  

19 Oktober: 21.09 

26 Oktober: 21.04 

27 Oktober: 21.08 

28 Oktober: 21.02 

29 Oktober: 21.09 

30 Oktober: 21.10 

31 Oktober: 21.04 

Tgl 20 – 25 kemungkinan tidak ada.. Mulai lg tgl 26.. 

Cara bermain:  

1. Gunakan Aplikasi Time and Memo 

2. Buka link diatas pada pukul 21.00 

3. 1 detik sebelum voucher menyala, silahkan refresh dan klaim vouchernya 

4. Saya sudah beberapa kali mendapatkan voucher ini 
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DAFTAR YOUTAP DAPATKAN 50 RIBU 
Sudah tahu belum, daftar youtap langsung bisa dapatkan uang 50 Ribu? Saya share ini karena saya juga sudah 

mendapatkannya ya. Untuk caranya, ikuti langsung berikut ini:  

1. Install Aplikasi Youtap terdapat di playstore 

 
2. Promo ini berlaku pada 5 – 31 Oktober. Dan, hanya untuk 10 orang pendaftar pertama.  

3. Jadi, bagaimana untuk bisa menjadi pendaftar pertama? Mudah sekali, anda bisa melakukan pendaftaran pada 

pukul 00.00 di hari berikutnya.  

4. Saat mendaftar nantinya ada form untuk pendaftaran di aplikasi, pada bagian kode referal WAJIB masukan 

“FBOKTO” lanjutkan sampai semua proses selesai.  
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BUKA REKENING DAPATKAN PROMONYA ! 
Tahukah kalian, bahwa dengan mendaftar bank apapun bisa mendapatkan promo mulai dari diskon, voucher sampai 

dengan cashback yang melimpah? Jika belum tahu, akan saya berikan informasinya.  

1. Daftar BCA DAPATKAN CASHBACK 100 RIBU 

 

Mendaftar bank BCA, ternyata bisa mendapatkan cashback sampai dengan 100 RIBU. Periode untuk 

pembukaan ini sampai dengan 31 Desember 2020. Ini dia langkah-langkahnya:  

• Install Aplikasi BCA di PlayStore 

• Klik pada Menu Daftar dan isikan data diri anda 

• Jika terdapat form kode promosi/referal masukan “CASHBACK” 

• Lakukan Video Call dengan Customer Servce 

• Jika sudah dan rekening aktif maka lakukan isi saldo sebesar 100 ribu 

• Kemudian lakukan transasksi virtual akun 

• Bisa menggunakan Tokopedia dan bayar dengan BCA Virtual Akun 

• Jika sudah, tunggu 14 hari dan cashback akan masuk ke rekening anda 

Selengkapnya mengenai pembukaan BCA bisa dilihat pada https://www.bca.co.id/dapetcashback 
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2. DAFTAR REKENING OCBC DAPATKAN 200RIBU! 

 

Sudah pernah mendengar OCBC? Rekening yang satu ini cukup banyak memberikan promo. Nah, untuk anda yang tertarik 

ingin mendaftarnya, saat ini sedang ada promo pembukaan rekening untuk mendaatkan voucher JD.ID 200K periode 

sampai 31 Desember 2020. Ini dia langkah-langkahnya:  

1. Install aplikasi OCBC NISP One Mobile 

2. Lakukan pendaftaran dengan pengisian data diri 

3. Pada bagian menu promosi masukan kode ONxJDID 

4. Kemudian, lakukan videocall dan pastikan rekening sudah aktif 

5. Setelah itu, setor tunai atau transfer ke bank OCBC sebesar 1 Juta rupiah 

6. Lakukan top up gopay atau pembayaran virtual lainnya 

7. Jika sudah, tarik kembali dan tunggu selama kurang lebih 14 Hari 

8. Cek email di bagian promosi dan anda akan mendapatkan kode untuk digunakan pada aplikasi JD.ID 

Selengkapnya bisa anda baca di https://www.ocbcnisp.com/id/Promo/2020/08/19/nyalaxpartnership-JD-id 
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3. DAFTAR PERMATA BANK CASHBACK MELIMPAH! 

 

Salah satu bank yang menyediakan berbagai macam cashback yaitu permata. Khususnya, jika anda membuka tabungan 

PERMATA ME yang memiliki banyak sekali keuntungan. Saat melakukan pendaftaran, anda bisa mendapatkan free 

voucher Shopee dan yang lainnya. Ini dia langkahnya:  

1. Install Aplikasi PERMATAME 

2. Lakukan pendaftaran, dan saat pilih tabungan pilih yang PERMATA ME 

3. Ingat pilih yang permata ME dengan logo seperti pada gambar diatas 

4. Kemudian, masukan kode referalnya MESHP 

5. Lakukan video call dan pastikan rekening sudah aktif 

6. Isi saldo 500 Ribu dan lakukan transaksi 

7. Tunggu sekitar 14 hari – 30 hari maka e-voucher akan dikirimkan melalui SMS 

 

Selain promo pembukaan bank, anda juga bisa belanja setiap minggunya dengan metode bayar QR Code. Seperti 

misalnya belanja RP. 50 Ribu di alfa dengan metode bayar QRIS. Nantinya, anda akan mendapatkan 25 Ribu pada akhir 

bulan. Berlaku setiap minggu, jadi cashback total yang nantinya bisa didapaykan yaitu 100 Ribu. Periode ini berlaku 

sampai desember 2020. Selengkapnya bisa dilihat pada:  

https://www.permatabank.com/en/promotions/transaksi-dengan-qr-pay-dapatkan-cashback-50?cid=qrpay 

  



 

15 
 

4. DAFTAR BANK DANAMON DAPATKAN CASHBACK 250 RIBU 

 

Mau dapatin cashback pendaftaran bank sebesar 250 Ribu dengan sangat mudah? Bank danamon sedang membuka 

kesempatan ini sampai dengan Desember 2020. Ayo ikuti langkah ini untuk mendapatkannya:  

1. Pertama, install aplikasi D-Bank Registration 

2. Kemudian, lakukan pendaftaran dan pada bagian kode referal atau promosi masukan “DSV1M” 

3. Isikan semua data diri anda dan lakukan video call 

4. Jika sudah dipastikan rekeningnya aktif, install aplikasi D-BANK 

5. Selanjutnya login dan lakukan transfer ke bank danamon sebesar 1 juta rupiah.  

6. Tidak perlu di endapkan, anda bisa menariknya secara langsung di transfer ke bank lainnya dan gratis! 

Selengkapnya mengenai promo ini dapat dilihat pada : https://www.danamon.co.id/id/D-Bank/Promo/Program-D-Bank-

Registration-D-Save-1Mio 
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SELESAI PART 1 

Terimakasih sudah membaca E-BOOK PART 1 ini. Apa yang saya sampaikan pada e-book ini semoga bermanfaat dan dapat 

dimengerti. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan. Selain itu, saya nantinya akan melanjutkan ke part 

keduanya yang akan di upload pada blog. Semoga teman-teman di limpahkan rejekinya dan selalu dalam keadaan sehat. 

Aamiin.  

 

Jika ada yang belum paham dan ingin tanyakan, jangan sungkan untuk menghubungi saya melalui : 

WhatsApp : https://wa.me/6288224235965 

Facebook  : Kang Ojan 

Selain itu, saya juga selalu update informasi mengenai promo di Blog saya yaitu blog.amurya.com 
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