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Peduli memabangun bangsa melalui konsep silaturahmi dan sinergi kebhinekaan antar anggota secara sukarela dan profesional 



Apa Itu Seeker 99% Usahaku 

. 
 Merupakan aplikasi yang dirancang Telkomsel untuk membantu para anggota 

UMKM sebagai sarana edukasi dan digital learning para UMKM dan market 

place untuk memasarkan produk yang dimiliki. 

 Dirancang Telkomsel untuk membantu para Komunitas/Lembaga Pembinaan 

UMKM. 

 Dalam rangka optimalisasi sarana edukasi dan digital learning para anggota 

UMKM maka USB melakukan kerja sama kemitraan dengan Telkomsel terkait 

dengan aplikasi ini. 

 Aplikasi ini diharapkan dapat membantu para UMKM baik dalam peningkatan 

wawasan dan pengetahuan melalui edukasi dan digital learning maupun 

memperluas market melalui fasilitas promo yang telah disediakan pada aplikasi. 

 Setiap user yang berhasil registrasi akan mendapatkan paket data 2GB/3 hari 

hanya dengan Rp. 10,-  
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Tampilan Seeker 99% Usahaku 

. 
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Tampilan Seeker 99% Usahaku – (lanjutan) 

. 
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Aplikasi ini selalu dikembangkan untuk 

dapat membantu para UMKM/UKM 

Indonesia untuk saling tekoneksi dan 

berbagi solusi 



Tampilan Seeker 99% Usahaku – (lanjutan) 

. 
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Enaknya Era Digital, Update Ilmu Banyak yang Gratis… 



Manfaat Seeker 99% Usahaku 

. 
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 Dapat digunakan untuk saling 

bantu jawab teman-teman 

seperjuangan yang lainnya. 

 Jika Anda tekendala dan masih 

belum menemukan solusinya 

dapat bertanya pada forum 

diskusi yang telah tersedia. 

 Dengan aplikasi ini, Anda dapat 

mengetahui cara promo produk 

dengan baik dan tersedia tempat 

untuk mempromokan produk-

produk Anda. 

 

 

 

 



Manfaat Seeker 99% Usahaku – (lanjutan) 

. 
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 Dengan aplikasi ini, Anda juga 

bisa mendaftar sebagai Merchant 

TelkomSel Poin juga. 

 Toko dan produk Anda juga 

dapat mejeng di Telkomsel Poin 

dan 160 juta pelanggan 

Telkomsel dapat melakukan 

tukar poin yang dimiliki untuk 

mendapatkan Discount pada toko 

Anda. 

 

 

 

 



Sharing di Seeker 99% Usahaku 

. 
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 Banyak UMKM yang diundang 

untuk melakukan sharing usaha 

sehingga dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan usaha 

Anda dengan cepat. 

 99% Usahaku juga memberikan 

ilmu lewat media sosial di 

Istagram @99_Usahaku. 

 Mempersatukan UMKM di 

seluruh Indonesia dari IG Live. 

 

 

 

 

 

 



Cara Menggunakan Seeker 99% Usahaku 

. 
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Cara Regestrasi Seeker 99% Usahaku 

. 
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Download 99% 

Usahaku dari Google 

Play Sore 

Klik Menu “Akun” Klik Tombol Datar 

Isi Kode Referal USB   

USB2901P 



Download Seeker 99% Usahaku 

. 
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Buruan Dowload 99% Usahaku dan Follow IG 

@99_Usahaku 



Download Seeker 99% – (lanjutan) 

. 
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