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CARA INSTALL APLIKASI TELEGRAM 

UNTUK TRANSAKSI PPOB MELAUI TELEGRAM 

  

Untuk dapat melakukan transaksi pembayaran PPOB melalui APLIKASI TELEGRAM, Anda harus 

mempunyai APLIKASI TELEGRAM dalam handphone/gadget Anda. Jika Handphone Anda belum ada 

APLIKASI TELEGRAM, maka berikut ini adalah cara melakukan installasi APLIKASI TELEGRAM. 

  

 Siapkan gadget Anda, pastikan koneksi internet di gadget Anda bisa terhubung ke playstore dengan 

baik. 

 
  



 

 

 Buka aplikasi playstore pada gadget Anda. 

 

 Setelah muncul menu aplikasi playstore ketik “telegram” pada kolom search atau cari. 

 Kemudian sentuh pada telegram “Icons biru seperti mainan pesawat kertas” tersebut. 

 
  



 

 

 Kemudian setelah muncul seperti gambar diatas silahkan sentuh “INSTALL”. 

 

 Kemudian sentuh “ACCEPT” dan tunggu proses hingga selesai seperti gambar dibawah ini : 

  
  



 

 

 Jika tampilan pada layar handphone Anda sudah seperti pada gambar yang ada garis warna merahnya, 

maka proses installasi aplikasi telegram pada gadget Anda sudah selesai. Untuk mencoba aplikasi serta 

melakukan aktivasi aplikasi tersebut silahkan ikuti langkah sebagai berikut. 

 Silahkan buka home default tampilan gadget Anda kurang lebih seperti contoh gambar berikut ini : 

  

 Pada kotak warna kuning adalah icon aplikasi telegram sudah siap digunakan, tapi sebelumnya harus 

dilakukan aktivasi hingga aplikasi siap digunakan untuk bertransaksi. Silahkan sentuh icon telegram 

pada layar gadget Anda, maka akan tampil menu seperti berikut : 

  
  



 

 

 Masukkan nomor Anda dengan format kolom 1 [kode negara] diisi dengan +62 kemudian pada kolom 

kedua nomor telephone Anda, misal nomor 0878 5347 3050, maka penulisan seperti contoh gambar di 

bawah ini : 

  

 Kemudian setelah nomor yakin benar silahkan sentuh tanda centang/contreng pada kanan atas layar 

seperti pada kotak warna biru diatas. 

 



 

 

 Silahkan tunggu SMS kode dari pihak telegram via sms ke nomor yang Anda masukkan tadi, dalam 

contoh ini nomor handphone 0878 5347 3050 akan menerima SMS berupa kode yang dimasukkan 

kedalam kolom kode seperti contoh gambar diatas : 

 

 Silahkan isi nama depan dan nama belakang Anda kemudian sentuh tombol centang atau contreng sperti 

pada petunjuk panah biru diatas. 

 

 Setelah hasil tampilan seperti pada gambar diatas, maka proses installasi aplikasi telegram Anda sudah 

berhasil. 

 Selamat mencoba. 
 


