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MENGGEBUK MONEY GAME

K

apan money game tergerus?
Pertanyaan macam ini sering diajukan
ke APLI, termasuk oleh jutaan networker
di negeri ini. Maklumlah, bisnis haram yang
terinsipirasi oleh Charles Ponzi ini, benarbenar membuat network marketing yang
benar dan murni ikut tercemar. Akibatnya,
gerakan networker dalam menjalankan
bisnis ini, jadi terbatas. Belum apa-apa,
prospek ataupun masyakarat sudah
bersikap nyinyir. Mereka dituding mau
mencari korban demi bonus yang dijanjikan
dengan segala cara.
Padahal, jika menoleh ke aturan hukum,
money game jelas-jelas keberadaannya
diharamkan di Indonesia. Lihat saja UU
No 7 tahun 2014, pasal 9, dan sanksinya di
pasal 105 yang mencantumkan denda Rp
10 miliar dan kurungan 15 tahun. Begitupun
di KUHPidana mengancam dengan pasal
penipun, 378.
Lantas, kenapa money game tetap tumbuh
subur? Bahkan korban-korbannya terus
berjatuhan tanpa mengenal strata sosial.
Pelbagai jawaban pasti menyembul ke
permukaan. Ada menuding mandulnya
hukum, keterbatasan penyidik mengenai
bisnis jaringan, sampai kepada belum
meleknya masyarakat soal kebebasan
finansial, termasuk soal investasi.
Sehingga, sedikit saja diiming-imingkan
keuntungan yang diperoleh, mereka “gelap”
mata menggelontorkan isi rekeningnya.
Ujung-ujungnya, bukannya untung, eh,
malah buntung.
Kondisi itu yang membuat APLI miris,
sekaligus menjadi cambuk untuk terlibat
langsung dalam memberangus money
game tanpa kompromi. Makanya, di
pengerusan kali ini, APLI terus menerus

melakukan sosialisasi tentang buruknya
money game, baik ke kampus-kampus,
komunitas tertentu, hingga publikasi ke
media massa, termasuk ke majalah ini.
Kami berharap, dengan sosialisasi ini,
membuat masyarakat menjadi terang
benderang soal money game.
Selain sosialisasi, APLI pun terus bahumembahu dengan pemerintah dalam
membasmi money game, seperti menjadi
mitra Satgas Waspada Investasi yang
berada dalam naungan OJK. Bahkan,
APLI juga mendesak keberadaannya di
situ, bukan hanya nara sumber, tapi juga
“dilegalkan” dalam sebuah SKB ataupun
MOU. Dengan begitu, porsi APLI akan lebih
besar dalam menunjuk hidung sebuah
money game.
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Salam APLI
P

uji Syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmatNya, sehingga majalah Network News edisi
4 bisa terbit, dengan konten yang menarik dan dengan harapan dapat mengedukasi serta
memberikan informasi kepada pembacanya.
Saya juga berterima kasih atas kepercayaan semua perusahaan anggota APLI dengan suara bulat
telah mempercayakan saya untuk kembali menjadi Ketua Umum APLI untuk masa bakti 2016-2018.

Adapun MISI dan VISI Kepengurusan APLI angkatan 9 masa bakti
2016-2018, sebagai berikut:

•

Penjualan Langsung.
Kampanyekan penggantian istilah MLM menjadi “Network
Marketing” dalam percakapan sehari-hari.
Melakukan komunikasi massa untuk mengangkat Image
Industri secara strategis, komprehensif dan berketerusan.
Mengawal penerapan UU no.7/2014 beserta Peraturan
Menteri di tingkat Law Enforcement, Masyarakat dan
Pemerintah.
Komunikasi yang komprehensif: Sosialisasi dan Peningkatan
Pemahaman tentang model bisnis industri Penjualan
Langsung, Peraturan dan Etika pada Masyarakat, Media
Massa dan Pemerintah.

VISI: INDUSTRI YANG TERPERCAYA
•
Mengangkat Image Industri
•
Membangun iklim usaha yang kondusif bagi industri
•
Kebersamaan yang sinergi dari anggota untuk anggota

•

MISI: MENGAWAL & MEMBANTU IMPLEMENTASI ATURAN
DAN ETIKA
•
Mengawal penerapan UU no.7/2014 beserta Peraturan
Menteri di tingkat Law Enforcement, Masyarakat dan
Pemerintah.
•
Komunikasi yang komprehensif: Sosialisasi dan Peningkatan
Pemahaman tentang model bisnis industri Penjualan
Langsung, Peraturan dan Etika pada Anggota, Masyarakat,
Media Massa dan Pemerintah.
•
Pengawasan Compliance SIUPL.
•
Industri Penjualan Langsung sebagai faktor dalam
pembuatan peraturan/UU dan kebijakan Pemerintah.
•
Fokus kepada 4 Pilar

•

MENGANGKAT IMAGE INDUSTRI
Internal
•
Image Industri negatif karena perilaku dari pelaku usaha
dalam berinteraksi dengan masyarakat yang tidak simpatik.
•
Kampanyekan penggantian isilah MLM menjadi “Network
Marketing” dalam percakapan sehari-hari.
•
Membuat “do and don’t” yang bersifat etika serta moral
dalam berbahasa dan berperilaku
•
Komunikasi yang komprehensif: Sosialisasi dan Peningkatan
Pemahaman tentang peraturan serta “do and don’t” Etika
pada Anggota dan para penjual langsung perusahaan
anggota.
•
Mengedukasi dan mendorong pengusaha anggota APLI
dalam menegakkan Kode Etik dan Peraturan

FOKUS 4 PILAR
1. Perusahaan Anggota APLI.
2. Masyarakat
3. Pemerintah
4. Network Marketing Watch

Eksternal
•
Image Industri negatif karena adanya perusahaanperusahaan skema piramida yang berkedok Industri

•

MEMBANGUN IKLIM YANG KONDUSIF BAGI INDUSTRI
•
Pengawasan Compliance SIUPL bagi perusahaan anggota
APLI maupun perusahaan yang telah memiliki SIUPL
•
Menjadi alarm terdepan dalam mendeteksi perusahaanperusahaan di lapangan yang menerapkan kegiatan
penjualan langsung namun tidak memiliki SIUPL.
•
Industri Penjualan Langsung sebagai faktor dalam
pembuatan peraturan/UU dan kebijakan Pemerintah.

Target masing-masing Pilar :
PERUSAHAAN ANGGOTA APLI
•
Menerapkan Visi dan Misi Kepengurusan angkatan 9 di pilar
Keanggotaan
•
Menambah anggota perusahaan APLI sesuai dengan Kode
Etik APLI
•
Mengklasifikasi, menguji dan memilih perusahaanperusahaan anggota APLI sesuai dengan Kode Etik yang
diajukan kepada Dewan Komisoner
•
Mengumpulkan data-data internal anggota sebagai
kekuatan industri dan memberikan acuan kepada para
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•
•
•

•

•

pemimpin perusahaan anggota APLI dalam mengambil
keputusan
Melakukan pendidikan kepada perusahaan anggota APLI
Melakukan pembinaan Kode Etik perusahaan anggota APLI
Membuat keanggotaan khusus bagi perusahan-perusahaan
pendukung usaha (Associated Member/Vendor) para
perusahaan APLI
Menentukan Prasyarat dan Persyaratan untuk dapat masuk
sebagai Associated Member APLI yang di setujui di rapat
pengurus dan Dewan Komisioner
Mengklasifikasi, menguji dan memilih perusahaanperusahaan yang layak untuk dapat masuk sebagai
associated member APLI yang diajukan kepada Dewan
Komisoner

CEO FORUM
•
Melibatkan CEO-CEO Perusahaan anggota APLI untuk
berperan lebih aktif.
•
Pertemuan CEO Forum secara berkala, menggalang apa
sebenarnya yang diperlukan anggota APLI, berkaitan
dengan perubahaan situasi yang dinamis
•
Membahas strategi kebijakan APLI, untuk menjawab
perubahan-perubahan situasi
MASYARAKAT
•
Menerapkan Visi dan Misi Kepengurusan angkatan 9 di pilar
Kemasyarakatan
•
Aktif dalam program HUMAS secara internal kepada anggota
perusahaan APLI untuk memberikan info terkini programprogram yang sedang dijalankan oleh pengurus APLI
•
Aktif dalam program HUMAS secara eksternal kepada
masyarakat umum dalam rangka membangun image yang
baik di mata masyarakat.
•
Mempunyai PR/Humas untuk menjalin hubungan baik
dengan media massa dan mempunyai program berkala
untuk selalu APLI tampil
•
Memanfaatkan jejaring sosial semaksimal mungkin, seperti
tweeter, FB dan website yang selalu up date (hidup)
•
Membuat rating rate website APLI naik
•
Membuat majalah APLI GRATIS secara semester (enam
bulan sekali/ 1 tahun 2x) yang akan dibagikan kepada 70%
Masyarakat luas : 30% Masyarakat Direct Selling
o Target pembagian 70% masyarakat luas :
- Perguruan Tinggi.
- Instansi-instansi Pemerintah.
- Perkantoran.
- Perumahan.
o Target pembagian 30% masyarakat Direct Selling
•
Anggota APLI.
•
Perusahaan ber-SIUPL non APLI
PEMERINTAH
•
Menerapkan Visi dan Misi Kepengurusan angkatan 9 di pilar
Pemerintahan

•

•
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Menggunakan wadah assosiasi untuk dealing dengan
Pemerintah demi kepentingan industri Direct Selling &
Network Marketing yang benar.
Menjalin hubungan dan kerjasama dengan pemerintah,
berfokus pada:
o BPOM, DepKes, Bea Cukai & Perpajakan – Membangun
hubungan baik untuk membuat integritas perusahaan
anggota APLI diakui serta mengikuti setiap perubahaan
regulasi untuk selalu menjadikan industri Direct Selling
sebagai suatu faktor yang harus dipikirkan secara
tersendiri karena sifat keunikannya di banding industri
perdagangan secara umum
o BKPM & Kemendag– Membangun hubungan baik yang
sudah terjalin untuk lebih harmonis

Network Marketing Watch
•
Menerapkan Visi dan Misi Kepengurusan angkatan 9 di pilar
Network Marketing Watch
•
Mengawal penerapan UU no.7/2014 beserta Peraturan
Menteri di tingkat Law Enforcement, Masyarakat dan
Pemerintah
•
Menjalin hubungan baik dan kerja sama kepada Kepolisian,
Bareskrim, Satgas Waspada Investasi, OJK dan Menkominfo
•
Menjalin kerja sama dengan Kemendag, BKPM dan
Kepolisian dalam pengawasan dan compliance
(pemenuhan) SIUPL perusahaan-perusahaan yang telah
mendapatkan ijin SIUPL baik anggota APLI maupun diluar
anggota APLI
•
Memberikan informasi kepada Kemendag, BKPM,
Kepolisian, OJK dan masyarakat perusahaan-perusahaan
yang berindikasi menjalankan praktek Networking yang
belum mempunyai ijin SIUPL
•
Mendorong BKPM untuk mendapatkan mengumumkan
kepada publik perusahaan-perusahaan yang telah
mendapatkan ijin SIUPL dan perusahaan-perusahaan yang
berindikasi menjalankan praktek Networking yang belum
mempunyai ijin SIUPL
Dana yang transparan dan menuju kemandirian
•
Laporan Keuangan APLI secara berkala kepada anggota
APLI
•
Menggalang dana diluar iuran anggota sebagai masukan
Dana APLI sepanjang dapat dipertanggung jawabkan
Mari kita bersama-sama bahu membahu dengan menjalankan
peran
masing-masing
membangun,
mengawal
dan
mengembangkan industri ini agar dapat mensejahterakan lebih
banyak lagi masyarakat Indonesia.
Salam Hangat,

Djoko Komara
Ketua APLI
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Keuntungan yang ditawarkan begitu menggiurkan, melebihi bunga perbankan.
Padahal, bonus itu dibayarkan bukan berdasarkan profit perusahaan. Melainkan
dari uang member (investor) yang baru bergabung. Makanya, jika perekrutan nihil,
atau tidak memenuhi kuota untuk membayar bonus bagi member di awal, money

game bakal sempoyangan yang akhirnya kolaps. Lalu, bagaimana bonus bagi
member yang baru mendaftar? Meminjam istilah ABG saat ini, emang gue pikirin.

C

harles Ponzi bukanlah pengusaha

bisnisnya berbau kriminal. Bayangkan

tulen. Apalagi punya puluhan

saja, ia mengiming-iming investor

usaha layaknya konglomerat di negeri

keuntungan yang wah: 50 persen

ini. Lelaki kelahiran Parma, Italia,

dalam 45 hari, atau 100 persen

1881 ini, populer lantaran konsep

dalam 90 hari. Padahal, keuntungan
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yang dibayarkan kepada investor itu, bukan dari laba usaha

digaet. Dana yang dihimpun pun mencapai Rp 3.5 triliun.

yang dikelolanya. Melainkan dari investor baru yang terus

Tapi, ibarat sulap bin salabim, uang triliunan itu menjadi

bermunculan. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh Ponzi

pepesan kosong. Sebab, ketika polisi mulai menyelidiki, saldo

melimpah ruah. Isi koceknya per hari mencapai 250.000

di pelbagai rekening sebagian besar nol. Paling besar hanya

dolar, hingga mampu membeli rumah mewah di Lexington,

Rp 1 juta.

Massachusetts. Saat itu, hidup Ponzi benar-benar berubah
layaknya jutawan.

Sementara korbannya bukanlah orang sembarangan. Seperti
ditulis TEMPO ketika itu, ada politisi kawakan sekaligus

Untungnya, kemewahaan itu hanya sesaat. Sebab, setelah

pengusaha, Agung Laksono, yang mengkucurkan dana

diselidiki oleh Harian The Boston Post soal keuntungan yang

sekitar Rp 10 miliar. Lalu Mira Lesmana (produser film),

tak wajar itu – dilanjutkan oleh aparat berwenang, akhirnya

Sandy Harun (selebriti/mantan model), ada Sukamdani

Ponzi diciduk oleh polisi, 12 Agustus 1920. Ia didakwa

Sahid (pengusaha), Iwan Fals (penyanyi), Andi Mattalata

melakukan 86 penipuan, dengan nilai sekitar 7 juta dolar. Di

(mantan Menteri Kehakiman dan HAM) dan sebagainya.

pengadilan, Ponzi mengaku bersalah, diganjar hukuman 14
tahun penjara. Ia meninggal dalam kondisi miskin, tanpa

Itu untuk kalangan The Haves. Lantas, bagaimana kelas

uang sepeser pun di Rio de Janeiro, Brazil, 18 Januari 1949.

menengah dan wong cilik? Wah, investasinya beragam dan
unik. Sebut saja, keberadaan Koperasi Langit Biru, yang

Meski sudah menghadap Sang Pencipta, namun konsep

menawarkan investasi sembako, termasuk kepemilikan

bisnisnya – akrab dengan sebutan Skema Piramid Ponzi,

pasar swalayan yang dibangun dengan hektar-an. Berkantor

tidak juga ikut terkubur. Bahkan menjadi tren, sekaligus

pusat di kawasan Tangerang, Banten, koperasi ini mematok

solusi instan bagi mereka yang ingin kaya, tapi malas bekerja.

setoran ke nasabah sebesar Rp 3,5 juta. Sedangkan

Lho buktinya, lihat saja sederet kasus Skema Ponzi (money

bunganya sebesar Rp 526 ribu per bulan selama 2 tahun.

game, arisan berantai, investasi bodong dan sebagainya)

Ditambah pemberian sembako, membuat investasi ini

di negeri ini. Ada Yayasan Koperasi Adil Makmur (YKAM),

menarik perhatian. Mereka berhasil menggaet sekitar 115

Promail, Probest, Higam Net, Koperasi Simpan Pinjam

ribu member. Sedang dana yang dihimpun sungguh fantasis,

(Kospin) Pinrang di Sulawesi Selatan, PT. Bayumas Mulya

sekitar Rp 6 triliun. Cuma, lantaran beban bunga yang

Abadi (BMA), New Era 21, PT. Pohonmas Mapan Sejahtera

ditanggung tidak sebanding dengan member yang masuk,

(Pomas), PT. Gee Cosmos Indonesia (GCI) dan sebagainya.

akhirnya koperasi itu pun tersengal-sengal. Sang pemilik,
Jaya Komara, diciduk polisi. Ia meninggal di tahanan, hingga

Jangan kaget, uang yang dihimpun bisnis haram itu selama

kasusnya dihentikan sampai saat ini.

4 dasawarsa (1975-2015), jumlahnya bukan ratusan juta,
ataupun miliaran. Melainkan sekitar Rp 126 triliun, suatu

Sialnya, Koperasi Langit Biru maupun investasi bodong

jumlah yang bisa membangun sekitar 360 ribu bangunan

lainnya, arisan berantai dan konco-konconya yang tergabung

Sekolah Dasar, dengan asumsi Rp 350 juta per sekolah.

kelompok money game, dalam prakteknya berkedok

Sedangkan korbannya sekitar 1.3 juta. Mereka berasal

network marketing. Mereka membentuk jaringan, merekrut,

dari pelbagai lapisan sosial. Ada ibu rumah tangga, guru,

memberikan bonus-bonus, sekaligus keuntungan berlipat

mahasiwa, pengusaha, karyawan/PNS, selebriti, politisi

ganda: melebihi bunga perbankan. Contohnya, sebuah

hingga jenderal sekalipun.

investasi yang kini menjadi trend, seperti ditulis oleh Harian
Kontan 19 Febuari 2016 tersebut. Bisnis yang menawarkan

Tak percaya? Tengok saja kasus investasi Dressel Investment

kesejahteraan dan kebebasan finansial itu memberikan dua

LTD – suatu lembaga investasi yang didirikan di British Virgin

bonus kepada anggotanya: bonus aktif dan pasif. Bonus aktif

Island, Karibia, Amerika Selatan. Masuk ke Indonesia sejak

meliputi bonus merekrut (sponsor) dan bonus pasangan

1977, investasi ini memberikan iming-iming menggiurkan:

(kanan dan kiri) sebesar 10%. Sedangkan bonus pasif,

bunga sebesar 24-28 persen per tahun, melebihi bunga

sebesar 30% dari nilai investasi yang ditanamkan, antara Rp

deposito dolar yang kisarannya hanya 3-4 persen per tahun.

1 juta – Rp 30 juta.

Sedang dana yang digelontorkan nasabah minimal 5000
doar (sekitar Rp 45,5 juta).

Selintas, konsep tersebut tidak ada masalah, sesuai dengan
“kaca mata” Robert T Kiyosaki. Menurut pakar kebebasan

Karena bunganya menggiurkan, akhirnya banyak orang

asal Hawaii, Amerika Serikat ini, bonus aktif adalah kuadran

kepincut menanamkan uangnya di Dressel. Buktinya, selama

kanan, sebuah kuadran di mana penghasilan diperoleh

10 tahun berkiprah – 1997 – 2007, ada 10 ribu member yang

dengan bekerja. Kuadran ini diisi oleh karyawan, pekerja
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maupun

kalangan

profesional

seperti

dokter,

pengacara, hakim, jaksa dan sebagainya. Sedangkan
bonus pasif (kuadran kiri), bonus yang diperoleh dari
hasil kerja dan waktu orang lain. Kuadran ini diisi oleh
kalangan investor, maupun networker (sebutan bagi
mereka yang menggeluti network marketing).
Omset Grup Jaringan
Hanya saja, dalam network marketing, bonus pasif
diberikan bukan berdasarkan hasil rekrut member
baru. Melainkan dari omset grup jaringan yang
melakukan pembelian produk.

Makanya, di bisnis

jaringan yang benar – khususnya anggota APLI,
wajib memiliki produk yang khasiat dan manfaatnya
dapat dirasakan. Sebab, dari produk berkualitas itu
– khususnya produk yang repeatable, bonus pasif
mengalir setiap bulan, sesuai dengan nilai omset
grup jaringan. Kian besar omsetnya, kian besar pula
bonus yang diperoleh.
Sementara dalam money game, arisan berantai
maupun investasi-investasi bodong yang marak di
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internet, bonus diberikan dari hasil rekrut member baru
(pendaftaran) yang “dibagi-bagi” ke atas (orang yang
mendaftar lebih dahulu). Makanya, di bisnis haram ini, jangan
berharap adanya produk. Apalagi berkualitas. Kalaupun ada,
produknya abal-abal, sekadar tempelan untuk menutupi
bisnis money game. Akibatnya, karena bonus diberikan dari
hasil rekrut member baru, maka perusahaan money game
usianya tidak bertahan lama. Di tahun kedua, ketiga, bahkan
di tahun pertama, bakal oleng, sempoyongan lalu bangkrut
dengan menimbulkan ribuan korban (nasabah) dengan
investasi beragam. Ada ratusan ribu, puluhan dan ratusan
juta. Bahkan ada miliaran. Mereka semua “gelap mata”
lantaran iming-iming menggiurkan.
Sekadar ilustrasi, marilah kita telaah bonus money game
yang berdasarkan rekrut. Jika ada 5 orang di atas, minimal
bonusnya diperoleh dari 25 member baru. Nah, jika ada 25
member di atas, bonusnya diperoleh dari 125 member baru.
Begitu seterusnya. Makanya, di money game, perekrutan
member baru menjadi “nafas” kelangsungan pembayaran
bonus. Jika tidak memenuhi kuota, dijamin kun fa yakun –
pembayaran bonus bakal bermasalah, yang akhirnya tutup,
ataupun pengelolanya raib bak ditelan bumi. Lho buktinya,
seperti ditulis oleh Harian Kontan tadi, pembayaran bonus
perusahaan tersebut mandeg.

Cuma, sampai tulisan ini

diturunkan, belum ada kejelasan soal bisnis tersebut,
termasuk dari aparat kepolisian.
Maraknya money game dan antek-anteknya, bukan hanya
menimbulkan keprihatinan pelbagai pihak, juga membuat
citra industri network marketing negatif di masyarakat.
Bukan hanya dicibir, dianggap sebelah mata, juga dituding
penipuan dengan cara “menjual mimpi-mimpi” kepada orang
lain. Akibatnya, pergerakan bisnis ini pun tidak leluasa,
khususnya bagi kalangan networker (sebutan bagi pelaku
bisnis network marketing).
“Gara-gara money game, saat ini saya vakum membangun
jaringan,” tegas seorang networker yang tak mau disebut
jati dirinya. Ia hanya menjual produk-produk herbal secara
ritel, termasuk menjual herbal dari network marketing
yang khasiat dan manfaatnya tak usah diragukan. Sebab,
ketika disodorkan kememberan, sikap prospek langsung
nyinyir. “Ooooh, sama ya dengan yang itu,” ujarnya meniru
kenyinyiran prospek.

Padahal, menurutnya, jaringan di

money game dan network marketing yang murni sangatlah
berbeda.
Di money game, jaringan (orang yang baru mendaftar) hanya
memberikan “uang jago” kepada jaringan di atas (orang
yang telah mendaftar). Tanpa adanya jaringan (member

baru), bonus ataupun bunga yang dijanjikan oleh pengelola,
tidak akan mungkin terbayarkan. “Makanya, di money

game, orang pertama yang mendaftar selalu diuntungkan.
Merekalah yang meraup semua keuntungan. Sedangkan
yang terakhir mendaftar, pasti akan buntung, gigit jari dan
menjadi korban,” tuturnya kesal.
Dapat Diwariskan
Sementara di network marketing yang benar dan murni,
bonus diberikan bukan berdasarkan pertumbuhan jaringan.
Melainkan, pembelian produk yang akhirnya menjadi omset
grup. “Nah, kalau jaringan kita hanya 100, tapi omsetnya
ratusan juta, maka kita akan memperoleh bonus sesuai

marketing plan. Sedang di money game, jaringan 100
itu tidak akan menghasilkan bonus, kecuali jumlahnya
bertambah menjadi 200 ” tambahnya antusias. Makanya, di

network marketing yang benar dan murni, bonus akan terus
mengalir sepanjang ada omset pembelian grup jaringan.
Bahkan, bonus tersebut, bisa dinikmati oleh ahli warisnya,
jika member tersebut meninggal dunia.
“Karena berdasarkan omset grup, maka pasif income dapat
kita peroleh setelah kita bekerja keras, sekaligus kita bisa
wariskan kepada anak cucu,” urainya, seraya menyebut
perusahaan

yang

tergabung

dalam

APLI

beberapa

membernya sudah menerima warisan. Setidaknya, bisnis
jaringannya dilanjutkan oleh anak maupun istrinya. Kondisi
ini tidak akan mungkin terjadi di money game dan koncokonconya.
Lagipula, kesuksesan di network marketing yang benar dan
murni, begitu dinamis dan cair. Tidak ditentukan oleh atribut

Berita Utama : Awas Begundal Money Game
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sosial networker bersangkutan, seperti modal, gelar sarjana,

jumlah penduduk saat ini didominasi anak-anak muda

skill, berasal dari trah tertentu, ataupun “orang pertama”

yang produktif, ditambah perkembangan kelas menengah

yang mendaftar dalam konsep money game, “Melainkan,

saat ini. “Sebanyak 70 persen penduduk Indonesia berusia

kemauan yang kuat dan mau membayar ongkosnya,” jelas

produktif,” ujarnya, seraya memperkirakan bonus demografi

netwoker ini, seraya mengutip pernyataan Paul Zane Pilzer

ini memuncak 2030. Cuma, keunggulan bonus demografi

dalam bukunya yang berjudul The Wellness Revolution

yang produktif itu, sekitar 60 persen belum siap bekerja.

bahwa kekayaan maupun kesuksesan di network marketing
yang benar dan murni merupakan potret “demokrasi

Jadi apa solusinya?

kekayaan”. Maklumlah, yang namanya kesuksesan maupun

Djoko menyebut network marketing. Maklumlah, dibanding

kekayaan, tidak ada sangkut pautnya dengan status sosial.

bisnis lainnya, network marketing banyak memberikan

Kekayaan maupun kesuksesan merupakan “hak” semua

kran kemudahaan. Bukan hanya modal yang relatif rendah,

orang.

bisnis yang akrab dengan sebutan membangun jaringan ini,
juga meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan

Bukan hanya itu. Paul, yang juga penasehat ekonomi dua

adanya pelatihan-pelatihan kepada membernya. Bahkan,

Presiden Amerika Serikat, Ronald Reagen dan George Bush

pelatihan tersebut wajib diikuti setiap member, sekaligus

Senior, menyebutkan network marketing bukan hanya

sebagai tangga menuju kesuksesan. “Kesuksesan di bisnis

sekadar distribusi memidahkan produk ke tangan konsumen,

ini berbanding lurus dengan peningkatan SDM,” tegas Djoko.

melainkan mengedukasi (mengajarkan dan mendidik) orang
lain (konsumen) bagaimana menjual produk ke konsumen

Saat ini saja, menurut Djoko, ada sekitar 12 juta orang yang

lain. Begitu seterusnya. Mendidik dan mengajarkan itu,

terlibat di industri network marketing. Mereka berasal

dalam jagad network marketing, sebagai bagian dari proses

dari pelbagai lapisan sosial. Ada mahasiswa, ibu rumah

duplikasi sebagai unsur penting dalam membentuk jaringan.

tangga, karyawan maupun kalangan profesional. “Cuma,
dibandingkan dengan Jepang, Korea dan Cina, jelas kita

Sayangnya, nilai-nilai positif tadi, tercemar akibat maraknya

tertinggal,” ungkapnya. Tapi, dengan adanya bonus demografi

money game yang juga mengusung jaringan, bonus maupun

tadi, lelaki kelahiran Tegal, Jawa Tengah, ini yakin jumlah

penghasilan yang menggiurkan. Di sinilah, puluhan bahkan

networker di Tanah Air akan meningkat.

jutaan networker yang mengais rezeki di network marketing
yang benar dan murni, berharap adanya penegakan hukum

“Makanya APLI akan terus menjaga industri ini dan

yang optimal. Maklumlah, sesuai UU No. 7 tahun 2014,

mensosialisasikan bahaya money game,” jelas Djoko.

khususnya pasal 9 “mengharamkan” skema piramid dan

Bahkan ke depannya, APLI tidak sendirian. Ada kepolisian,

konco-konconya di Indonesia. Bahkan, dalam pasal 105

OJK dan pemangku kepentingan lainnya, yang bukan hanya

mengenai ancamannya, juga tidak main-main: kurungan 10

mensosialisasikan, tapi juga siap “menggebuk” money game

tahun dan denda Rp 10 miliar.

dan konco-konconya sesuai aturan hukum yang berlaku.

Nyatanya, larangan dan ancaman itu, tidak membuat
“ciut nyali” pelaku skema piramid. Lho buktinya,
seperti dikatakan oleh Ketua Umum APLI, dari
sekitar 300 perusahaan network marketing saat
ini, 200 di antaranya memiliki SIUPL (Izin Usaha
Penjualan Langsung), dan yang tercatat menjadi
anggota APLI sebanyak 86. Sedang sisanya, 100
perusahaan, “Diperkirakan belum punya SIUPL, dan
sebagian disinyalir money game (investasi bodong),
nama-nama perusahaannya kami sudah serahkan ke
Kemendag (Kementerian Perdagangan),” ujar Djoko
Komara dalam acara Media Gathering APLI April
lalu.
Meski dirongrong oleh money game, Djoko – begitu
panggilan akrabnya, tetap yakin industri network

marketing bakal subur di negeri ini. Alasannya,
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Resep Mengendus

Money Game
Ciri money game sangat mudah dipelajari, seperti bonus dibayarkan berdasar rekrut, tidak ada produk
ataupun sekadar “tempelan”, hingga tidak memiliki SIUPL dan tidak terdaftar sebagai anggota APLI.

S

kenalan baru – menawarkan bisnis jaringan kepada Anda.

Harap maklum, model bisnis “berkedok” jaringan tanpa

Cuma, di bisnis itu, tak ada produk yang “dijajakan”, kecuali

produk, itu adalah salah satu ciri-ciri money game. Maka,

keuntungan mengajak orang lain bergabung, ditambah

hampir dipastikan, bukan keuntungan yang diperoleh.

bunga dalam beberapa bulan yang melebihi perbankan. Jika

Melainkan ratapan, lantaran sejumlah uang raib digondol

itu terjadi, maka Anda harus waspada. Jangan langsung

oleh pengelola bisnis haram tersebut. Lebih-lebih, bila Anda

tergiur, apalagi “gelap mata” hingga menggelontorkan

terdaftar di urutan nomer terbelakang.

uatu hari, seseorang – entah itu sahabat, famili maupun

semua rekening di bank. Kenapa?

Resep Mengendus Money Game
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“Selintas, bisnis network marketing yang benar dan murni

Jadi, menurutnya, menghitung usia money game sangatlah

sama dengan money game, karena sama-sama membentuk

gampang dengan melihat marketing plannya.

jaringan,” jelas Ketua Umum APLI, Djoko Komara. Padahal,
jika diamati, keduanya berbeda bagaikan bumi dan langit.

Misal, jika untuk membayar 1 orang dikorbankan 6 orang,
maka untuk membayar 6 orang tadi, dikorbankan 36 orang

Contohnya, soal keuntungan. Di network marketing yang

lagi. “Begitu seterusnya, sehingga di level (kedalaman)

benar dan murni, keuntungan diperoleh dari hasil profit

12 saja, seluruh penduduk negeri ini harus bergabung jadi

produk. Makanya, syarat bonus diberikan, harus berdasarkan

member. Nah, kalau 13 atau 15 level, setoran penduduk

penjualan produk. “Keuntungan dari produk itu yang dibagi-

dunia yang bergabung pun belum cukup untuk membayar

bagikan,” jelas Djoko. Di sinilah, setiap perusahaan network

bonus,” jelas Djoko mengumbar tawa. Karena itu dalam

marketing yang benar dan murni, harus ada produk, yang

money game untuk memperpanjang umurnya satu orang

khasiat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh setiap member

harus bisa di recycle berulang-ulang, dengan cara boleh

(konsumen).

bergabung berkali-kali, seringnya bahkan satu orang bisa
bergabung 2600-4000 kali. Seringnya yang bergabung di

Sementara itu, di money game, arisan berantai maupun

awal pun menginvestasikan kembali bonusnya dengan cara

konco-konconya, produk bukanlah core utama. Bahkan,

bergabung kembali untuk bonus lebih besar, seperti judi

beberapa di antaranya tidak ada. “Kalau pun ada, harganya

niatnya berhenti disaat untung tapi seringnya berhenti disaat

mahal sekali, tidak sebanding dengan manfaatnya,” jelas

uang habis. Begitu juga money game.

Djoko, seraya menyebut produk di money game hanya
sekadar “tempelan” untuk menutupi kedok bisnisnya. Jadi,

Selain tanpa produk, bonus dibayar dengan hasil rekrut

apa dong sumber utama penghasilannya untuk membayar

member baru, ciri lainnya dengan melihat legalitas

bonus?

perusahaan, seperti memiliki SIUPL dan tergabung menjadi
anggota APLI. Dua hal ini sangat penting, sesuatu yang

Kata Djoko, berasal dari setoran member-member baru.

tak dapat dipisahkan. Sebab, dengan menjadi anggota

Padahal, setoran member baru itu, bukanlah profit dari

APLI, otomatis perusahaan bersangkutan memiliki SIUPL,

perusahaan tetapi kewajiban perusahaan. “Setoran member

memiliki produk yang terdaftar

baru itu yang “dibagi-bagikan” kepada mereka yang lebih

di BP POM, pay out marketing

dahulu mendaftar,” sambungnya. Karena “dibagi-bagikan”,

plannya

otomatis setoran itu pun menjadi hutang yang harus ditutupi

40

oleh perusahaan maupun pengelola bisnis money game

dibayarkan

tersebut. Adapun kisaran “hutang” yang harus “ditutupi”

profit produk. Semua itu,

tergantung dari marketing plannya. Jadi sesungguhnya

menjadi syarat yang tidak

di hari pertama money game buka sudah terdapat defisit,

bisa ditawar-tawar sebagai

karena kewajiban di perlakukan sebagai profit.

anggota APLI, yang ke

tidak

persen,

depannya

melebihi

dan

berdasarkan

bersama

“Kalau pay out marketing plannya 80 persen, maka uang yang

pemerintah

harus ditutupi juga 80 persen. Tidak boleh kurang,” tegas

menjadi anggota

Djoko. Ilustrasinya begini: misal uang yang terkumpul sekitar

Satgas

Rp 1 miliar dari seluruh member, maka di bulan berikutnya

mengganyang

uang dari member baru harus mencapai Rp 1.8 miliar. Bila

money game

angkanya kurang, dipastikan ada member yang bonusnya

s a m p a i

belum terbayarkan. “Begitu seterusnya di bulan berikut,

ke

sehingga terjadi akumulasi bonus yang tidak terbayar, yang

akarnya.

akhirnya membuat perusahan tersebut kolaps,” urai Djoko.
Makanya, sesuai pengamatannya pada bisnis money game,
jika pertumbuhannya terlalu cepat, maka daya tahan
perusahaan itu pun tidak akan lama. “Ya, di tahun pertama
dan kedua, biasanya sudah oleng, tidak mampu membayar,”
tambahnya,

seraya

menganalogikan

money

game

membayar uang Tuti dengan cara merampok uang Budi.

dalam

akar-

bonus
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15 Tahun Penjara

Ganjaran Bagi
Pelaku investasi
Bodong
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H

akim-hakim mulai galak memberikan vonis kepada owner
maupun leader pelaku investasi bodong. Mereka dijerat pasal
berlapis, dari larangan skema piramid UU No. 7 tahun 2014,
Penipuan dan Pencucian Uang.
Belum juga kapok “main” money game? Apalagi menjadi owner,
maupun leadernya. Jika tidak, bukan mustahil bakal menyusul
Gunarni Gunawan. Maklumlah, owner Wandermind ini kena jerat di
Pengadilan Negeri Jayapura, Papua. Ia diganjar kurungan 15 tahun
penjara, ditambah denda Rp 10 miliar, akhir Januari lalu.

18

15 Tahun Penjara : Ganjaran Bagi Pelaku Investasi Bodong

Ketua Majelis Hakim, Andrianus, menyatakan Gunarni

ternyata tidak ada. Lainnya, investor juga dapat satu tiket

bersalah melanggar Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7

kamar hotel seharga Rp 750 ribu. Dengan begitu, dari harga

Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 3 Undang-

tiket dan nilai investasi, ada selisih Rp 3 juta rupiah. Bonus

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana

inilah yang akan dibayarkan kepada investor.

Pencucian Uang.
Ternyata, bukan hanya itu saja. Gunarni lewat WandermindVonis ini sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Glori

nya mengiming-iming investor dengan bonus wah. Caranya,

Sinuhaji dan Yupiter Selan yang menuntut 15 tahun penjara

jika berhasil menggaet investor baru, bonus yang dikucurkan

dan denda Rp 10 miliar kepada Gunarni Gunawan.

mencapai Rp 100 juta. Padahal, akumulasi omset 14
investor baru itu, tidak mencapai Rp 100 juta, hanya Rp

“Kegiatan usaha yang dijalankan terdakwa tidaklah terdaftar

52.500.000. Jadi, secara matematis, bonus Rp 100 juta

dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) dan

harus “mengorbankan” sekitar 30-an member baru. Lalu,

ingin menguntungkan diri sendiri dengan sistem piramida,”

kalau dua dan tiga investor, maka korbannya mencapai 60-

tutur Andrianus dalam amar putusan, seperti ditulis Berita

90 investor. Bagaimana bila ratusan? Maka jumlah penduduk

Satu.com

negeri ini tak mampu mencover pembayaran bonusnya.

Akibatnya, dengan skema piramid tersebut, hanya terdakwa

Toh begitu, bisnis yang diusung Gunarni, tetap membuat

yang diuntungkan. Apalagi, bonus yang dibayarkan, Rp 3 juta

“ngiler” sebagian orang. Mereka “gelap mata” mengucurkan

– Rp 100 juta, bukan berdasarkan profit penjualan produk.

uangnya. Lho buktinya, bisnis ini berhasil meraup dana

Melainkan dari rekrutmen member baru. Makanya, menurut

sebesar Rp 262 miliar, dengan 3.000 anggota. Bahkan,

Andrianus, bila tak ada biaya pendaftaran member baru,

diperkirakan nilainya bakal membengkak. Maklumlah,

otomatis bonus kepada anggota akan berkurang.

masih banyak korban yang belum terdata oleh kepolisian.
Jumlahnya, seperti dikatakan Direktur Kriminal Khusus

Komisi Rp 100 juta

(Dirkrimsus) Papua Komisaris Polisi Guntur Setianto, ada

Seperti diketahui, Wandermind yang digulirkan Mei tahun

lebih dari 70 ribu akun yang terdaftar di situs PT. Wandermind.

lalu, menawarkan investasi yang berbasiskan internet. Di sini,
setiap investor wajib membeli sebuah akun, yang harganya

Ikan Sarden

Rp 3.750.000. Bahkan di Papua, akun yang dibeli minimal

Gunarni, bukanlah satu-satunya owner maupun leader

8 buah, senilai Rp 30 juta. Nah, dengan akun itu, si investor

skema piramid yang meringkuk di balik jeruji. Dua tahun

bisa menjadi agen penjualan tiket pesawat dan hotel, yang

sebelumnya, Pengadilan Negeri Banten, juga menjatuhkan
vonis terhadap Hendra Gunawan dan Ilham Hidayat.
Keduanya merupakan otak investasi bodong yang berkedok

network marketing.
Lewat perusahaan Gradasi Anak Negeri (GAN), seperti
ditulis oleh Detik Com, keduanya “menjajakan” Ikan Sarden
merk Kiko kepada investor sebesar Rp 5 juta. Dari nilai itu,
selama 52 minggu investor mendapat “profit” 10 persen
dari investasi awal. Bahkan, bonus ini berlaku kelipatannya.
Alhasil, ibarat ada gula ada semut, iming-iming itu diserbu
masyarakat, khususnya yang berdomisili di kawasan
Tangerang, Banten. Total uang yang dikumpulkan mencapai
Rp 390 miliar.
Di tengah jalan, tepatnya Juli 2012, bonus yang dijanjikan
macet. Akibatnya, para nasabah yang marah mengepung
kantor GAN di Puri Metropolitan, Kecamatan Petir, Kelurahan
Cipondoh, Tangerang. Tidak berapa lama polisi dari Polda
Metro Jaya turun tangan mengusut investasi bodong ini.
Hasilnya, setelah digeret ke pengadilan, keduanya divonis
15 tahun penjara. Mereka menampik vonis tersebut,
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GMC bangkrut. Akibatnya, para
korban lalu datang ke rumah Mei
Wulan, lalu menyeretnya ke Polsek
Manyar, Gresik.
banyak

Cuma, lantaran

korban

berdomisili

di

Surabaya, kasusnya dilimpahkan
ke Polrestabes Surabaya. Dalam
pemeriksaan,

banyak

korban

berada di luar Surabaya, kasus ini
kemudian dilimpahkan ke Polda
Jatim, hingga vonis hakim yang
mengantarkannya mendekam di
balik jeruji.
Investasi Emas
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT). Eh

Sementara itu, Husna Masrury

ternyata, PT memperkuat vonis PN Banten: mengganjar 15

(40), pelaku investasi emas, diganjar hukuman 22 bulan

tahun penjara. Keduanya dijerat melakukan penipuan dan

penjara oleh PN Tanjung Karang, pertengahan November

pencucian uang.

2015 lalu. Ia dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal

Facebook

378 KUHP tentang penipuan. Vonis hakim ini lebih rendah
dua bulan ketimbang tuntutan jaksa.

Begitupun Mei Wulan Anggraini, owner investasi bodong
GMC, dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, Juni 2015

Di persidangan, Husna yang warga Sukarame, Bandarlampung

lalu. Vonis ini lebih berat ketimbang tuntutan Jaksa yang

ini mengaku menawarkan investasi emas kepada korban

hanya 2 tahun penjara dan denda Rp 500 ribu. “Bisnis

Aida Yuli Arianti, 2012 lalu. Korban menanamkan saham di

terdakwa banyak menimbulkan korban,” jelas Ketua Majelis

East Cape Mining Corporation Limited (ECMC), perusahaan

Hakum Maratua Rambe saat membacakan amar putusan.

investasi

yang

menggunakan

sistem

online.

Korban

diharuskan membeli dahulu saham per lot (per saham)
Mei, yang baru berusia 26, pertengahan Oktober 2014 lalu,

dengan harga terendah Rp 10 juta. Keuntungan bisa diambil

lewat akun facebooknya menawarkan investasi dengan

per enam bulan hingga 100 persen.

komisi 4 persen per hari. Sedang nilai investasinya Rp 20
hingga Rp 60 juta. Ternyata, tawaran ini, disambut antusias

Selain itu, seperti ditulis oleh Jawa Pos, terdakwa juga

masyarakat. Apalagi komisi 4 persen itu benar-benar

mengimingi korban dengan janji mengembalikan uang dan

diberikan. Ibarat “iklan” dari mulut ke mulut, tawaran GMC

akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Bahkan, tidak

itu merambah sampai ke luar Jawa Timur.

tanggung-tanggung, mengaku sebagai petinggi di ECMC.
Rayuan itu yang membuak Korban akhirnya tergiur dan

Namun, seperti ditulis oleh Deliknews.com, di saat jumlah

bergabung.

membernya mencapai ribuan, “belang” GMC mulai tercium.
Komisi harian 4 persen itu mulai tersendat-sendat. Bahkan

Tapi nyatanya, saat tempo yang dijanjikan, korban tidak

tidak dibayarkan, termasuk para member yang meminta

mendapat keuntungan. Bahkan, dana investasi korban tak

dananya dikembalikan, tidak dihiraukan. Perempuan yang

kunjung kembali, karena terdakwa mengaku bangkrut,

menetap di Gresik ini malah membuka jurus baru untuk

hingga kasus ini dilaporkan ke polisi, yang mengantarkan

menghimpun dana, berupa program arisan. Di sini setorannya

terdakwa mendekam di balik jeruji.

dari Rp 500 ribu sampai Rp 10 juta, di mana komisinya
mencapai 50 persen hingga 18 persen dalam tempo 18 hari.

Sumber :

Ia juga menawarkan bisnis investasi Tunjangan Hari Raya

1.

(THR), dengan menyetor Rp 22 juta. Di Juli 2015, setiap

korban-investasi-online-di-papua-mencapai-3000-orang/
2.

member akan mendapat keuntungan hingga Rp 150 juta.

2014), Mei Wulan Anggraini menyatakan di group Facebook

http://www.menaranews.com/regional/28-maluku-papua/13203pelaku-investasi-bodong-divonis-15-tahun-penjara

3.

Entah alasan apa, dalam jangka waktu 2 bulan (Desember

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150530164734-12-56704/

http://www.beritasatu.com/nasional/341895-dituntut-15-tahunpenjara-pimpinan-mlm-wondermind-syok.html

4.

http://kabarpapua.co/goenarni-goenawan-dihukum-15-tahun-dandenda-rp10-milyar/
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SKB keluar,

APLI Kian Unjuk Gigi
Berangus Money
Game
Jangan lagi anggap remeh keberadaan APLI. Ke depan, jika keluar Surat Keputusan Bersama (SKB)
dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peran APLI sebagai mitra Satgas Waspada Investasi, kian
besar dalam menggerus money game. Apalagi menyusul keluarnya Peraturan Pelaksanaan UU No.7
tahun 2014 yang banyak mengatur soal “bisnis haram” money game.

M

asih terhitung dengan jari pengacara yang peduli

Sayangnya, kemudahan-kemudahan yang kasat mata itu,

pada network marketing. Sekian di antaranya, Ina

dalam prakteknya tidak mudah “diciduk” untuk dijadikan

H. Rachman. Perempuan kelahiran 21 Januari 1976 di

alat bukti. Kenapa? Ina menyebut pengelola money game

Singapura ini, bukan hanya tercatat sebagai lawyer Asosiasi

licin bagaikan belut. Semuanya serba tersembunyi secara

Penjualan Langsung Indonesia (APLI), juga terlibat dalam

rapi.

manajemen perusahaan network marketing. Apa saja?
Ina – begitu sapaan akrabnya, hanya mengumbar tawa.

Bahkan, jika disodorkan bukti-bukti, pengelola money game

“Masak sih perlu dibeber,” ujarnya tetap tertawa.

dengan mudahnya berkilah. “Mereka ngeles, oh itu mah,
leader-leader kami yang memplintir sistem,” tambahnya

Jadi, tak usah heran, seluk beluk bisnis yang akrab

dengan mimik gemes. Belum lagi ditambah keterbatasan

dengan sebutan membangun jaringan ini, dilahapnya

pengetahuan penyidik, sikap masyarakat yang ingin kaya

secara tuntas. Entah itu leadership, duplikasi, pay out

secara instant, menambah “daya ungkit” maraknya money

bonus yang dikeluarkan, sampai mengendus money game,

game di Tanah air. Apalagi iming-iming money game

sebuah bisnis “berkedok” network marketing yang banyak

menggiurkan, bonusnya wah tanpa harus menjual produk,

menelan korban. “Sebenarnya sangat mudah “mengendus”

kecuali hanya mengajak orang lain bergabung.

sebuah bisnis disebut money game, lihat saja marketing
plannya,” ujar sulung dari dua bersaudara ini.

Padahal, network marketing yang benar, bonus diberikan
berdasarkan profit dari penjualan produk, yang dibagi-

Misalnya, jika bonus diberikan hanya berdasarkan merekrut

bagi kepada seluruh member. “Karena profit produk, maka

member baru, tidak ada produk, ataupun kalau ada produk

network marketing bertahan lama, kendati jaringannya

sekadar tempelan saja. “Lagipula harga produknya tidak

tidak bertumbuh. Sementara money game, nyawanya

sepadan dengan manfaatnya,” jelas perempuan berhijab ini.

terletak pada penambahan jaringan. Tidak bertambah
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jaringan, money game itu bakal kolaps,” tegas alumnus

bukti sebagai mitra dari Satgas tersebut. Bahkan, banyak

Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

yang tidak paham tentang apa itu APLI?

Lantas bagaimana peran APLI saat in? Tiba-tiba keningnya

Kapan SKB itu keluar?

sedikit berkerut. Ia diam sejenak, seraya membetulkan

Mudah-mudahan secepatnya. Katanya lagi proses. Kita

hijabnya yang sedikit tidak rata. “Saya pikir, APLI sudah

berharap dengan SKB itu, bukan hanya “melegalkan”

memainkan peran penting dalam memberantas money

keberadaan APLI di Satgas, kita juga bisa mengajukan

game,” ujar Ina yang dibesarkan dari keluarga polisi. Cuma,

pendapat tentang suatu money game yang sudah siaga 1

potensi APLI yang luar biasa itu, belum didukung dengan

agar diambil tindakan. Jika tidak, maka korban akan banyak,

kewenangan secara hukum, khususnya sebagai mitra Satuan

bakal meresahkan. Jadi, keberadaan APLI bisa optimal,

Tugas (Satgas) Waspada investasi (termasuk money game)

bukan sekadar diundang mengikuti pertemuan saja, lalu

yang berada dalam naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

pulang tanpa bisa berbuat apa-apa, ataupun terlibat dalam

Selain OJK, di Satgas Waspada Investasi itu ada Badan

tindakan yang dilakukan oleh Satgas tersebut.

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti),
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (DJPDN),

Selain sebagai mitra Satgas, apakah ada pengakuan

Kementerian

tentang APLI dalam berangus money game?

Perdagangan,

Bareskrim

Mabes

Polri,

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Koperasi

Oh ada. Salah satunya selain disahkan oleh Menkumham

dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Komunikasi dan

sebagai asosiasi, juga oleh Badan Koordinasi Penanaman

Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Modal (BKPM), yang oleh Perka-nya dimintai pendapatnya

(BKPM). Lembaga ini “mengintai” produk-produk investasi

mengenai Marketing Plan dalam presentasi saat perusahaan

yang melawan hukum dan menggebuknya, termasuk money

itu mengajukan SIUPL. Itu artinya, APLI menjadi “penjaga

game itu sendiri.

gawang” money game di Indonesia.

“Makanya kita (APLI) saat ini menunggu SKB maupun

Tapi kenapa money game tetap marak? Padahal di

MOU mengenai keberadaan APLI sebagai mitra Satgas

UU No. 7 tahun 2014 money game kan diharamkan,

Waspada,” ungkap Ina kepada Network News yang menemui

termasuk sanksinya pun sangat jelas.

di kantornya kawasan Duta Fatmawati Mas, Jakarta Selatan.

Menurut pendapat saya skema piramida itu juga bagian dari

Berikut kutipan wawancaranya kepada Lian Lubis dan Ghea.

money game seperti halnya Multi Tipu Marketing. Memang
kalimat yg dipergunakan dlm UU nomer 7 thn 2014 itu

Kok mesti ada SKB atau MOU mengenai keberadaan

“skema piramida “. Dalam UU itu pun mengatur sanksi dan

APLI sebagai mitra Satgas Waspada? Jadi selama ini

ancaman yg luar biasa bagi para pemain money game. Misal

peran APLI tidak kuat dong di situ?

dalam Pasal 105 ancaman pidana maksimal 10 tahun dan

Ooh tidak. Begini, tanpa SKB, MOU ataupun on paper hitam

denda 10 milyar. Dan dalam pasal 106 terancam maksimal

putih, keberadaan APLI sangat kuat. Sebab, di antara

4 tahun dan denda 10 milyar bagi yg tidak memiliki SIUPL.

instansi yang ada di Satgas Waspada itu, hanya APLI yang
mengetahui soal seluk beluk money game yang tumbuh

Jadi banyak pasal yang menjerat money game. Cuma UU

bak jamur di musim hujan. Jadi APLI yang selalu dimintai

itu memang bukan delik aduan, tapi delik publik, yang

pendapat. Hanya saja, biar lebih elok, keberadaan APLI

sebenarnya tanpa ada pengaduan korban, penyidik sudah

sebagai mitra Satgas juga didukung dengan on paper yang

bisa melakukan proses penyidikan terhadap perusahaan

jelas. Itu kita butuhkan, karena berdasarkan pengalaman,

yang diduga money game. Tapi faktanya, penyidik masih

seperti berkunjung ke penyidik, kita tidak bisa menunjukkan

nanya buktinya mana? Itu saya tahu persis. Sebab, setiap
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kali meeting dengan mereka, mereka selalu minta bukti,

nyinyir terhadap bisnis jaringan. Ia menudingnya sebagai

meskipun delik publik.

Multi Tipu Marketing (MTM). Di sisi lain, masyarakat yang
terlibat di bisnis itu jumlahnya terus bertambah. “Kondisi

Bisa dicontohkan?

ini yang membuat saya ingin tahu banyak tentang network

Misalnya money game yang ramai dibicarakan saat ini. Kita

marketing, termasuk APLI itu sendiri” ungkap pengacara

sudah tahu payoutnya bikin bangkrut perusahaan. Kita juga

yang punya koleksi mobil mewah ini.

tahu korbannya sudah banyak. Tapi ketika mereka bertanya
soal barang bukti pasti ke APLI. Salah satu dari kita diminta

Eh, tidak disangka, waktu berkata lain. Ia diangkat

join dulu. Lalu, kalau ada barang bukti, nanti kita pikirkan

menjadi direktur sebuah perusahaan network marketing

selanjutnya. Itu bertele-tele. Kelamaan.

internasional yang mengepakkan sayapnya di Tanah Air.
Lagi-lagi membuat minat belajarnya kian menggelora. Bukan

Lho, bukannya bukti itu ada Marketing Plan?

hanya bertanya kepada praktisi dan pakar, juga melahap

Begini, di hukum pidana itu minimal harus punya dua barang

semua buku-buku yang mengupas network marketing, baik

bukti. Kalau cuma 1 bukti, seperti marketing plan saja,

terbitan lokal maupun asing.

mereka bisa bantah. Itu dibuat member, bukan perusahaan.
Begitu ngelesnya. Selain marketing plan, kita bukti join dan

“Tapi, proses belajar saya yang mendalam, ya 3 tahun lalu

uang ditransfer ke mana. Lalu bukti starter kit, karena di situ

di era Pak Djoko. Saya semakin tahu tentang bisnis ini,

ada marketing plannya.

khususnya money game,” seraya memberikan acungan
jempol “kabinet” APLI yang diawaki Djoko Komara.

Starter kit itu bisa diperoleh lewat member?
Persoalannya member itu jarang yang mau mengadu.

Ia mengaku, sebagai praktisi hukum, ingin mengetahui

Makanya di sini tugas APLI membantu pemerintah/satgas

segala bidang, termasuk network marketing sendiri. Nah,

untuk mendapatkan barang bukti. Sebab, sekali lagi, cuma

setelah tahu, barulah menyeleksi bidang – bidang itu yang

APLI yang bisa menentukan marketing Plan perusahaan

kurang diminati, ataupun belum banyak orang tahu. Ternyata,

yang diduga money game. Belum ada instansi lain yang

pilihannya jatuh pada network marketing. “Maklumlah, yang

menentukan itu money game, kecuali APLI. Nah, kalau kita

namanya pengacara kan persaingan,” ujarnya tertawa.

menyebut money game, tentu dengan alasan. Misal, pay

Alhamdulillah,

outnya lebih dari 40 persen, tidak ada produk, transfer tidak

network marketing melekat pada dirinya, kendati terbilang

jelas, bukan ke perusahaan tapi ke personal. Jadi banyak

banyak pengacara yang menembus di bisnis jaringan.

sampai

sekarang,

pengacara

spesialis

seperti itu.
Oke. Tadi disebutkan salah satu ciri money game
Banyak yang menyebut money game ataupun investasi

berdasarkan rekrut. Faktanya sekarang, bonus rekrut

bodong harus ditangani secara khusus (lexs specialis).

dan bonus repeat order dipadukan. Bahkan menjadi

Bukan hanya UU No 7 Tahun 2014 ataupun pasal

tren.

penipuan di KUHP. Apa komentar Anda?
Itulah masalahnya. Sampai sekarang belum ada aturan

Maksudnya Hybrid begitu?

khusus soal money game. Jangankan itu, Peraturan
Pelaksanaan (PP) UU No 7 tahun 2014 saja sampai sekarang

Iya, contohnya binari. Sekarang kan memadukan bonus

belum diketok palu. Katanya Desember tahun lalu, nyatanya

rekrut dan RO. Apakah itu money game juga?

tidak. Terus Januari – Febuari, nyatanya juga tidak. Di PP

Tergantung dari sisi mana kita melihat. Kalau penekanannya

itu, disebutkan ciri-ciri tentang money game, lalu perubahan

pada rekrut, itu money game. Apalagi pay outnya lebih dari

marketing plan minimal 2 tahun sekali. Pokoknya, soal

40%. Di APLI sendiri, meskipun abu-abu, tapi binari tetap

network marketing banyak diatur di situ. Cuma, persoalannya

oke, asalkan bonusnya bukan pada rekrut, tapi lebih kepada

kapan disahkan, itu yang kita tidak tahu.

produk. Ada juga beberapa anggota APLI yang menggunakan
binari. Kita tidak tutup mata.

Di PP itu banyak kontribusi APLI dong?
Betul..., betul sekali. Pak Djoko juga aktif memberikan

Jadi, binari tetap oke, sepanjang bonus jaringan tidak

sumbang saran di situ.

lebih dari 40 persen, asalkan produk bergulir dan
adanya kewajiban belanja setiap member?

Kiprahnya di APLI dimulai era kepemimpinan Helmi

Secara pribadi, saya tetap oke, meskipun di APLI masih

Attamimi. Padahal saat itu, istri dari Sigit Antonio ini, bersikap

menimbulkan perdebatan, karena binari itu rentan terhadap
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money game. Makanya sekarang banyak yang binari
perlahan-lahan menuju yang murni dan benar. Kita tidak
perlu sebutkan satu persatu. Dan APLI terus melakukan
pembinaan.
Kerentanan itu kan karena menggulungnya bonus
pasangan. Tapi kan dengan Flushout, jatah bonus
setiap member sama. Apalagi ada binari yang sampai
saat ini bertahan lama, seperti Usana di Amerika
Serikat.
Yang paling penting, hanya menggunakan satu ID (member).
Tidak boleh satu member, digunakan untuk beberapa ID,
atau istilahnya 1, 3, 7. Itu yang tidak boleh, termasuk dalam

Ina Rachman

peraturan pelaksanaan UU NO 7 tahun 2014 itu. Lalu, pay out
di bonus rekrut, dan produknya (RO), tidak boleh lebih dari 40
persen. Kemudian, kedudukan kantornya jelas, tidak hanya

virtual office, uang ditransfernya juga jelas, sesuai rekening
perusahaan. Buat saya, secara pribadi, itu saja ukurannya.
Dan, kalau perusahaan konsisten memenuhi aturan, pasti
amanlah.
Peran leader itu sangat penting membesarkan suatu
perusahaan, termasuk di money game. Apakah mereka
bisa dikenakan sanksi?
Sangat bisa. Contohnya pada kasus Wondermind. Di Papua,
leadernya diganjar 10 tahun dengan denda Rp 15 miliar.
Begitupun yang di bawah-bawahnya, ada kena 8 tahun dan
10 tahun. Mereka dikenakan pasal berlapis, seperti 372 dan
378 KUHP, junto UU No 7 tahun 2014 dan money laundry
(pencucian uang). Jadi, bukan hanya pengelola (perusahaan),
Ina Rachman bersama Ketua APLI, Djoko Komara

juga para leader ikut kena getahnya. Maka, ke depan, jangan
coba-coba terlibat pada money game.
Jadi, goodwill pemerintah memberangus money game
kuat dong?

PROFIL
SINGKAT

Sangat kuat sekali, dengan adanya Satgas Waspada
Investasi, UU No 7 tahun 2014. Begitupun keberadaan APLI
sebagai mitra Satgas Waspada Investasi, yang akan diikat

Jabatan

dengan SKB bersama OJK nanti. Belum lagi akan keluarnya

1.

peraturan pelaksanaan dari UU No. 7 tahun 2014 mendatang,
di mana kontribusi APLI di situ sangat besar. Cuma, kita
harus sabar, semua masih berproses. Mudah-mudahan di
tahun ini semuanya beres, sehingga APLI bisa unjuk gigi

2.

mengawal industri network marketing dari gerogotan money

game.
3.

4.

Nama Lengkap
Nama Panggilan
Nama yang Dikenal
Tanggal Lahir
Suami		
Anak 		
		
		

Advokat dan Legal konsultan
APLI
Masa Pak Helmy alm.:
2006 - 2012
Pak Djoko : 2014 - sekarang
Kepala Bidang Advokasi
Hukum Asosiasi Advokat Muda
Seluruh Indonesia ( AAMSI )
2015 sampai sekarang
Owner dan Managing Partner
Ina Rachman - Mulyaharja &
Associates Law Office thn 2003
sampai sekarang
Direktur Maestro Patent
International Law Firm 2004
sampai sekarang

: Ina Herawati Rachman
: Ina
: Ina Rachman
: 21 Januari 1976
: Sigit Antonio
: 1. Zahira Balqis Awina Putri
2. M. Rizky Ramadhan
3. M. Fadlan A. Rizki
5.

Corporate Lawyer Kimia Farma
Tbk 2008 - 2013

6.

Konsultan Hukum Badan
Pengawas Obat dan Makanan
di bawah Kepala BPOM Bapak
Dr. Sampoerno

7.

Corporate Lawyer Kimia Farma
Trading & Distribution

8.

Corporate lawyer Kimia Farma
Apotek

9.

Corporate lawyer beberapa
perusahaan MLM yang telah
terdaftar sebagai anggota APLI
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Data kerugian penipuan investasi & mlm
No

Nama
Kegiatan

Pengelola /
Perusahaan

Wilayah
Operasi

Jumlah
Anggota

Jumlah
Kerugian

Modus / Skema

Tindakan
Pidana

1975
1

GTC
(Investasi Dana)

CV. Grasindo Trading
Company
(Andianto Setiabudi)

Jakarta &
Surabaya

300 orang

3 Milyar

Modal Rp 1 juta mendapat
bunga 6% per bulan plus 6%
per tahun

Yayasan
Keluarga
Adil Makmur
(YKAM)
(Arisan
Berantai)

Yusuf Ongkowidjojo

Indonesia

15.000
orang

25 Milyar

Setor Rp. 260 dalam setahun
menjadi Rp. 5 Juta

Pidana 15
tahun

Deportasi

1987

1

2

LLAC (MLM
Produk Susu)

Timothy O. Conners,
Grahan Groom (Irlandia)

3

Arisan Danasonic (Arisan
Berantai)

PT. Eka Sapta Mitra
(Sindi Husain, Anneke
Kolondam)

Jakarta

5.000
orang

23 Milyar

Peserta membeli produk
seharga Rp 1 juta- Rp 10
juta selama 10 minggu bisa
menghasilkan uang Rp 2
juta- Rp 20 juta

Seluruh
Indonesia

500.000
orang

110 Milyar

Menyetor Rp 31 ribu akan
mendapatkan Rp 10 juta

Total Kerugian 523.000 orang

158 Milyar

1992
1

Meridien
Indonesia
(Investasi Dana)

Firman Meridien
Indonesia

2

BMA (MLM
Kaos)

PT. Banyuma Mulia
Abadi (Muhammad
Yusuf, WN. Malaysia)

Jakarta,
Bandung,
Surabaya

7.000
orang

15 Milyar

Investasi dengan bunga
7.5% perbulan

Medan,
Aceh, Riau,
Jakarta,
Bandung

250.000
orang

3 Triliyun

Uang Rp 3,7 juta dalam
tempo 23 hari berganda
menjadi Rp 6,5 juta

Kerugian 257.000 orang

3,015 Trilyun

1995

1

2

3

Multifund
(Investai Dana)

Koperasi
Kospin
(Investasi Dana)

Gee Cosmos

PT Multijaya Indovesco

UD Latimojong, CV
Cahaya Alam, PT
Josnato, PT Buana
Sawitto Jaya
(Supardi, Suparman
Ishak)
Gee Cosmos Indonesia
(Kensuke Inoue, Naohiro
Moriguchi (Jepang), dan
Amran Ismail )

Jakarta
Bandung
Semarang
Surabaya

1500
orang

1,5 Milyar

Modal Rp 1 juta mendapatkan 3% per bulan selama 3
bulan, 4% per bulan selama
6 bulan, atau 5% per bulan
selama 1 tahun

Sulawesi
Selatan

3.090
orang

834 Milyar

Mendapatkan bunga Investasi 50% dalam 3 Minggu

Jakarta

5.000
orang

5 Milyar

Total Kerugian 9.590 orang

Investasi pembiayaan Iklan
di Televisi, Modal 330rb dengan bunga 30% per bulan

840,5 Milyar

1999
1

Suti Kelola (SK)
(Investasi Dana)

PT. Suti Kelola

Jakarta,
Semarang,
Surabaya,
Medan

4.000
orang

35 Milyar

Simpan dana dengan Bunga
3,5% per bulan plus 2,5%
per tahun

Data Kerugian Penipuan Investasi & MLM

2

3

4

5

LIA
(Investasi
pohon jati)
Pohonmas
(Investasi emas)

Larasindo Jaya Agritama
(Michael Budihardjo)
PT. Pohonmas Mapan
Sentosa
(Muhammad Nassa,
Yusuf Nassa)

Jakarta

1.300
orang

122 Milyar

Modal 40 juta bunga 6%
perbulan selama 5 tahun

Jawa Timur

30.000
orang

654 Milyar

Modal 6 juta bisa menjadi 14
juta dalam 10 bulan

Probest
Internasional
(Investasi dana)

PT. Probest International
Indonesia
(Burhan Sofyan)

Indonesia

13.000
orang

20 Triliyun

Setor USD 734 menjadi USD
5000 dalam 14 bulan

New Era 21
(investasi dana)

PT. Era Catur Wicaksana
(Tomi alias Abok alias
Manufahi Maroh)

Sumatera
Utara

40.000

1 Triliyun

Modal 2,5 jt menjadi 4,5 jt
dalam 21 hari

Total Kerugian 87.300 orang
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21,810 Triliun

2000
1

Arisan Al
Khoiriyah
(Arisan
berantai)

Yayasan Al Khoiriyah
(Muklisun Jaelani)

Jawa Timur

5.000
orang

87 Milyar

Modal 7,5 juta menjadi 12
juta dalam 5 bulan

PT. Ades Sumber Hidup
Dinamika
(Ade Suhidin)

Jawa Barat
& Jakarta

8.500
orang

544 Milyar

Modal 5 juta bunga 80%
pertahun

Jawa Barat
& Jawa
Tengah

5.000
orang

225,5 Milyar

Investasi dengan bunga 48%
pertahun

2002
1

2

Add Farm
(Investasi
peternakan itik)
IBIST
(Investasi Dana)

Inter Bankink Bisis
Terencana
(Wandi Sofyan, Agus
M. Ali)

Total Kerugian 14.000 orang

855,5 Milyar

2003
1

PT.
KebuInvestasi
agribisnis)

PT. Kinarya Era Bumi
Nusa
(Jaslim Suin)

2

Wahana Global
(investasi valas)

Wahana Global Bersama
(Abiyanto Soekarno)

Jakarta

1.200
orang

Jakarta,
Bandung,
Surabaya,
Makasar

11.200
orang

Total Kerugian 12.200 orang

200 Milyar

Setor 20juta mendapat
bunga 6% perbulan

3,5 Trilyun

Modal USD 5000 menapat
bunga 6% perbulan

Pemilik
melarikan
diri &
masuk
DPO

3,7 Trilyun

2007

1

Gama Smart
(MLM Penjernih
air & Investasi
Valas)

Gama Smart Karya
Utama
(Ferry Tung, Tan
Andreas Tanamal,
Firdaus MP, Robert Felix)

2

SPI
(investasi
saham)

Sarana Perdana
Indoglobal
(Sefri Roring, Leonardo
Parat Muda Sinaga)

3

Lihan
(Investasi Intan)

PT. Tri Abadi Mandir
(Lihan)

Indorich Club
(Investasi Valas)

PT. Damai Putra Santoso
(Rudi Suhandy, Robby

4

Indonesia

38.000
orang

12 Trilyun

Modal 6,2 juta mendapat
bungan 220% pertahun

Indonesia

2.179
orang

3,3 Trilyun

Modal 100 juta dapat hasil
15% pertahun

Kalimantan
Timur

3.475
orang

817 Milyar

Investasi bunga 10% perbulan

Jakarta

3.000
orang

10 Milyar

Modal 2juta dapat 440 ribu
perbulan

Total Kerugian 46.654 orang

16,127 Trilyun

2008
1

BSS

PT. Binar Sinar Sejahtera
(Tandi Gunawan)

Jawa Tengah

4.500
orang

104 Milyar

Modal 2,5 juta dapat bunga
0,8% perhari

Pemilik
melarikan
diri dan
masuk
DPO
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2

QSAR
(Investasi
Agrobisnis)

PT. Qurnia Subur Alama
Raya
(Raml Araby)

Indonesia

6.800
orang

Total Kerugian 11.300 orang

500 Milyar

Pembagian keuntungan 20%
- 40% dari hasil panen

8 tahun
denda 10
milyar

604 Milyar

2011

1

GTIS
(investasi emas)

Golden Trader
Indonesia Syariah

Indonesia

3.000
orang

45 Trilyun

Beli emas 100gr dgn harga
30% di atas pasar. emas
dititipkan di GTIS, nasabah
dapat 5,4% per bulan selama
9 bulan

2

Makira Nature
(Investasi Emas)

PT. Makira Nature
(Eko Nugroho)

Jakarta

1.500
orang

500 Milyar

Memberikan bunga s/d 4,5%
perbulan

3

Virgin Gold
(investasi emas)

Virgin Gold Mining
Corporation

Indonesia

40.000
orang

500 Milyar

Modal USD 1.050 bisa bertransaksi sampai USD 3.150

4

Gold Bullion
(investasi emas)

PT Gold Bullion
Indonesia (MD
Fadzli Bin Mohamed
(Malaysia), Hessy
Purwanti)

Indonesia

12.000
orang

1,2 Trilyun

Beli emas 300gr dgn emas
dititipkan di GBI, nasabah
dapat 8% per bulan selama

Direktur
Kabur

Primaz
(investasi emas)

PT Peresseia Mazekadwisapta Abadi
(Budi Laksono)

Indonesia

3 Trilyun

Beli emas 100 gram dengan
harga Rp 70 juta mendapat
2,5% per bulan selama 6 bln

5 orang
direksi
divonis 1,5
s/d 3 tahun
penjara

4.000
orang

500 Milyar

beli emas 25% lebih mahal
dari harga pasar dan digadai
ke Trimas Mulia dengan
komisi 2-6% perbulan,
Di akhir tenor nasabah dpt
cash back 25-30%

120 Milyar

Keuntungan 10 % – 15%
perbulan

17,8 Trilyun

Daftar 2,6 juta berpotensi
dapat 10.000 USD

Vonis
secara terpisah untuk
para leader
1 sd 2 th

6 Trilyun

Setor 3,5 juta dapat bunga
Rp. 525rb dalam 2 tahun

Pidana
dihentikan
karena
Jaya K.
Meninggal
di Polres
Tangerang

390 Milyar

Setor Rp 10 juta dapat
10% per minggu selama 52
minggu

Pidana
masing2 15
tahun dan
denda 5
milyar

5

25.000
orang

6

Trimas Mulia
(Investasi emas)

PT. Trimas Mulia
(Yoga Dendawancana)

Jakarta,
Bandung,
Surabaya,
Bali

7

Bestprofit
(Investasi emas)

PT. Bestprofit Futures
(BSF)

Jawa,
Sumatera,
Kalimantan

2.700
orang

TVI Express

PT. TVI Express Indonesia
(Goenarni Goenawan,
Ni Komang Suratiningsih dan Tharun Trikha)

Indonesia

1.000.000
orang

8

Total Kerugian 85.500 orang

68,620 Trilyun

2012

1

Koperasi Langit
Biru

PT. Transindo Jaya
Komara (KJK)

Jakarta &
Jawa Barat

115.000
orang

2

GAN (Investasi
MLM sarden
Kiko)

PT. Gradasi Anak Negeri
(Ilham Hidayat, Hendra
Gunawan)

Jakarta &
Jawa Barat

21.000
orang

3

Investasi
Amanah

PT. Andalas Mandiri
(Mochammad Sholeh
Suaidi)

Jakarta,
Bandung,
Yogyakarta,
Surabaya

13.000
orang

2,8 Trilyun

Setor 4,5 juta dapat uang
setara emas 1 gr per bulan

Pemilik
kabur dan
masuk
DPO Polda
metro

4

Lautan Emas
Mulia (Investasi
emas)

PT. Lautan Emas Mulia
(Wennes Sulaeman)

Jawa &
Sumatera

2.858
orang

618 Milyar

Deposito 100 gr emas akan
mendapat bonus 30% per
tahun

Diputus
Bebas

5

Asian Gold
Concept
(Investasi emas)

Asian Gold Concept

Jakarta

4.000
orang

13,5 Milyar

Investor mendapat hasil
investasi 2% per bulan

Data Kerugian Penipuan Investasi & MLM

Raihan
Jewelery

6

Muhammad Azhari

Jawa &
Sumatera

3.000
orang

Total Kerugian 158.500 orang

27

Beli emas 100 gr seharga
20%-25% di atas harga pasar,
Vonis
emas di titipkan, bonus
bebas
4,5%-5,4% per bulan selama
12 bulan

400 Milyar

10,220 Trilyun

1.174.044

2014
DBS
(arisan berantai)

1

ECMC
(Investasi
saham)

2

PT. Dua Belas Suku
(Rinekso Hari, Yeremia
Kusumo)

PT. East Cape Mining
Corp Indonesia
(Mak Jin Yang alias
Markus (Singapura)

Jawa
Tengah &
Jawa Timur

Sumatera,
Jawa & Bali

19.000
orang

100.000
orang

Total Kerugian 119.000 orang

Setor dana Rp 1 juta- Rp 5
juta akan dapat 30% dalam
7 hari

95 Milyar

140 Milyar

Beli sebelum IPO 10 juta per
lot dan akan naik 20 kali lipat
setelah listing

Pemilik
kabur,
1 orang
leader
Husna
Masruri
divonis 22
bulan

Setor dana 1 s/d 5 juta
dapat beriklan di 50 juta tisu,
setelah 41 hari uang kembali
plus untung Rp. 200.000 perhari dari penjualan tissu

Masih
diproses

235 Milyar

2015

1

2

Investasi Iklan
Tisu

Wondermind

PT Bintara Eximindo
(Kamal Tarachand)

Gunarni Gunawan

Sumatera &
Jawa

3.131
orang

Indonesia

7.000
orang

Total Kerugian 10.131 orang

27 Milyar

Vonis 15
tahun
denda 10
milyar

262 Milyar
289 Milyar

CATATAN :
1.

Jumlah peserta yang telah dirugikan secara moril maupun materil ±1.338.675 orang
(satu juta tigaratus tigapuluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima orang)

2.

Total kerugian dana masyarakat ±Rp. 126.507.000.000.000,- (Seratus dua puluh

enam trilyun limaratus tujuh milyar rupiah)
3.

Diolah dari berbagai sumber

Advertise

Here

Promosikan usaha Anda
dengan memasang iklan
di majalah kami. Bagi
perusahaan yang ingin
memasang iklan, dapat
menghubungi Sekretariat
APLI di 021 - 29026929 atau
email ke apli@cbn.net.id
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MEA

Jempol Buat
Network
Marketing

MEA bukanlah momok. Melainkan sebuah berkah.

patut diberikan acungan jempol. Lho buktinya, saat

Sebab, dengan MEA, para networker dan perusahaan

orang sibuk membangun maupun mengembangkan

dengan mudah mengepakkan sayapnya ke negara

SDM dalam menghadapi MEA yang bergulir Januari

ASEAN, termasuk mengembangkan jaringan.

lalu, network marketing melenggang mulus. Di bisnis
ini tak perlu ribut-ribut membangun SDM, lantaran

Masih bersikap nyinyir, ataupun menganggap sebelah

sebuah keharusan yang tak bisa ditawar-tawar, tak

mata network marketing? Tolong sikap tersebut

peduli MEA, globalisasi, liberalisasi ataupun ekonomi

dienyahkan dalam benak. Justru sebaliknya, bisnis

kerakyatan sekalipun.

yang akrab dengan sebutan membangun jaringan ini,
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S

ekadar gambaran, lihat saja jargon di bisnis ini:

Dads The Business School, menilai network marketing

sukses dibangun dengan mensukseskan orang

tak ubahnya “sekolah bisnis”. Bahkan, lelaki asal Hawaii

terlebih dahulu. Luar biasanya, ukuran kesuksesan

keturunan Jepang itu, menambahkan dengan sebutan

bukan melulu dari sisi finansial - ditandai bonus puluhan

“Sekolah Bisnis Kehidupan Nyata”. Hanya bedanya, lulusan

maupun ratusan juta; rumah ataupun mobil mewah,

network marketing tidak memperoleh ijasah, kecuali

juga adanya pengembangan kepribadian. Sebut saja soal

bertambahnya finansial yang diperoleh setiap bulan.

leadership, public speaking, ditambah integritas yang diakui
Lantas, apa alasannya network marketing dikategorikan

oleh seluruh jaringan.

“sekolah bisnis”? Dalam “kaca mata” Robert, network
Alhasil,

dengan

pengembangan

kepribadian,

maupun

marketing tidak melulu menjual produk, tapi juga terdapat

kualitas-kualitas yang dimiliki, networker (sebutan bagi

rancangan

pendidikan

yang

muaranya

memberikan

pelaku bisnis ini) bukan sekadar “jago kandang”. Melainkan

perubahan hidup. Dan pendidikan ini sangat penting

juga merambah ke pelbagai negara, khususnya bagi

melebihi dari produk itu sendiri. Karena itu, Robert

perusahaan asing. Umpamanya, seperti pengakuan bos

merekomendasikan bila Anda ingin menjadi business owner

K-Link, DATO’ DR H MD RADZI

dalam network marketing,

SALEH. Ia menyebut, dari 46

maka

negara

pendidikannya,

K-Link

mengepakkan

lihatlah

rancangan
seperti

sayapnya, tercatat ada 12 leader

sikap terhadap kesuksesan,

asal

keahlian memimpin, keahlian

Indonesia

yang

meraih

posisi tertinggi di dunia dalam

komunikasi,

jagad bisnis K-Link. Dari situ,

mengatasi

keahlian

Radzi Saleh yang asal Malaysia

pribadi, keahlian mengatasi

itu mengakui kualitas networker

penolakan,

Indonesia.

manajemen uang, keahlian

ketakutan
keahlian

manajemen waktu, penentuan
Bahkan,

jauh

sebelum

MEA

tujuan dan sebagainya.

“diproklamirkan”, CNI – pelopor
lahirnya perusahaan network di

Bukan hanya itu saja. Robert

negeri ini, menunjukkan dirinya

pun membedah perbedaan
tradisionil

dengan

network

marketing.

bukan “jago kandang”. Perusahaan yang didirikan di Bandung

pendidikan

– era 1980-an, ini merambah ke Malaysia dan India. Di dua

Menurutnya, pendidikan tradisionil dalam aspek emosional

negara ini, networker di Tanah Air mengembangkan jaringan

membuat orang merasa takut melakukan kesalahan, takut

ke sana. Mereka presentasi, entah soal produk, peluang

gagal dan sebagainya. Selalu saja ada ancaman. Misalnya,

bisnis, merekrut, melatih dan mengembangkan SDM

bila tidak belajar, maka tidak naik kelas, atau indek prestasi

jaringannya. Tanpa pengembangan SDM, jangan berharap

tidak akan tinggi, maka akan sulit mencari kerja Kondisi

kesuksesan sebagai networker akan diperoleh.

macam ini tidak akan ditemukan dalam pendidikan network

marketing. Bahkan sebaliknya di bisnis ini orang didorong
Belum lagi perusahaan network marketing asal Tiongkok.

untuk belajar melakukan kesalahan, memperbaiki dan

Karena cakupannya ke pelbagai negara, maka networker-

menjadi lebih cerdas secara mental dan emosional.

networkernya pun “berkeliaran” ke mana-mana, termasuk
asal

Indonesia

menjelajah

negara-negara

di

mana

Begitupun

dalam

aspek

fisik.

Pendidikan

tradisionil

perusahaannya bercokol. Lagi-lagi semua itu bisa dilakukan

hanya mendorong menelaah fakta, lalu secara emosional

berkat adanya pengembangan SDM. Mereka bukan hanya

mengajarkan untuk takut melakukan kesalahan. Ataupun

piawai merekrut saja, juga melatih dan mengembangkan

dicekoki hidup dalam suasana takut tidak sehat, takut secara

jaringannya di sana. Sebab, hanya dengan melatih dan

mental, takut emosional, fisik dan finansial.

mengembangkan (akrab dengan sebutan duplikasi), jaringan
bakal bertumbuh dan berkembang.

Sementara di network marketing, mendorong pergi keluar
menghadapi ketakutan dengan bertindak, melakukan

Sekolah Bisnis

kesalahan dan belajar dari kesalahan, memperbaiki dan

Karena itu, seperti dikatakan pakar kebebasan finansial,

mengulangi proses. Inilah yang disebutnya pendidikan

Robert T. Kiyosaki dalam bukunya yang berjudul, Richs

kehidupan nyata. Kata Robert, perusahaan network
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marketing yang rancangan pendidikannya bagus, dapat

pengalaman empiris para leader “dibagi-bagikan” lewat

menjadi program pengembangan pribadi jangka pendek

pelbagai pelatihan maupun training-training yang dilakukan.

yang terbaik. Mereka akan “memegang” tangan anggotanya,

Pengalaman empiris itu – dituangkan dalam “kurikulum

menuntun ke arah kehidupan yang melampaui ketakutan

pendidikan” tak ubahnya guide mencapai kesuksesan.

dan kegagalan.

Makanya, banyak menyebut, “perang” sesungguhnya nanti
adalah membangun SDM member yang dituangkan dalam

Support System

“kurikulum” support system.

Ternyata, di era MEA ini, rancangan pendidikan tetap
memegang kendali dalam bisnis network marketing. Apalagi

Karena itu, kalangan networker menyambut gembira MEA

saat ini, produk-produk yang dijajakan oleh perusahaan

tadi. Setidaknya, pasar mereka membuat jaringan, tak hanya

network marketing – termasuk marketing plannya, nyaris

lokal. Melainkan merambah ke seluruh negara-negara yang

sama. Sebut saja, saat booming juice manggis, sirsak,

tergabung dalam ASEAN. Cuma, peluang yang terbuka lebar

kalsium, ataupun steam cell, semua perusahaan network

itu, tentu harus diiringi oleh perusahaan untuk membenahi

marketing – khususnya yang tergabung dalam APLI,

diri. Bukan hanya sekadar IT untuk mempermudah

mengusung produk yang sama. Perbedaannya hanya

prospekting dan rekruting, termasuk dukungan kualitas

prosentase bahan bakunya. Tapi fungsi, khasiat dan manfaat,

produk yang oke. Apalagi negeri ini melimpah ruah dengan

termasuk “jualannya” nyaris sama. Begitupun marketing

tanaman berkhasiat (herbal), yang menjadi core produk

plannya, semua hanya tinggal copy paste.

setiap perusahaan network marketing.

Lalu, di mana perbedaannya? Di sinilah rancangan pendidikan

Jadi, MEA bagi network marketing, bukanlah momok yang

– akrab dengan sebutan support system, memegang kendali

menakutkan. Melainkan sebuah berkah membangun jaringan,

penuh. Bahkan menjadi ukuran kelangsungan sebuah

yang muaranya bertambahnya kran-kran penghasilan.....

network marketing. Sebab, lewat support system itu,
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mitos
10 Keliru tentang

DIRECT SALES
BAGIAN 2

Mitos 6
Mitos: DS/MLM hanya memanfaatkan orang lain untuk

Mitos DS/MLM akhirnya akan menghadapi kondisi jenuh

menghasilkan uang

karena semua habis direkrut.

Kenyataan :

Kenyataan:

Mereka yang Sukses dan bertahan dibisnis DS/MLM adalah

Titik jenuh tidak akan terjadi karena setiap hari ada manusia

mereka yang saling membantu yang lain dalam mencapai

yang lahir dan menginjak usia 18 tahun dan berpotensi

target nya.

menjadi konsumen atau penjual langsung. Maka jumlah
manusia adalah infinity (tidak terbatas)

Mereka yang melakukan rekrutment tidak akan mendapatkan
pendapatan yang diinginkan tanpa menginvestasikan waktu

Tim Sales, dalam buku Zig Zigler “Network Marketing

mereka untuk membantu downline nya mencapai peringkat

for dummies” memberikan argument terbaik unutk hal

/ pendapatan yang ditarget.

ini “ apakah anda ada mengenal seseorang yang tidak
mempunyai kulkas dirumah? Tidak bukan? Tapi tidak

Sosok yang sukses di Bisnis DS/MLM adalah mereka yang

membuat perusahaan kulkas berhenti membuat dan

dengan dislipin dan telaten membantu downline mereka

menjualnya bukan?

mencapai pendapatan/ peringkat yang diinginkan.
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10 Mitos Keliru Tentang Direct Sales (Bagian 2)

Mitos 2

Mitos 3

Mitos 4

Mitos 5

oleh : Roys Tanani
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JALUR PENDISTRIBUSIAN PRODUK
PENJUALAN LANGSUNG DENGAN
HAK DISTRIBUSI EKSLUSIF
Di Indonesia, pendistribusian barang yang diperdagangkan dapat dilakukan secara tidak langsung atau
secara langsung ke konsumen. Distribusi barang secara langsung dilakukan dengan menggunakan
pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung.

DIRECT SELLING/ PENJUALAN LANGSUNG

menggunakan sistem penjualan langsung hanya dapat

Penjualan langsung (direct selling) adalah proses pemasaran

dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai

produk secara langsung ke konsumen atau pelanggan, baik

anggota perusahaan penjualan langsung dengan hak

dengan cara penjualan langsung satu tingkat (single level

distribusi ekslusif.

marketing) atau penjualan langsung berjenjang (Multi
level marketing). Barang yang didistribusikan dengan
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Skema Penjualan Langsung
Produsen

Distributor

Konsumen

Dalam skema tersebut, yang disebut produsen adalah

time atau full-time. Distributor juga memegang hak

badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan

ekslusif untuk menjual dan mendistribusikan produk dan

memiliki perizinan di bidang penjualan langsung dari

jasa perusahaan sesuai dengan aturan perusahaan dan

instansi dan/atau lembaga yang berwenang (SIUPL).

hukum yang berlaku.

Distributor merupakan pelaku bisnis independen yang

Konsumen adalah pengguna produk yang ditawarkan

memiliki perjanjian tertulis dengan perusahaan penjualan

oleh Distributor. Konsumen tidak memiliki hak untuk

langsung. Sebagai pelaku bisnis independen, Distributor

menjual atau pun mendistribusikan produk yang telah

bisa memilih cara dalam menjalankan bisnisnya, part-

dibeli dari Distributor.

MULTI LEVEL MARKETING (MLM)

Sistem penjualan langsung menawarkan peluang usaha

Di Indonesia, perusahaan penjualan langsung kebanyakan

kepada mereka yang mencari alternatif untuk mendapatkan

berbentuk MLM. Nama-nama perusahaan penjualan langsung

penghasilan tanpa melihat suku, jenis kelamin, tingkat

(MLM) seperti Amway, Nu Skin, Herbalife, K-link, Oriflame,

pendidikan, umur maupun pengalaman. Dalam penjualan

Sophie Martin merupakan beberapa nama perusahaan

langsung, diwajibkan adanya interaksi langsung dan pribadi

penjualan langsung yang banyak dikenal oleh masyarakat.

antara penjual dengan pelanggan, baik secara tatap muka
ataupun jarak jauh, diluar dari LOKASI RITEL PERMANEN

Industri

penjualan langsung dengan cara MLM ini,

(sistem penjualan tidak langsung).

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat
pesat di Indonesia, dan menjadi salah satu industri yang

Dalam konteks ini, nilai dan manfaat dari produk dapat

turut menjadi pilar perekonomian yang patut diperhitungkan.

dijelaskan oleh distributor. Informasi tentang produk seperti
harga, kualitas, dan manfaat produk, harus dijelaskan sesuai
dengan informasi yang diberikan oleh Perusahaan. Bisa
dikatakan bahwa upaya distributor amat besar kontribusinya
dalam memperkenalkan dan memasarkan produk-produk
dari perusahaan penjualan langsung.
Oleh karena itu, distributor mendapatkan kompensasi
dalam bentuk komisi, diskon, bonus dan reward lainnya,
berdasarkan jumlah penjualan dan kemampuannya merekrut
orang lain untuk menjadi distributor di bawah organisasinya.
Distributor dapat memilih untuk mendapatkan penghasilan
dalam dua cara. Pertama, penjualan produk langsung ke
konsumen. Kedua, distributor bisa menerima potongan harga

Jalur Pendistribusian Produk Penjualan Langsung
dengan Hak Distribusi Ekslusif
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atas dasar jumlah produk/jasa yang dibeli oleh anggota

Pelaku Distribusi tidak langsung, dilarang mendistribusikan

kelompok bisnis untuk penjualan atau pemakaian, termasuk

barang yang dipasarkan oleh sistem penjualan langsung

jumlah penjualan pribadi.

yang memiliki hak distribusi ekslusif.

Melihat penghasilan dari penjualan langsung yang diperoleh

Pelaku

distributor cukup menggiurkan, tidak sedikit yang ingin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 akan dikenakan

mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan

sanksi administratif, seperti yang dicantumkan dalam Pasal

dari produk-produk penjualan langsung yang sudah dikenal

25 ayat 2 UU No. 22 Permendag Tahun 2016.

Usaha

Distribusi

yang

melanggar

ketentuan

di pasaran dan digemari konsumen. Akibatnya, produkproduk dari perusahaan penjualan langsung ini seringkali

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kita temukan di outlet salah satu toko, apotik, atau online

diberikan secara bertahap berupa:

shopping. Bahkan, produk tersebut dijual dengan harga

a. Peringatan tertulis;

murah yang jauh dari harga eceran yang ditetapkan oleh

b. Pembekuan izin usaha; dan

perusahaan penjualan langsung sebagai produsen produk

c. Pencabutan izin usaha

tersebut. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan
prinsip penjualan langsung dan dapat mematikan bisnis

(sumber : http://jdih.kemendag.go.id/id/news/2016/05/14/

dari distributor sebagai pemegang hak ekslusif untuk

ketentuan-umum-distribusi-barang)

pendistribusian produk yang dipasarkan atau diperdagangkan
dengan sistem penjualan langsung ini.

Sepertinya ini adalah jawaban dari penantian panjang
perusahaan penjualan langsung dan distributornya untuk

Untuk melindungi hak-hak distributor yang telah berupaya

melindungi model bisnis yang diyakini dan diterapkan selama

memperkenalkan produk-produk tersebut ke konsumen

ini.

pertama kali dan bisnis dari perusahaan penjualan langsung
itu sendiri, pemerintah Indonesia melalui Kementerian

“Sometimes we need someone to turn the flashlight on for

perdagangan baru-baru ini telah mengeluarkan Undang-

us. Other times we need to turn it on for others.” - Lizzie

Undang No. 22 Tahun 2016 mengenai Ketentuan Umum

Velasquez

Distribusi Barang. Pasal 19 ayat 3 dengan jelas menyatakan:

(sumber : http://www.forbes.com/forbes/)
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Siapapun tak menampik, franchise (waralaba) merupakan sebuah model bisnis
yang instan. Sebab, dengan membeli franchise, orang tak perlu pusing memikirkan
produk, bahan baku, termasuk pemasaran, maupun brand dari produk yang
diusung. Semua telah disiapkan. Lagipula, bisnis yang di-franchise-kan, biasanya
teruji memberikan keuntungan yang bisa diprediksi.
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M

enurut John Milton Fogg, penulis buku dan pendiri

Network Marketing

greatestnetworker.com., dibanding usaha kecil yang

Di sisi lain, khususnya dari segi resiko kerugian modal, ada

kemungkinan gagalnya 80% dalam tahun pertama,

satu bisnis yang beresiko kecil . Apa itu? John menunjuk

bisnis franchise jauh lebih unggul. Makanya, franchise

network marketing, atau yang disebutnya ‘personal

menjadi cara cepat bagi pengusaha kecil untuk meraih

franchise.’ Alasannya, setelah seseorang bergabung, maka

sukses. Alasannya, karena franchise menciptakan “peluang

orang itu memiliki sebuah bisnis. Ternyata, bisnis itu bisa

balik modal” siap pakai, melengkapinya dengan sistem bisnis,

ditawarkan kepada orang lain, baik anggota keluarga, teman,

produk, logo, seragam, latihan, distributor, peraturan dan

sahabat, relasi maupun tetangga di lingkungan terdekat.

prosedur. Mereka yang bergabung, berkesempatan meraih
apa yang ditawarkan perusahaan, yakni menjadi pengusaha

Jika orang yang ditawarkan berminat, otomatis menjadi grup

sukses.

jaringan (grup downline) Anda. Lantas, orang itu melakukan
hal sama” menawarkan kepada orang lain. Begitu seterusnya.

Konsep yang brilian. Dan, Anda tak perlu tahu semua

Walhasil, terbentuklah franchise jaringan pribadi. Nah, di

tentang bagaimana membangun bisnis karena perusahaan

network marketing, gerai atau outlet, sama dengan jaringan

telah melakukan semuanya. Anda cukup membayar

– peminat franchise. Mereka itu direkrut atau disponsori oleh

biaya

franchise,

membangun

atau

menyewa

lokasi,

pemilik franchise, ataupun Anda sebagai networker.

lalu mengaturnya dengan perlengkapan yang didesain
perusahaan. Kemudian mencari sejumlah pegawai, dan

Di network marketing, konsep franchise yang digulirkan

menyetor beberapa persen pendapatan ke perusahaan.

jauh lebih mudah, tidak nyelimet, dan resikonya sangat
kecil. Modal yang digulirkan tidak sampai jutaan, kecuali

Hanya saja, fakta yang tak terbantahkan, bisnis franchise

puluhan ribu saja, sebatas membeli starter kit. Anda tidak

butuh modal relatif besar, termasuk membayar biaya gedung

memerlukan kantor, karyawan dan segala hal layaknya

dan sebagainya yang tidak termasuk paket franchise. Selain

orang membuat perusahaan. Otomatis, karena investasinya

itu, mayoritas perusahaan franchise mengambil sekian

kecil, maka jumlah pemegang “personal franchise” network

persen penghasilan sebagai komisi royalti. Dengan begitu,

marketing jumlah begitu besar. Tidak pernah dibatasi jumlah

mereka yang tertarik dengan franchise, hanyalah yang

dan tempatnya.

berkantong tebal, dan siap dengan segala resikonya. Tidak
mungkin dimiliki mereka yang modalnya pas-pasan.

Lagipula, ketika menjalankannya, Anda tak perlu repot
layaknya karyawan, seharian
berada di kantor. Maklumlah,
karena

berbasis

rumah,

Anda tak perlu susah-payah
mencari lokasi untuk menyewa
atau mencari kantor. Semua
bisa

dilakukan

asalkan

ada

dari

rumah,

telepon

untuk

mensosialisasikan
kepada

orang

kerabat,
kenalan

bisnisnya
lain,

keluarga,
dan

sahabat,

sebagainya.

Jika

dirasa

bisa

menambahkan

fax,

seperti

kurang,

komputer

dan

Anda
mesin
lain-lain

yang bisa memudahkan Anda
berkomunikasi.
Karena

sebagai

waktu

Anda

bos,

maka

mengerjakan

bisnis ini tak bisa diintervensi
oleh orang lain. Anda bebas
memilih kapan waktu bekerja,
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dimana, dan terpenting bebas memilih rekan kerja, baik

upline atau downline. Walaupun 85% networker di Amerika
adalah networker part-time, tapi semuanya terus berusaha
menggelutinya full-time. Sebagian bekerja dengan eksklusif
dari rumah, sebagian memilih membangun kantor, sebagian
lagi menikmati berkunjung ke berbagai negara, membangun
bisnis skala global.
Di network marketing, sekalipun Anda berbisnis untuk diri
sendiri, tapi tidak sendirian. Bahkan keberhasilan Anda
menentukan pula keberhasilan perusahaan. “Anda adalah
partner bisnis. Perusahaan akan memberikan dukungan
seoptimal mungkin setiap langkah yang Anda tempuh,”
tuturnya. Maka, sebagaimana perusahaan franchise yang
baik, perusahaan network marketing akan memberikan Anda
produk atau jasa ke pasar, ditambah riset, pengembangan
produk, pelatihan. Tools, pendistribusian dan sebagainya.

Lagipula, bonus yang Anda peroleh di network marketing

Belum lagi ditambah dengan internet yang memungkinkan

terus mengalir, sepanjang jaringan itu bekerja. Anda pun

terjadinya e-commerce.

tak dituntut membayar fee kepada perusahaan network

marketing. Apalagi sampai membeli perusahaan tersebut.
“Di network marketing Anda tidak hanya memperoleh

Sebab, setelah bergabung, Anda tak ubahnya pemilik

penghasilan dari produk atau jasa perusahaan, juga

franchise dari network marketing itu sendiri. Kemudian,

memperolehnya dari setiap orang yang diajak bergabung,”

sebagai pemilik jaringan franchise, Anda pun mencari

tutur

Fogg.

Itulah

network marketing begitu kuat

peminat-peminat

(downline)

lainnya.

Bahkan

Anda

memberikan keuntungan, meningkatkan waktu, bakat

dibolehkan mengembangkan jaringan hingga ke luar negeri,

dan energy untuk memperoleh komisi dari penjualan yang

tak ada potongan persentasi penjualan. Termasuk, Anda

dilakukan oleh downline. Ini sama dengan ucapan Paul

bekerja untuk diri sendiri, bukan untuk perusahaan. Karena

Getty yang lebih suka memperoleh keuntungan 1 persen dari

itulah John menyebut network marketing sebagai “ Personal

100 orang, ketimbang 100 persen dari usaha yang dilakukan

Franchise” yang jauh lebih mudah ketimbang franchise pada

sendiri.

bisnis konvensional. Alasannya:

Sebagai contoh, Anda merekrut A. Lalu, berkat aktivitasnya,

•

Anda menjadi pekerja independen.

A punya omset grup mencapai Rp 10 juta. Sesuai aturan

•

Tak perlu membayar royalti ke perusahaan.

marketing plan, misalnya, pihak perusahaan memberikan

•

Tak ada kegiatan menyewa dan memecat pegawai.

komisi kepada Anda sebesar 5 persen. Maka, bonus Anda Rp

•

Tak ada keharusan bekerja selama 6 hari atau 8 jam per
hari.

10 juta x 5 persen = Rp 500 ribu. Bagaimana dengan A? Tentu
A mendapat bonus pula sesuai dengan omsetnya. Bahkan

•

Produk berkualitas.

bukan mustahil kocek A jauh lebih dari Anda, ditandai

•

Pilihan independen: bebas memilih rekan kerja, kapan,
dimana dan bagaimana Anda bekerja.

meningkatnya peringkat sesuai ketentuan perusahaan.
Kondisi macam ini, tidak akan ditemui dalam bisnis franchise.
Tak percaya? Cobalah tengok penghasilan Bambang N.

•

Kebebasan memiliki bisnis sendiri.

•

Fleksibilitas kerja, part-time atau full-time.

•

Kemungkinan menduplikasi waktu dan tenaga dari
orang lain.

Rachmadi, pemilik franchise McDonald’s Indonesia, apakah
akan melampaui keluarga Ray Kroc sebagai pemiliki

•

Resiko kerugian modal relatif kecil.

franchise? Tentu saja tidak. Bambang maupun gerai-gerai

•

Potensi penghasilan tak terbatas.

McDonald di dunia, memberikan fee kepada keluarga Ray

•

Bisnis

Kroc, ataupun pusat McDonald di Amerika Serikat. Di network

downline bersangkutan.

terkait

internet.

Saat

Anda

dan situs-situs, peluang menjaring konsumen kian luas.

marketing, kendati upline memperoleh omset penjualan dari
grup downline, tak menjamin koceknya lebih banyak dari

menarik

mengkombinasikan network marketing dengan email
•

Terakhir, kesempatan menjadi networker pertama di
lingkungan rumah, kantor, dan teman, sehingga Anda
berpeluang sukses lebih dulu.
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17

Prinsip

Napoleon Hill

Lewat bukunya yang berjudul Think & Grow Rich, nama Napoleon

Hill, begitu popular. Jutaan orang di dunia – baik lelaki maupun

perempuan, tidak hanya terinspirasi oleh buku tersebut, juga

termotivasi untuk mengembangkan diri demi meraih kesuksesan

yang tidak hanya diukur dengan uang ataupun materi sekalipun.

Penulisan buku tersebut merupakan inspirasi dari Andrew Carnegie, yang mengajarkan formula rahasia
kesuksesan kepada Napoleon selama bertahun-tahun. Seperti diketahui, Carnegie tidak hanya merupakan
multijutawan, tapi ia juga membuat ratusan orang menjadi jutawan, yaitu mereka yang telah menerima
“rahasia kesuksesannya”.
Selain nara sumbernya Carnegie, Napoleon juga melengkapi dengan mewawancari 500 orang kaya lainnya
yang membeberkan resep mereka menjadi kaya. Bertahun-tahun ia menghabiskan seluruh waktunya
melakukan penelitian guna menyampaikan pesan dari pemikiran, ide dan penyusunan rencana yang dilakukan
oleh mereka untuk menjadi kaya Berikut 17 prinsip yang dipegang teguh oleh Hill untuk mencapai kesuksesan.

1.

2.

3.

Kejelasan Tujuan. Kejelasan tujuan adalah

4. Berharap Lebih. Berharap lebih merupakan

awal dari semua prestasi. Tanpa tujuan dan

tindakan yang lebih keras dibanding energi dan

rencana, perjalanan hidup seseorang akan

waktu yang sudah diluangkan. Berharap lebih

terombang-ambing.

membutuhkan peran Hukum Kompensasi.

Grup Pola Pikir. Grup pola pikir terdiri dari dua

5.

Pribadi Menyenangkan. Kepribadian adalah

atau lebih pikiran yang bergerak harmonis,

hasil penambahan dari mental, spiritual,

bertujuan untuk meraih suatu objek.

fisik

Keyakinan. Keyakinan adalah hasil pikiran yang

membedakannya dari orang lain. Kepribadian

menggerakkan harapan, semangat, rencana

juga faktor penentu apakah seseorang disukai

dan tujuan, yang kemudian menciptakan

atau tidak oleh orang lain.

tindakan.

6.

dan

kebiasaan

seseorang

yang

Inisiatif Pribadi. Inisiatif pribadi adalah

17 Prinsip Napoleon Hill

7.

8.

9.
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kekuatan yang menginspirasikan awal tindakan.

13. Penaklukkan. Kesuksesan individual biasanya

Ini juga kekuatan yang mengawali setiap

tercipta dari penaklukkan satu orang terhadap

tindakan. Tak seorang pun bisa bebas hingga ia

satu

belajar mengerjakan hasil pikirannya sendiri dan

penaklukkan

mendapat semangat bertindak.

kembali.

Sikap Mental Positif. Sikap mental positif adalah

pesaingnya.

Tapi

sementara

kekalahan
yang

hanyalah

bisa

direbut

14. Pandangan kreatif. Pandangan yang kreatif

hal mutlak yang mesti dilahirkan di setiap

ber-kembang

kejadian. Karena kesuksesan akan menarik

Pandangan ini bukan kualitas yang tidak disengaja

kesuksesan lain, sama halnya kegagalan.

atau anugrah sejak lahir, tapi kemampuan yang

Antusiasme.

perlu diasah sebelumnya.

Antusiasme

adalah

keyakinan

berkat

keberanian

seseorang.

bertindak, dan emosi yang disebut dengan gairah

15. Sehat. Kesehatan didapat karena kesadaran

membara. Antusiasme muncul dari dalam,

akan kesehatan itu sendiri, seperti kesuksesan

dan mengiringi ekspresi suara atau tindakan

finansial yang didapat karena kesadaran menjadi

seseorang.

kaya.

Disiplin. Disiplin dimulai dengan berpikir. Jika

16. Waktu dan Uang. Keduanya merupakan sumber

Anda tak bisa mengontrol pikiran Anda, maka

berharga, dan sedikit orang yang mampu

mustahil bisa mengontrol kebutuhan Anda.

mengatur keduanya, kecuali mereka yang telah

Disiplin memerlukan keseimbangan hati dan otak.

sukses.

10. Berpikir Akurat. Kekuatan pikiran merupakan hal

17. Kebiasaan.

Membangun

paling berbahaya, tapi juga paling menguntungkan,

mengembangkan

kebiasaan

tergantung bagaimana menggunakannya.

akan

pikiran

11. Perhatian Terkontrol. Perhatian yang terkontrol
menjadi

penuntun

seseorang,

karena

bisa

membantunya fokus pada pikirannya.
12. Kerja Tim. Kerja tim adalah kerjasama harmonis
yang dilakukan secara sukarela. Di manapun
spirit kerja tim mendominasi, itu mempengaruhi
kesuksesan. Kerjasama yang harmonis adalah
aset tak ternilai harganya.

membuat

nyaman.

positif

Anda

tenang, sehat luar dalam
dan status finansial yang

dan
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Kegiatan

Media
Gathering
APLI
A

sosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) baru saja

Menurut data dari World Federation Direct Selling Association

telah melaksanakan perubahan Pengurus masa bakti

(WFDSA), sampai dengan 2014 saja, total nilai industri direct

2016 – 2018 yang telah dilantik tanggal 22 Maret 2016 yang

selling dunia mencapai US$ 182,823 juta, naik 14% dibanding

lalu. Tak lama setelah itu yakni pada tanggal 20 April 2016,

dari tahun sebelumnya. Masih menurut data WFDSA, industri

APLI mengadakan media gathering yang ditujukan untuk

MLM/DS di Indonesia pada 2014 melibatkan 11.743.600

memperkenalkan kepengurusan APLI yang baru dan juga

orang direct sellers. Sementara untuk pertumbuhan industri

untuk mensosialisasikan upaya dan peranan APLI dalam

mulai dari 2011-2014 (CAGR) mencapai 11,3%. Industri

industri penjualan langsung dalam mengatasi money game

MLM di Indonesia masih memiliki prospek positif dengan

di Indonesia. Kegiatan Media Gathering tersebut dihadiri

ditopang oleh bonus demografi penduduk dan perkembangan

Djoko Hartanto Komara selaku Ketua Umum APLI, Wakil

kelas menengah Indonesia yang sangat besar.

Ketua Urusan MLM Watch Kany Soemantoro, Hubungan
Internasional APLI Arif Mustolih, dan Ketua Bidang HUMAS

Upaya sosialisasi menghindari money game yang dipaparkan

APLI Andam Dewi.

oleh APLI diantara lain adalah APLI telah berhasil
mengusulkan memasukkan pasal tentang larangan money

APLI memiliki peranan strategis di dalam industri MLM/Direct

game/skema piramida pada UU Perdagangan No. 7 tahun

Selling di Indonesia dalam hal hubungan dengan regulator

2014. Hal ini bertujuan untuk pemberian sanksi hukum yang

seperti BKPM yang tercantum dalam Perka BKPM No. 5

tegas pada pelaku Money Game. Saat ini APLI juga telah

tahun 2013., Kementerian Perdagangan, BPOM, Perpajakan,

diminta menjadi saksi ahli dalam kasus-kasus yang diangkat

Kepolisian dan regulator lain. Perlu diketahui bahwa setiap

oleh Kepolisian setempat dalam menangani kasus Money

pelaku MLM di yang ada di Indonesia harus memiliki Surat

Game.

Ijin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL). Untuk memperoleh
SIUPL dari BKPM, APLI bersama Kementerian Perdagangan

Kemudian dalam rangka memberikan edukasi kepada

dan juga BKPM terlebih dahulu mendengarkan presentasi

masyarakat tentang bahayanya investasi bodong dan

perusahaan tentang skema bisnis (marketing plan dan kode

bahaya money game, APLI telah melakukan sosialisasi di

etik), APLI akan ikut menilai terutama marketing plan dan

kampus-kampus seperti di UI, STIE Achmad Dahlan, UNJ,

kode etiknya apakah sudah memenuhi peraturan Menteri

USNI, menjelaskan tentang peluang berwiraswasta melalui

Perdagangan No. 32/M-DAG/PER/8/2008. Nantinya setelah

Penjualan langsung, serta perbedaan penjualan langsung

itu APLI akan turut mengawasi, apakah perusahaan yang

dan Money Game.

sudah diberikan SIUPL melaksanakan kegiatan usahanya
dilapangan sesuai dengan yang diajukan ke BKPM dan
Kemendag.

ADVERTORIAL
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Pengurus apli
angkatan 9
Masa Bakti 2016 - 2018

ketua
Djoko H. Komara

wakil Ketua
Urusan Keanggotaan

wakil Ketua
Urusan Kemasyarakatan

wakil Ketua
Urusan Pemerintahan

wakil Ketua
Urusan MLM Watch

Rudi Lazuardi

Roys Tan

Koen Verheyen

Kany V. Soemantoro

Keuangan

Hubungan Internasional

Lawyer APLI

Magdalena Tanoso

Arif Mustolih

Pengawas Kode Etik
APLI
Ir. Ardiansyah Parman

Ina Rachman & Partner
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Kepala
Sekretariat
Neni Sulliani

Bidang
Keanggotaan &
Data Internal

Ketua
P. Erananta

Anggota
Budiman D.

Bidang
Pendidikan
Anggota &
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Etik APLI

Ketua
Yulita Irwan

Anggota
Yeni Tan

Ketua
Hari Manggala

Anggota
Bryant Sidarta
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Ferry Fernandez
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Bidang
Humas APLI

Ketua
Andam Dewi

Anggota
Intan D.

Ketua
Lian Lubis

Anggota
Gisela Ghea

Anggota
Yanne Evelyn
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Kiki Anggreani

Anggota
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Ketua
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Imam N. Djoko
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Alifuddin R.

Ketua
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Anggota
Dina Muthia
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Rubrik Regulasi
P

by Shelly Taurhesia, PhD.
(Head of Tech Reg & QA for Amway Indonesia)

encantuman status kehalalan produk akan diwajibkan

dan Insentif Fiskal, dan telah teridentifikasi sejumlah

pada 17 Oktober 2019, seperti diamanahkan dalam UU

134 peraturan dari berabagi Kementerian diantaranya

RI No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam

Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, BKPM,

pasal 4 dikatakan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan

BPOM dll. Perkembangan dari Paket Kebijakan Ekonomi

diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat

tsb adalah hingga telah dikeluarkan beberapa Peraturan,

halal. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait

diantaranya :

dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi,
produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang

1.

Perka BPOM No 12 Tahun 2015 tentang Tentang

gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh

Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan kedalam

masyarakat (seperti diterangkan dalam pasal 1 point 1).

Wilayah Indonesia, yang dikeluarkan tanggal 14

Kewajiban bersertifikat Halal tersebut diterangkan lebih

September 2015.

jauh dalam pasal 26 ayat 1 Pelaku Usaha yang memproduksi
Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan

2.

PerKa BPOM No. 13 tahun 2015 tentang Pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20

Pemasukan Bahan Obat dan Makanan kedalam Wilayah

dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal,

Indonesia

dan pada ayat 2 dikatakan bahwa Pelaku Usaha wajib
mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk. Dalam

3.

mendukung penerapan kewajiban Halal, maka telah dibentuk

Permendag No. 70 Tahun 2015 tentang Angka pengenal
Importer.

Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BP JPH) dibawah
Kementerian Agama seperti diatur dalam Peraturan Presiden

4.

No 83 tahun 2015 mengenai Kementerian Agama, dan saat

Permendag No. 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan
Import Produk Tertentu.

ini Pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP). Dalam pasal 21 RPP disebutkan bahwa

5.

Permendag No. 118 tahun 2015 tentang Impor Barang

BPJPH akan bekerja sama dengan badan yang melakukan

Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan

pengawasan obat dan makanan untuk produk : pangan

Playanan Purna Jual. Untuk mendukung penerapan

olahan; obat; obat tradisional; suplemen makanan; dan

Permendag No. 118/2015 telah dikeluarkan pula :

kosmetik. Disamping itu, BP JPH juga akan melakukan kerja
sama international yang diterangkan dalam pasal 22 (3)

6.

Permenperind

No.

19/2016

tentang

Ketentuan

yaitu dalam pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/

pemberian rekomendasi Impor Barang Komplementer,

atau pengakuan Sertifikat Halal. Dengar Pendapat untuk RPP

Barang untuk Keperluan TesPasar, dan/atau Pelayanan

dijadwalkan bulan Juni 2016.

Purna Jual; serta

Sebagai

respon

terhadap

Perlambatan

Pertumbuhan

7.

Permenkes No. 14/2016 tentang Rekomendasi Untuk

Ekonomi dan Depresiasi Rupiah, sejak September 2015

Mendapatkan Persetujuan Impor Barang Komplementer,

Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi dan

Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, Dan Pelayanan Purna

melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi

Jual.
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Daftar
Perusahaan
MLM/DS yang
Sudah Resmi
Terdaftar

A

nggota APLI yang terdata di Sekretariat APLI

Himbauan untuk Perusahaan :

sejak 1993 yang sampai saat ini masih menjalankan

Apabila perusahaan Anda sudah memiliki SIUPL (Surat

usaha Direct Selling / Multi Level Marketing tercatat

Izin Usaha Penjualan Langsung) dan sudah beroperasi

di angka delapan puluhan perusahaan. Perusahaan-

dengan menjunjung tinggi etika dalam menjalankan

perusahaan anggota APLI ini tidak serta merta begitu

usaha, tidak melakukan usaha perdagangan yang

saja diterima menjadi Anggota APLI, karena APLI

bersifat Money Game, Sistem Piramida, Berkedok MLM

memiliki persyaratan yang ketat dalam penerimaan

dan / atau sejenisnya, memiliki produk untuk dijual

menjadi Anggota APLI. Ketat di sini bukan berarti

dan berguna untuk masyarakat, pendapatan utama

mempersulit,

dan

distributor dari penjualan produk bukan dari rekruting

kepentingan masyarakat agar perusahaan menjalankan

anggota, maka APLI membuka pintu lebar-lebar bagi

usahanya dengan sistem DS/MLM yang benar.

perusahaan yang mau bergabung.

APLI yang sudah diakui oleh World of Federation Direct

Himbauan untuk Masyarakat :

Selling Association (WFDSA) yang berkantor pusat

Jika Anda ingin bergabung dengan perusahaan DS/

di Washington DC ini, dalam menerima perusahaan

MLM di Indonesia, berhati-hatilah. Bergabunglah

DS/MLM di Indonesia menjadi anggota APLI harus

dengan perusahaan DS/MLM yang benar, seperti

memenuhi syarat-syarat, di antaranya adalah memiliki

perusahaan-perusahaan di bawah ini (terpasang logo-

SIUPL (Surat Izin Usaha Penjualan Langsung), dan

logo perusahaan Anggota APLI).

tapi

demi

kemajuan

industri

memiliki skema kompensasi atau marketing plan yang
memenuhi ketentuan APLI dan memiliki kode etik
perusahaan sesuai dengan kode etik APLI.
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Perusahan Anggota APLI
PT. 4LIFE INDONESIA TRADING
Gedung Cyber 2 Lt. 6 Unit A-B
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13,
Jakarta Selatan 12950

PT. CREATIVE DREAMS
INTERNATIONAL
Gedung Plaza Central Lt.14
Jl. Jendral Sudirman No.47
Jakarta Selatan

PT. ACCELARATING BUSINESS
EMINENCE
Ruko Setrasari Mall C-5
Jl. Sentrasari, Bandung

PT. CREST WELLNESS
INTERNATIONAL
Ruko Bolsena Blok F No.25 Gading
Serpong - Tangerang

PT. ALPHA MAKMUR SENTOSA
Clover Tower Building Lt.5
Jl. Pluit Selatan Raya No.9
Jakarta Utara

PT. DAEHSAN INDONESIA (DXN)
Gedung Indra Sentral, Cempaka Putih
Unit M, N, O, P, Q, Jl. Letjen Suprapto
No.60 - Jakarta Pusat 10520

PT. AMINDOWAY JAYA
Jl. Gatot Subroto Kav. 72
Wisma Aldiron Dirgantara Suite 102103, Pancoran, Jakarta Selatan

PT. DIAMOND INTEREST ABADI
INDONESIA
Ruko Cempaka Mas Mega Grosir Blok
D No.3, Jl. Letjen Suprapto Cempaka
Putih - Jakarta

PT. AVAIL ELOK INDONESIA
Ruko Mangga Dua Square Blok B
No.3 - Jakarta Utara

PT. ELHAKIM GLOBAL NETWORK
Jl. Ulujami Raya No.10 LH
Pesanggrahan, Jakarta 12250

PT. BERJAYA COSWAY INDONESIA
Garden Shopping Arcade Central
Park Unit 8 DD-8 DE, Jl. Tanjung
Duren Raya Kav 5-9, Jakarta 11470

PT. ELKEN INT INDONESIA
Jl. Gunung Sahari Raya No.1, Rukan
Mangga Dua Square Blok C1-C2
Jakarta Utara 14420

PT. BWL INDONESIA
Menara BCA Lt.36, Jl. MH Thamrin
No.1 - Jakarta Pusat

PT. FAMILY MEMBERS GROUP
INDONESIA (FM GROUP)
Wisma Aldiron, 1st Floor Suite 151153, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.72
Jakarta Selatan 12870

PT. CAHAYA KARUNIA PERSADA
Point 8 Business Park Terrace Walk
Blok D1-2, Jl, Daan Mogot KM.14 Jakarta Barat

PT. FRANCE VALEGE
INTERNATIONAL (FIORI)
Jl. Pegambiran No.33A Rawamangun
Jakarta Timur

PT. CAHAYA PRESTASI INDONESIA
(TUPPERWARE INDONESIA)
Gedung South Quarter Tower A Lt.12,
Jl. RA Kartini Kav. 8 Cilandak Barat Jakarta 12430

PT. GREEN VIT INTERNATIONAL
Business Park Kebon Jeruk A-18
Jl. Raya Meruya Ilir No.88
Jakarta 11620

PT. CENTRAL JAVA DAYA WIGUNA
Soba Bisnis Square II Ruko Narendra
JD-39 Solo Baru Sukoharjo 57552
Jawa Tengah

PT. GREEN WORLD GLOBAL
Jl. dr. Muwardi II No. 9B-9C, Grogol
Jakarta Barat

PT. CITRA NUSA INSAN
CEMERLANG/CNI
Jl. Puri Indah Blok O-2 No.1-3
Jakarta Barat

PT. HAI-O INDONESIA
Mangga Dua Square Blok E-2
Jl. Gunung Sahari Raya No.1
Jakarta
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Perusahan Anggota APLI
PT. HANITA ARTHA NUSANTARA
JL. Cendana Raya GJ. 06 Gedangan,
Solo Baru Grogol, Sukoharjo

PT. K-LINK NUSANTARA
Jl. Gatot Subroto No.59A, 8th-10th
Floor, Jakarta Selatan 12950

PT. HARMONI DINAMIK
INDONESIA
Menteng Office Park, 7th Floor
Jl. Probolinggo No.18, Menteng
Jakarta 10350

PT. KOKOPELI MULTINASIONAL
INDONESIA
Ruko Sentra Latumenten, Jl. Prof.
Dr.Latumenten No.50 Blok C-15
Jakarta Barat 11460

PT. HEALTH WEALTH
INTERNATIONAL
Jl. Tanjung Duren Raya Kav. VI
No. 542, Jakarta Barat

PT. KOMPAK INDOPOLA
Gedung Total Lt. 11&12
Jl. Letjen S. Parman Kav.106 A
Jakarta 11440

PT. HERBA PENAWAR ALWAHIDA
INDONESIA
Komplek DDN Curug No.49
Pondok Kelapa - Jakarta Timur

PT. LIFESTYLE INTRA
Jl. Kencana Indah I Ruko Puri Niaga
Blok J No.21, Komplek Puri Kencana
Jakarta Barat

PT. HERBALIFE INDONESIA
Gedung Menara Dea GF & MZ Floor
Tower 2, Jl. Mega Kuningan
Jakarta 12950

PT. LUXINDO RAYA
Lux Building, Jl. Agung Timur 9
Blok 0-1 No.29-30, Sunter Agung
Podomoro - Jakarta 14350

PT. IMMUNOTEC PROFARMASIA
Jl. Biak No.24 A
Jakarta 10150

PT. M-PLAN INDONESIA
Mangga Dua Square Rukan Blok G-B
Jl. Gunung Sahari Raya No.1
Jakarta Utara

PT. INTERNUSA INTERNATIONAL
INDONESIA
Kelapa Gading Square Ruko Italian
Walk Blok B No. 46 (Kompleks Mall of
Indonesia), Jl. Raya Boulevard Barat,
Jakarta Utara 14240

PT. MATOLINDO PRIMANTARA
Golden Plaza Blok D11-14
Jl. RS. Fatmawati No.15
Jakarta 12420

PT. JAFRA COSMETICS INDONESIA
Gedung Menara Duta, Ground Floor
(Lobby), Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-9
Jakarta 12910

PT. MELILEA INTERNATIONAL
INDONESIA
Jl. Teuku Nyak Arif No.10 Blok L-P
Simprug Galery - Jakarta Selatan
12220

PT. JLD INTERNATIONAL
Komplek Rukan Textile, Jl. Raya
Mangga Dua Blok C6 No.1
Jakarta

PT. MOMEN GLOBAL INDONESIA
Jalan Klampis Jaya Kav. A 26 No.8E
Surabaya

PT. KEIZA INTERNATIONAL
SENTOSA
Mangga Dua Square Rukan Blok C1112, Jl. Mangga Dua Raya
Jakarta Utara 14430

PT. MORINDA INDEPENDEN
Agro Plaza Lt.11
Jl. HR. Rasuna Said Kav X2 No.1
Jakarta Selatan 12950

PT. KK INDONESIA
Komplek Pertokoan Green Garden
Jl. Panjang Blok Z-2 No.28-31, Kedoya
Utara - Jakarta Barat 11480

PT. MULTICARE MITRA SEJAHTERA
Komp. Perkantoran Taman Meruya
Blok N 23-26 Meruya Utara,
Kembangan - Jakarta 11620
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Perusahan Anggota APLI
PT. NATURALLY PLUS INDONESIA
Wisma 46 Kota BNI Lantai 1 Suite 1.01
Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Karet
Tengsin - Tanah Abang, Jakarta Pusat

PT. QN INTERNATIONAL
Gedung Sona Topas Tower Lt.15 A
Jl. Jend. Sudirman Kav.26 Karet
Setiabudi - Jakarta Selatan

PT. NUGRA ALOEVERINDO
Jl. Kwitang Raya No.27 B
Jakarta Pusat 10420

PT. RATU NUSANTARA
Jl. Musi No.36 Tanah Abang
Jakarta Pusat

PT. NUSA SELARAS INDONESIA
(NU SKIN)
City Plaza - Wisma Mulia Lt. 10
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 44 A
Jakarta

PT. REKAN USAHA MIKRO ANDA
Jl. Bulungan No.9 Kramat Pela
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
12130

PT. NUSANTARA ORIENTAL PERMAI
Jl. Prof. Dr. Latumenten1, Ruko Mega
Mall Pluit Blok MG No.40-41
Jakarta

PT. RELIV INDONESIA
Gedung Menara Ravindo Lt.
Mezzanine, Jl. Kebon Sirih Kav.75
Jakarta 10340

PT. NUSANTARA SUKSES SELALU
Wisma Hayam Wuruk Lt.5 Suite 504
Jl. Hayam Wuruk No.8
Jakarta Pusat

PT. RESHEALTH INDONESIA
Komp. Rukan Puri Mutiara Blok A
No.100, Jl. Griya Utama, Sunter
Agung - Jakarta Utara

PT. NUTREND INTERNATIONAL
Jl. Panjang No.3 Kebon Jeruk
Jakarta 11530

PT. REVELL INDONESIA
Jl. Pluit Timur Raya No.39, Pluit
Penjaringan - Jakarta 14450

PT. ORINDO ALAM AYU (ORIFLAME)
Menara Standard Chartered 2nd
Floor Podium Unit 1-4 Prof. Dr. Satrio
No.164 - Jakarta

PT. SEMBADA KARYAMUDA
Jl. Tebet Raya No. 58E
Jakarta Selatan

PT. PERFECT NUSANTARA
Mangga Dua Square Blok G 1,2,3
Jl. Gunung Sahari Raya No.1
Jakarta Utara 14430

PT. SHAKLEE INDONESIA
Menara Citicon Lt.12
Jl. Letjen S. Parman Kav.72
Jakarta 11410

PT. PHHP PEMASARAN INDONESIA
Jl. H. Misbah Dalam, Komp. Multatuli
Blok FF No.26, Kel. Hamdan, Kec.
Medan, Maimun - Medan

PT. SHUBARU INDONESIA
Jl. Sulaksana Baru II No.9 C
Antapani - Bandung

PT. PM INTERNATIONAL
Jl. Panjang Arteri Kedoya No.21
Kedoya Utara, Kebon Jeruk
Jakarta Barat

PT. SINERGIPLASINDO DINAMIKA
Jl. Kaji No.19-21
Jakarta Pusat 10130

PT. PRIMA FORUM
Gedung Wisma Slipi Lt.12, Jl. Letjen
S.Parman Kav.12 Kemanggisan,
Palmerah - Jakarta Barat 11480

PT. SINGA LANGIT JAYA
(TIENS INDONESIA)
Jl. Rajawali Selatan Raya Blok C5 No.2
Rukan Multiguna 5 PQR
Kemayoran
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Perusahan Anggota APLI
PT. SINTESA DUTA SEJAHTERA
Menara Duta Lantai 3, Jl. HR. Rasuna
Said Kav B-9
Jakarta Selatan

PT. UNIVERSAL HEALTH NETWORK
Mangga Dua Square Rukan Blok F 20
Jl. Gunung Sahari Raya No.1
Jakarta Utara

PT. SOPHIE MARTIN INDONESIA
Sophie Paris Building, Jl. Adyaksa
Raya No.33, Lebak Bulus
Jakarta Selatan 12440

PT. USANA HEALTH SCIENCE
INDONESIA
Menara Jamsostek South Tower, 14th
Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.38
Jakarta - Indonesia 12170

PT. SUNRIDER NUSAPERDANA
Garden Shopping Arcade Blok C
No.9AE-9AF, Central Park - Podomoro
City, Jl. Letjen. S. Parman Kav 28
Jakarta Barat 11470

PT. VEMMA INDONESIA
Central Park Office Tower, Lt.16
Jl. Let. Jen. S. Parman Kav.28
Jakarta 11470

PT. SURYA PAGODA MAS
Jl. Mataram No.2 BC
Medan

PT. VERITRA SENTOSA
INTERNASIONAL
Jl. Soekarno Hatta No.543 A
Bandung

PT. SYNERGY WORLDWIDE
INDONESIA
Gedung BRI Center Park Lt.7
Jl. Jendral Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210

PT. VIVAMERINDO MITRA
SEJAHTERA
Komplek Ruko Graha Boulevard
Jl. Graha Boulevard Timur Blok D
No.25, Gading Serpong - Tangerang

PT. TANGGUH SAKTI
PONDASIMEGAH
Jl. Daan Mogot No.121 D, Keluruhan
Duri Kepa, Jakarta Barat

PT. WOOTEKH
Kelapa Gading Square Boulevard
Barat Raya Blok B No.19-20, Kelapa
Gading - Jakarta Utara

PT. TARA PRIMA MEGAH
Jl. Dr. Abdul Rachman Saleh No.84-86
Bandung 40174

PT. ZHULIAN INDONESIA
Chase Plaza Lt.9
Jl. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta 12920

PT. TASLY WORLD INDONESIA
Gedung Maspion Lt.11, Jl. Gunung
Sahari Raya Kav.20-27
Jakarta 14420

PT. ZIJA INDONESIA
Ruko Bona Indah Plaza A2
Jl. Karang Tengah Raya
Lebak Bulus

PT. TIGARAKSA SATRIA TBK
Graha Sucofindo Lt.14, Jl. Raya Pasar
Minggu Kav.34, Pancoran
Jakarta Selatan 12780

PT. UFO BKB SYARIAH
Komp. Marinatama, Mangga Dua
Blok C No. 1-3, Jl. Gunung Sahari
Raya No.2 - Jakarta Utara

PT. UNICITY INDONESIA
Perkantoran Bidakara 2 Lt.15 Unit 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.71-73
Jakarta Selatan
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Mitra Afiliasi
TOLL MANUFACTURING

No. telepon : 021- 8671037/8671036

No. telepon : 021- 29618989/29610708
No. telepon : 021- 5860840/5868450

IT SUPPORTING

LOGISTIC

No. telepon : 021- 8671037/8671036
No. telepon : 021- 7883 0201/7883 0062

KONSULTAN LEGAL

No. telepon : 021- 290 21 870

ADVERTORIAL
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KEGIATAN APLI

Sosialisasi Satgas Waspada Investasi - Kupang (16 Maret 2016)
Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi
yang berkembang di masyarakat. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua
Urusan Kemasyarakatan APLI, Roys Tanani.

Sosialisasi Satuan Tugas Penanganan
Dugaan Tindakan Melawan Hukum
dibidang Penghimpunan Dana Masyarakat
dan Pengelolaan Investasi
Balikpapan - 7 April 2016
Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Urusan
Kemasyarakatan APLI, Roys Tanani.
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KEGIATAN APLI

Sosialisasi Satgas Waspada Investasi - Surabaya (19 Mei 2016)
Dalam acara ini, APLI diwakili oleh Ina Rachman selaku
Advokat dan Legal konsultan APLI.

Forum diskusi investasi - Surabaya (24 Mei 2016)
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Jurnal Media Surabaya
didukung oleh Bank Mandiri yang dihadiri oleh Ketua Bidang
Anti Money Game APLI, Bayu Riono.
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KEGIATAN APLI

Meeting dengan Satgas Waspada Investasi - OJK (29 April 2016)
Meeting ini diadakan untuk menindaklanjuti kasus Dream For Freedom (D4F). Hadir dari APLI, yaitu Wakil Ketua
Urusan Pemerintahan, Koen Verheyen, Ketua Bidang Anti Money Game, Bayu Riono dan Legal Konsultan, Ina
Rachman.

Meeting dengan Pengurus ASEAN DSA - 17 Maret 2016
Hadir dari APLI, yaitu Ketua APLI, Djoko Komara, Wakil Ketua Urusan Pemerintahan, Koen Verheyen, Wakil Ketua
Urusan MLM Watch, Kany Soemantoro, Wakil Ketua Urusan Keanggotaan, Rudi Lazuardi Ketua Bidang Compliance
SIUPL, Dyah Pratiwi dan Bagian Hubungan Internasional, Arif Mustolih sebagai host dalam acara ini.
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KEGIATAN APLI

Seminar APLI - Hasil Pengawasan BPOM
Terhadap Produk & Kegiatan MLM
24 September 2015
Mengundang Pejabat BPOM untuk memberikan
sosialisasi mengenai Pengawasan BPOM
terhadap Produk MLM
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KEGIATAN APLI

CEO FORUM
Mengundang para CEO perusahaan multi level
marketing yang terdaftar sebagai anggota APLI
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KEGIATAN APLI
PETA
(Pertemuan Anggota)
Mengundang perwakilan perusahaan yang
terdaftar sebagai anggota APLI untuk sosialisasi
rencana kerja APLI dari setiap bidang dan informasi
terbaru mengenai bisnis Direct Sales
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ANDA DICIPTAKAN UNTUK
HIDUP MUDA LEBIH LAMA

• Suplemen anti penuaan yang menggabungkan
beragam bahan kandungan dengan manfaatmanfaat kesehatan unik yang tidak bisa didapat
bahkan dari pola makan sehat sekalipun.
• Dikembangkan dengan paduan teknologi ageLOC
dan hasil riset tentang ekspresi gen yang disusun
oleh LifeGen Technologies.
• ageLOC Y-Span dipasarkan secara terbatas
melalui distributor Nu Skin Indonesia.

