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DARI REDAKSI
Jangan lagi memandang remeh terhadap
network marketing. Apalagi menudingnya
sebagai penipuan, seperti halnya money
game, sebuah bisnis yang diharamkan
oleh agama dan undang-undang. Sedang
network marketing sebaliknya. Bisnis yang
akrab dengan sebutan membangun jaringan
ini, selain direstui oleh undang-undang, juga
mendapat acungan jempol dari para pakar.
Sekian di antaranya pakar marketing
Indonesia, Hermawan Kartajaya. Ia dua
kali menjadi pembicara dalam seminar
yang diusung oleh sebuah support system
network marketing. Di situ, ia bukan
hanya memberikan “ritual” marketing,
juga memberikan pujian tentang network
marketing yang dapat mengcover minusnya
pembelanjaran entrepreneurship.
Makanya, Pria yang bagian dari tujuh
tokoh marketing dunia ini memberikan
“oleh-oleh” kepada networker yang hadir
di seminar itu. Di antaranya, bicara jujur,
jangan over claim soal produk, ataupun
menekan prospek agar closing.
Selain Hermawan, masih ada sederet
pakar yang memberikan restunya kepada
network marketing, entah itu dari dalam
maupun dari luar, Mereka bukan “kelas
ecek – ecek”, melainkan penguasa dunia.
Siapa? Jari bakal menunjuk kepada Donald
Trump, Presiden eksentrik dari Amerika
Serikat.
Maklumlah, bersama Robert T Kiyosaki,
ia menulis buku yang berjudul “Kenapa
Kami Merekomendasikan Network
Marketing”.

juga dapat memotivasi bagi networker
untuk terus berjuang keras, setelah
keabsahan industri ini digerogoti oleh
money game. Tak dipungkuri, gara-gara
bisnis haram itu, masyarakat begitu anti
dan sinis terhadap network marketing,
termasuk kepada networker.
Padahal – meminjam bahasa Hermawan
tadi, network marketing sarat dengan
pembelajaran entrepreneurship, berani
bermimpi lalu mewujudkannya, berani
nenghadapi kegagalan lalu bangkit lagi,
berjuang dan terus berjuang. Bahkan,
sukses di bisnis ini berbanding lurus dengan
pengembangan kepribadian ataupun
neningkatnya SDM. Tanpa itu, jangan
berharap mendulang sukses.
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Karena itu, bicara network marketing
bukan hanya sekadar penghasilan,
bukan hanya banyaknya bonus, serta
bukan hanya kualitas produk. Melainkan
sarana pengembangan SDM kepada para
membernya, yang di mata Robert T
Kiyosaki, melebihi dari produk maupun
marketing plan. Ia juga menyebut network
marketing tak ubahnya sekolah bisnis
kehidupan nyata, yang merubah mental dan
psikis untuk bekal menjadi pengusaha.
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Tidak terasa kita sudah berada di tahun 2017, sudah berjalan 1 tahun
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Salam APLI

di periode kepengurusan 2016 – 2018, dimana kegiatan-kegiatan
APLI terus dilakukan termasuk dengan terbitnya Majalah APLI edisi
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Di tahun 2016, salah satu kegiatan yang terbesar APLI adalah pada tanggal 3 Agustus
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Kegiatan APLI

ke 5 ini. Segala kegiatan yang dilakukan, bukan tanpa ikut campur
Tuhan YME yang sudah memudahkan dan melancarkan kegiatankegiatan kami. Untuk itu tak henti-hentinya kami mensyukuri

2016 di Hotel Ritz Carlton yaitu penanda tanganan perjanjian kerja sama antara
APLI dengan Satgas Waspada Investasi TENTANG KOORDINASI PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN DUGAAN PRAKTEK INVESTASI ILEGAL DENGAN SKEMA PIRAMIDA.
SATGAS WASPADA INVESTASI adalah Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan
Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan
Investasi. Lembaga Satgas Waspada Investasi terdiri dari : Otoritas Jasa Keuangan,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian
Usaha Koperasi dan UKM, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Badan Koordinasi
Penanaman Modal. Adapun tujuan perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman
para pihak dalam rangka koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan
praktek investasi ilegal dengan sistem skema piramida. Dan, untuk meningkatkan
koordinasi para pihak dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan praktek
investasi ilegal dengan sistem skema piramida.
Di sini APLI memiliki eksistensi sebagai Mitra dengan Pemerintah, yang membantu
Pemerintah dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang memiliki itikad tidak
baik untuk mengeruk keuntungan dengan cara memperdaya masyarakat, bukan
semata bertujuan untuk kepentingan industri penjualan langsung, namun juga
untuk melindungi masyarakat dari tipu daya dari pelaku-pelaku money game/
skema piramida.
Untuk memperkuat Mou ini dan dapat focus pada fungsinya, APLI juga telah
membentuk Task Force dari internal Pengurus APLI, dimana Tim inilah yang
akan selalu berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi, untuk menangani
permasalahan terkait investasi bodong dengan menggunakan system jaringan.
Semoga dengan adanya kerja sama ini, mempercepat penanganan praktekpraktek skema piramida dan investasi bodong.
Salam
Djoko Hartanto Komara
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Mereka yang
Merestui
Network
Marketing
Jangan lagi memandang sebelah mata network marketing. Alasannya,
bisnis ini dapat acungan jempol dari para pakar. Bahkan di antara
mereka peraih Nobel perdamaian, Mikhail Gorbachev dan M.Yunus.

S

etelah diobok-obok oleh money

Sementara

game yang berkedok jaringan,

berdasarkan

network

marketing

penjualan

produk

sikap masyarakat terhadap network

dari

marketing kian buruk saja. Bahkan,

meraih omset grup, otomatis bonus

labelnya bertambah, serta dituding

yang

sebagai penipuan. Maklumlah, money

sinilah

game yang berkedok jaringan itu,

bisa

korbannya

meningkatkan omset. Caranya, ya

berasal

dari

pelbagai

lapisan sosial masyarakat.

grup

jaringan.

diperoleh
seorang

Kian

makin

besar.

networker

mempertahankan

banyak
Di

harus
maupun

macam-macam. Entah memotivasi,
membentuk team work yang solid,

Tapi apa betul tudingan itu? Ternyata

memberikan pelatihan, mendampingi

tidak. Itu semua, hanya oknum yang

mereka di lapangan dan sebagainya.

demi kepentingan pribadi, “menjual”

Kemandirian semacam ini, termasuk

network marketing. Padahal, network

meningkatkan kemampaun personal

marketing dan money game, dua hal

jaringan, mendapat apresiasi yang

yang berbeda. Misal, dalam soal bonus,

tinggi dari berbagai pakar. Mereka

money game berdasarkan merekrut

memberikan acungan jempol kepada

member baru, lalu bergaya seperti

para network marketing.

perbankkan yang menawarkan bunga
– dikenal dengan sebutan bonus pasif.

sumber: www.https://www.google.co.id.com
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“

Prospek di sini bukanlah
sebagai target, melainkan
untuk dicintai

”

“

Jadi, langkah awalnya,

menemukan orang orang
yang antusias dan mau
mengubah nasib

Hermawan Kartadjaya

RHENALD KASALI

( Founder & Chairman MarkPlus, Inc )

( Guru Besar FEUI, penulis, pengusaha )

”

sumber: www.https://www.google.co.id.com

M

sumber: www.https://www.google.co.id.com

au tahu? Tengoklah keberadaan

“Prospek di sini bukanlah sebagai

Lantas, pertanyaannya, apa yang

begawan marketing Indonesia,

target,

dicintai.

dibutuhkan? Di sini, bukan hanya

Hermawan

Kartadjaya.

Beliau

melainkan

untuk

Nah untuk menjadi healer tersebut

kesehatan (produk), juga bisa dari

bukan hanya “menangani” sebuah

hanya

penghasilan.

perusahaan

network

13

Mereka yang Merestui Network Marketing

menyampaikan

diferensiasi

Lebih-lebih

bisnis

M

akanya,

“Doktor

Indonesia,

memberikan

Perubahan”

Rhenald

ini

diharapkan

dapat

produk

menimbulkan rasa antusias dengan

lain

maupun

bergabung,

mengajak
melainkan

orang
ada

kepada

menumbuhkan semangat belajar. Ia

rancangan pendidikan yang muaranya

network marketing. Ia dikenal dekat

menyebut, seseorang yang belajar

memberikan perubahan dalam hidup.

memerlukan

marketing

(keunikan) produk pada prospek,

membangun jaringan ini memberikan

dengan

muka,

Dan pendidikan itu lebih penting,

terkemuka di Tanah Air, juga menjadi

di mana si prospek tanpa harus

banyak kemudahan, entah waktunya

termasuk acara yang diawakinya di

membaca, mendengarkan berbagai

melebihi dari produk itu sendiri. Di

keynote

sinilah Kiyosaki merekomendasikan

speaker

industri

jaringan,

guru,

tatap

yang

membeli maupun bergabung,” ujarnya

yang fleksibel, maupun dari sisi modal

televisi, ataupun tulisannya di surat

bentuk

digelar oleh support system. Di

mengingatkan setiap networker tidak

yang relatif lebih murah ketimbang

kabar. Misalnya, soal keluar dari

mempraktekkan keahlian.

situlah, Hermawan, begitu sapaan

memaksakan

ataupun

bisnis lainnya. Bahkan penghasilan si

kemiskinan. Menurutnya, di network

akrabnya memberikan restunya pada

memberi tekanan kepada prospek,

network marketing tidak terbatas. Itu

marketing, upaya itu pertama kali

Pembelajaran

bisnis jaringan. Ia menilai network

kecuali memberikan informasi apa

tergantung kemauan dan kerja keras

dilakukan dengan mengubah belief

ditemui dalam bisnis konvensional.

sangat penting. Dari sinilah, seperti

marketing

adanya tentang suatu produk maupun

si networker bersangkutan.

(kepercayaan)

tersandera

Di sini orang hanya bekerja, bekerja

yang tertuang dalam bukunya “Rich

dalam diri orang tersebut. Dari sinilah,

dan bekerja tanpa memiliki medium

Dad’s Business School”,

pakar manajemen ini baru menyadari

untuk bertukar pikiran yang saling

marketing dinilainya seperti “Sekolah

sarat

seminar

pelaku

restunya

Pertemuan

Kasali,

dengan

healer

(menolong) orang lain. Maklumlah,
sukses

di

sini

hanya

kehendak,

peluang bisnisnya.

dengan

yang

rekaman

multimedia

dan

bila ingin masuk ke bisnis network
marketing, maka lihatlah “ kurikulum”

macam

itu

jarang

pelatihan

merupakan

hal

yang

network

mensukseskan orang lain terlebih

“Hari ini, mungkin informasi tadi

buku-buku network marketing tidak

membangun.

seseorang

Bisnis”. Malah ia menambahi dengan

dahulu.

tidak dibutuhkan prospek. Tapi lain

diletakkan pada business section,

yang sudah di atas enggan menjadi

sebutan “Sekolah Bisnis Kehidupan

kali prospek membutuhkan,” jelas

melainkan pada kategori self help.

guru. Bisnis network marketing yang

Nyata”. Hanya saja para lulusannya

Hermawan.

“Jadi, langkah awalnya, menemukan

sukses umumnya menyadari bahwa

tidak memiliki gelar sarjana, kecuali

orang orang yang antusias dan mau

pada tingkatan tertentu, seorang

penghasilan yang nyata.

mengubah nasib,” tutur Rhenald, yang

distributor harus menjadi guru dan

pernah jadi wartawan ini.

leader.

Bahkan

Alasannya, mereka harus

membina grup jaringan di bawahnya.
Nah,

agar

berubah,

mereka

Karena melalui

sarana pendidikan

dipertemukan dengan para saksi

dan pembinaan, Robert T. Kiyosaki

yang telah mengalami perubahan

menilai bahwa network marketing

nasib, katakan semacam kesaksian.

bukan

hanya

sekadar

menjual
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“

“

Saya ingin menunjukkan
menciptakan wirausaha dan

M. Yunus

”

produk

Lewat

Rhenald,

Grameen (dalam bahasa Bangladesh

“Hampir setiap orang punya bakat

artinya

mengenali

masih

yang

ada

merestui

sederet
network

bank

yang

desa),

didirikannya,

ia

memberikan

peluang

di

pinjaman kepada wong cilik yang rata

mereka. Bila mereka diberi alat

mereka, reputasinya mendunia. Sebut

– rata kaum perempuan tanpa secuil

mengubah

saja, tokoh perubahan di Uni Soviet,

agunan.

kenyataan, hampir

Gorbachev,

peraih

nobel

peluang

sigit andriano

sekitar

marketing. Malah, ada di antara

Mikhail

saya tertarik ke

sumber: www.https://www.google.co.id.com

elain Robert, Hermawan dan

tokoh

sekali. Jujur saja,
bisnis ini lantaran

founder the Grameen Bank
( pioneering concepts of microcredit & microfinance)

S

Dari sisi produk,

bisnis ini sangat oke

pinjaman bagi orang miskin dapat
memberi pendapatan

15

itu

menjadi

( Artis)

sumber: www.https://www.google.co.id.com

”

semua orang

berani melakukan,” tambah Yunus,

perdamaian dunia. Ia bukan hanya

“Saya ingin menunjukkan pinjaman

seraya

ditunjuk sebagai penasehat Tianshi

bagi orang miskin dapat menciptakan

kemiskinan

Internasional, juga menjadi keynote

wirausaha dan memberi pendapatan,”

menciptakan

speaker dalam Kongres ke-12 World

tuturnya,

dalam

tapi membuka kesempatan kepada

Orang boleh saja menilai network

di sekolah, khususnya perguruan

terdekatnya. Lagi-lagi mendapatkan

Federation Direct Selling Association,

bukunya yang berjudul Menciptakan

semua pihak untuk berwirausaha

marketing

tinggi,

di Inggris, Oktober 2005 lalu.

Dunia Tanpa Kemiskinan. Menurutnya,

(entrepreneurship).

memandangnya

seperti

ditulis

menyebut
tidak

menggerus
selalu

lapangan

harus

pekerjaan,
negatif.

Boleh

sebelah

saja

sekali.

respon yang positif. Dari situlah

mata.

Bayangkan saja, seperti yang saya

wah

saya

setuju

beberapa di antaranya menjalankan
bisnis ini.

Tapi, buat saya, bisnis yang akrab

dengar di bisnis ini, meski hanya

dari

entrepreneurship, yang konotasinya

Entrepreneurship tadi, dalam “ kaca

dengan

lulusan

Banglades, M. Yunus. Ia diundang

hanya milik segelintir orang. Padahal,

mata” pakar manajemen dunia, Peter

sangat positif. Bukan hanya sekadar

banyak orang. Sampai orang terisak-

Ada bonus? Saya tak menampik.

oleh WFDSA dalam kongres ke-13 di

sikap kewirausahaan itu, sesuatu

Drucker, bukanlah gejala kepribadian,

adanya penghasilan, juga sarana

menangis, mendengar kisah hidupnya,

Bonus ini pula yang membuat network

Singapura dengan tema Empowering

yang universal, termasuk milik orang

melainkan sebuah perilaku, yang

pengembangan pribadi.

termasuk

Lives Globally . Tema ini merefleksikan

miskin sekalipun.

dasarnya pada konsep dan teori, tidak

terjadi
Berikutnya,

peraih

nobel

kesalahpahaman

tentang

bagaimana network marketing telah

membangun

mutlak diajarkan di kampus maupun

Alasannya,

sekolah.

ditandai

Sepanjang

mau

belajar,

sukses
adanya

jaringan

di

bisnis

ini,

ini,

pengembangan

SD,

mampu

memotivasi

yang

marketing, tak ada matinya. Apalagi

“berdarah-darah” di bisnis ini. Dari

perjuangannya

menjalankan bisnisnya tidak terikat

mulai dilecehkan, gagal, dan bangkit

waktu, di mana dan kapan saja bisnis

mengejar impian.

ini dapat dijalankan, sehingga bisa

memberdayakan masyarakat dunia,

Ternyata,

termasuk pelbagai kemudahan yang

pinjaman

Yunus

ketiga hal tersebut dapat dipelajari

kepribadian.

ditawarkan sebagai sebuah pilihan

memberlakukan “sponsorship” dalam

di mana saja, termasuk network

speaking. Ini erat kaitannya dengan

Dari sisi produk, bisnis ini sangat oke

bisnis maupun jenjang karir. Buktinya

sebuah kelompok, yang jumlahnya

marketing.

presentasi,

mereka yang menggeluti bisnis ini –

minimal 5 orang. Kelima orang itu

saat itu ditahun 2008 mencapai 58

dilarang memiliki hubungan. Setiap

juta orang di seluruh dunia. 8 tahun

minggunya

(kelompok)

kemudian, 2016 melompat jadi 120
juta pelaku bisnis jaringan di dunia.

dalam
kepada

memberikan
mereka,

Misalnya
soal

menjadi side job dalam menambah
penghasilan.

produk

sekali. Jujur saja, saya tertarik ke

maupun peluang bisnisnya, ataupun

bisnis ini lantaran produk. Khasiat

Karena bonus ini, banyak oknum yang

Bahkan, di bisnis jaringan ini sangat

memotivasi jaringan. Ia juga dituntut

dan manfaatnya saya rasakan sekali.

memanipulasi

kental dengan aroma perilaku, konsep

dengan leadership, khususnya dalam

Malah, ketika saya tawarkan ke

demi kepentingan pribadi, seperti

mengadakan pertemuan, membahas

dan teori entrepreneur, yang dapat

membuat team work. Banyaklah hal-

rekan-rekan, mereka juga merasakan

money game, arisan berantai, investasi

pelbagai hal. Entah itu pengembalian

ditiru dan contek dari mereka yang

hal positif tentang bisnis ini.

hal

bodong dan sebagainya. Untunglah

mereka

baik

public

sama.

Wah

pinjaman, ditambah pelbagai aktivitas

berhasil, atau akrab dengan sebutan

ini

APLI tidak pernah diam. Lembaga

pendidikan praktis yang inspiratif,

leader, upline maupun mentor. Dari

Jadi, jika ada yang “menyebut“

pula, teman saya bertambah. Mereka

ini terus berjuang menggerus money

maklum, mantan Rektor di Middle

mulai dari ide bisnis baru sampai

sinilah, lagi-lagi seperti dikatakan

pendidikan

dapat

juga menawarkan ke teman-teman

game demi pertumbuhan network

Tennessee State University, Amerika

presentasi kesehatan, topik keuangan

Hermawan

mencover minusnya entrepreneurship

lainnya, saudara maupun lingkungan

marketing di Tanah Air.

Serikat,

sampai latihan singkat berkelompok.

marketing dapat mengcover minusnya

Sedangkan pimpinan (leader) dipilih

pembelajaran

secara demokratis.

sekolah maupun Perguruan Tinggi.

kenapa

ini

kemiskinan
pendekatan

Yunus?

dalam
di

menggerus

negerinya

network

melalui

marketing.

Kartajaya

network

entrepreneurship

di

di

bisnis

ini

Berkat

sekali

bisnis

marketing

Harap

Lantas,

mendengarnya.

senang

network
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RESTU
DARI 2

PENGUASA
sumber: www.static.politico.com

sumber: www.solopos.com

Donald Trump dan Sri Sultan Hamengkubuwono X, dua penguasa yang berbeda, memberikan
restunya kepada network marketing.
Di antara sekian Presiden Amerika

Menurutnya,

Serikat yang kontraversional mungkin

menjadi

hanya Donald Trump. Bayangkan saja,

sekitarnya

baru terpilih saja – belum dilantik,

Mereka menang, karena memutuskan

menilai para networker

“juragan” properti di dunia ini sudah

mengambil kendali atas nasib mereka

manusia pilihan, yang mau bekerja

ditentang lewat demo. Maklumlah,

dan menolak untuk menyerah.

keras tanpa mengenal lelah, penuh

banyak

sukses

orang

yang

disaat

mereka

orang

menentang.

Donald menjadikan Amerika bukan

Selain Trump, restu lainnya datang
dari

“penguasa”

Yogyakarta,

Sri

Sultan Hamengkubuwono ke X. Ia
sebagai

dedikasi dan kreativitas.

lagi sebagai negara terbuka. Ia

Gambaran itu persis dengan “perilaku”

melarang para imigran masuk ke

networker yang dicibir, dilecehkan,

“Saudara – saudara adalah manusia

negeri Paman Sam.

dianggap sebelah mata oleh prospek.

terpilih, unggul dan berhasil dalam

Namun

pernah

melaksanakan sebuah kewajiban, baik

Namun, di balik kebijakannya yang

minder dan menyerah. Mereka terus

kepada keluarga dan masyarakat,”

eksentrik, Trump ternyata merestui

mempertahankan kendali jaringan

ujar Sri Sultan dalam sebuah seminar

network

dengan

yang digelar sebuah support system

marketing.

Buktinya,

bersama pakar kebebasan finansial

mereka,

cara

tidak

selalu

menyimpan

impian besar.

berjudul

versi

Indonesia

kenapa

impian?

mengutip

Jadi Kaya”. Di buku itu, Trump yang

Forbes,

memiliki gedung pencakar langit

bukunya

Trump Tower memberikan restunya

Bird of Freedom. Berbunyi seperti

Alasannya, “Karena semua bertujuan

terhadap networker.

ini, “Sumber kekayaan dan modal

agar

yang sesungguhnya di era baru ini

manusia yang unggul dan terpilih,”

tidak berbentuk materi, melainkan

jelas Sri Sultan.

tidak

merekomendasikan

network marketing

bagi

pernyataan
yang
yang

Steven

Karena itu, menurut Sultan, upaya

restunya kepada bisnis ini. Tak tanggung-tanggung, mereka bukan berasal dari kelas

dalam

yang dilakukan perusahaan network

sembarangan, melainkan para tokoh yang reputasinya tidak perlu diragukan lagi.

dituangkan
berjudul

A

New

marketing patut diapresiasi.
setiap

anggotanya

menjadi

mereka

pikiran manusia, semangat manusia,

yang tidak memiliki motivasi yang

imajinasi manusia dan keyakinan kita

Lagi-lagi itu semua, berkat kerja

tinggi,” tulis Trump di buku itu,

akan masa depan. Itulah keajaiban

keras

seraya

network

dari sebuah masyarakat merdeka –

ditambah pelatihan-pelatihan dalam

marketing kental dengan sifat sosial,

setiap orang bisa melangkah maju

mengembangkan sikap kemandirian,

dan

dan makmur karena kekayaan datang

membuat networker sebagai manusia

dari dalam.”

pilihan dapat memanfaatkan finansial,

mengungkapkan
kemampuan

bersosialisasi

merupakan kewajiban yang tidak bisa
ditawar-tawar.

Marketing

ini dipelihara, sama halnya Anda “melecehkan” pelbagai pakar yang memberikan

Trump

“Kenapa Kami Menginginkan Anda

“Saya

Network

Jangan lagi segan dan takut dengan network marketing. Sebab, bila sikap seperti

Karno beberapa tahun silam.
Lantas

Menilai positif

network marketing di Gelora Bung

Robert T Kiyosaki, ia menulis buku
yang

MEREKA

yang

tak

kenal

lelah,

termasuk pelbagai insentif yang ada.

Ada mantan presiden, senator, aktor laga, kampius bisnis yang namanya termasuk
konglomerat dunia, penulis buku ternama yang mungkin saja cara pandangan mereka
menjadi referensi Anda.
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Diakui atau tidak, dalam perjalanannya, network marketing
telah

memberikan

kontribusi

signifikan

terhadap

perekonomian dunia, sekalipun jika dilihat ke belakang,
lebih tepatnya di era 1930-an, bisnis jaringan ini belum

SETH GODIN

ROBERT KIYOSAKI

[Penulis The Dip and Tribes]

[Rich Dad Poor Dad]

banyak diminati.

Network

Tapi sekarang, terlebih setelah dunia digerogoti oleh krisis

diciptakan untuk individu yang

Network marketing mengajarkan kemampuan dasar yang kritis tentang hidup.

ekonomi, network marketing bisa menjadi sebuah pilihan

mementingkan

sendiri,

Mengajarkan manusia bagaimana agar tetap persisten. Pendidikan tersebut sangat

usaha, sekaligus menumbuh kembangkan semangat

tapi untuk mereka yang peduli

bernilai tinggi. Inilah yang kukatakan kepada orang-orang “bahkan jika anda tidak

kewirausahaan. Kemajuan ini, tak lepas dari para networker

dengan konsumen. Itupun bukan

menyukainya, jalanilah selama 5 tahun, setelah itu anda akan bersyukur karena telah

(pelaku bisnis ini,red) dan dukungan mereka yang ahli di

konsumen yang anda inginkan

siap menghadapi dunia bisnis sesungguhnya. Tapi sebelumnya anda harus menjadi lebih

bidang bisnis. Lalu apakah definisi dari bisnis yang kini

bertindak seperti anda lalu menjadi downline. Tapi

baik.” mereka sukses di network marketing punya sebab spiritual. Mereka sangat ingin

semakin dilirik masyarakat dunia ini? Berikut pernyataan

konsumen yang aktif, transparan dan jujur. Jika konsumen

membantu kehidupan orang lain. Jika anda tidak punya sikap tersebut, hanya ingin

sejumlah pakar bisnis mengenai network marketing yang

membeli produk dari anda karena hubungan pertemanan

penghasilan maka jadilah pegawai.

dirangkum oleh John David Mann, praktisi dan pengamat

atau sekedar ingin menyenangkan anda, itu bukan konsumen

network marketing asal Amerika Serikat.

yang berpotensi.

marketing

tidak

diri

JIM TURNER
Carilah produk yang kualitas dan harganya diminati banyak
orang, atau produk yang sekiranya menghilang, orang masih

JOHN ASSARAF

menginginkannya. Tawarkan konsumen sesuatu yang lebih

[Tim penulis The Answer]

Umumnya

orang

salah

kaprah mengartikan network
memberi

FRANK MAGUIRE
[Senior Eksekutif FedEx, KFC, ABC
dan American Airlines]

dari sekedar uang, gaya hidup dan pekerjaan merekrut.

Hal

Jika anda mempersembahkan suasana nyaman dan

terlupakan tentang network

Saya percaya masa depan

kepercayaan, konsumen akan menghargai anda.

marketing bahwa ujung tombak

ekonomi amerika, perdagangan

pergerakan adalah mayoritas

produk dan jasa yang sehat

konsumen

berakar pada sistem network

marketing, kendati bisnis ini
telah

[Chairman of the Board of Citizen
for Health]

kontribusi

signifikan sejak 20 tahun terakhir ini. Masih banyak

penting

yang

dan

sering

perusahaan

IVAN MISNER

yang bersatu untuk melakukan hal serupa. Perusahaan

marketing. Masyarakat telah letih karena kehilangan

[Penulis Truth or Delusion?]

network marketing merupakan generasi pertama yang

pekerjaan bahkan yang berpendidikan tinggi pun bisa

masyarakat yang enggan menjalani karena network

disebut Alvin Toffler sebagai “konsumen dan perusahaan”

kehilangan pekerjaan. Tapi network marketing mengubah

marketing pernah dicap sebagai bisnis ilegal: yakni skema

Meskipun ekonomi tak bisa

karena jaringan perusahaan juga jaringan konsumen.

hal tersebut. mereka yang khawatir atau tidak mau

piramid. Tapi tidak sedikit juga yang cerdas, yang berani

diatur, tapi kita bisa mengatur

Setiap networker menjadi konsumen dan berproduksi

kehilangan pekerjaan atau ingin mencari penghasilan

menerima sindiran demi meraih masa depan yang lebih baik.

respon

seperti bernapas dan menghembuskan. Semakin seimbang

tambahan bisa memilih bisnis jaringan ini.

Networking

dari

ekonomi.
bisnis

anda pada konsumsi dan produksi, maka kehidupan anda

tetap hidup dengan baik selama

menjadi lebih baik. Dan semakin seimbang jaringan Anda,

Saya suka dengan para networker, karena mereka

hati menjadi kunci kesuksesan networker. Produk, sistem,

perekonomian naik turun, jadi

kekuatannya semakin kokoh.

menciptakan peluang kepada banyak orang agar semakin

kemampuan mengelola, penghasilan, dan gaya hidup

anda tak seharusnya menjadikan resesi sebagai sebab

merupakan kombinasi untuk mencapai kesuksesan di dalam

kegagalan.

Di network marketing, kekuatan jaringan dan keteguhan

menjaga

network marketing.

bantuan kepada banyak orang. Menurut saya network

Mereka membuat perbedaan besar sebagai konsumen,

marketing adalah peluang bisnis terbaik yang pernah ada.

Selama resesi di amerika beberapa bulan lalu, saya

karena andilnya dalam produksi dan konsumsi. Jika anda

melihat ribuan pelaku bisnis yang justru malah mengalami

harus menceritakan perilaku para networker, maka mereka

kemajuan, itu karena mereka tidak memerdulikan resesi.

sangat membantu dalam perkembangan ekonomi Negara.

DC CORDOVA

dan belajar bagaimana membangun bisnis lewat “mulut ke

[Penulis Billionaire in Training]

alasan

Tahun lalu di amerika terdapat sekitar 15 juta networker.

Mereka sukses dengan mengembalikan skill networking

BRAD SUGARS

Menurutku

percaya diri. Mereka member harapan dan menyediakan

kenapa

network marketing merupakan

mulut”, dimana itu menjadi kunci kesuksesan bisnis network
marketing. Saat sebagian orang melihat peluang di pelbagai
situasi, bahkan dikala resesi sekalipun.

bisnis terbaik adalah anda perlu
mempelajari seluk-beluk bisnis ini

anda kerjakan dengan baik, passive income telah menanti.

untuk memulainya. Anda tak perlu

Tahun pertama di network marketing seperti magang, tapi

belajar produksi pengiriman dan aspek bisnis yang rumit

jika anda tidak menghasilkan uang di tahun itupun, anda tetap

lainnya. Anda hanya perlu belajar cara menjual produk,

bebas dari kekhawatiran kehilangan pekerjaan. Sisi baiknya,

marketing dan membangun tim. Jika ketiga aspek itu bisa

anda telah belajar bagaimana berdagang.

[CEO
Excellerated
Schools]

SCOTT ALLEN
[Tim
Penulis
Handshake]

Network

The

marketing

Business

Virtual

Network marketing merupakan
telah

sistem paling inovatif dalam

menjadi bisnis yang sukses,

penciptaan

begitu banyak hal yang bisa

jaringan

dipelajari oleh para networker.

dan

konektifitas,
relasi.

Yang

pasti, pasar siap menerimanya, karena network marketing
menawarkan win-win solution.
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GREGG BRADEN

DENIS WAITLEY, Ph.D

[Penulis The Isaiah Effect]

[Penulis Seeds of Greatness]

STEPHEN M.R. COVEY
[Penulis The Speed of Trust]

Bagiku, yang paling menarik

Setiap hewan dan tumbuhan
mendapatkan

Network marketing merupakan

dari network marketing adalah

keuntungan kerjasama. Ketika

cara yang tepat untuk melewati

terjalinnya

mereka bekerja sama, secara

batasan-batasan.

Seluruh

konsisten bisa memproduksi

menawarkan

keturunan, hidup lebih lama

memperkaya

di

bumi

ini

Bisnis

peluang

ini

untuk

kepercayaan.
anggota

jaringan

harus percaya satu persatu

kebudayaan,

sama lain, jika tidak maka

dan sukses. Penelitiaan menemukan hak serupa pada

geografi bahkan sistem keyakinan. Network marketing

kehancuran yang akan muncul. Akuntabilitas, transparansi,

manusia : usia dan kualitas hidup meningkatkan saat

menyediakan peluang agar bisa berinteraksi dengan orang

kebiasaan saling mempercayai akan memperkuat karakter

mereka bekerjasama dalam mencari dan berbagi makanan,

banyak. Bisnis ini juga menghilangkan sisi negatif garis

dan komponensi. Hasilnya, kemajuan jaringan dan hubungan

air dan sumber kehidupan lainnya. Prinsip yang sama terjadi

keturunan, politik, dan suku secara global. Apapun bahasa,

itu seperti buah yang memberikan kerjasama, reputasi dan

pada bisnis : semakin kita bekerja sama kita semakin baik,

makanan atau agamanya network marketing tetap bisa

penyelesaian tugas dengan baik. Jika dikerjakan dengan

itulah network marketing.

berkembang untuk siapapun.

benar, network marketing menjadi wadah mereka yang
saling mempercayai.

NIDO QUBEIN
[Presiden High Point University]

Network marketing memberikan potensi kepada

BOB PROCTOR

T. HARV EKE

[Penulis You Were Born Rich]

[Penulis Secrets of the
Millionaire Min]

network marketer, semangat individu, dukungan
kolektif dan tindakan positif. Itulah keindahan
yang ditawarkan perusahaan, selain pengalaman
menjadi orang sukses yang bisa mencicipi

Keindahan network marketing adalah keadilannya dalam hal penghasilan. Diikuti oleh
strategi mencari penghasilan terbaik, maka yang perlu anda lakukan adalah penetrasi pada

Keunikan

diri sendiri, menyediakan jasa terbaik serta membangunkan orang lain. Anda menunjukan

network

kepada mereka bagaimana menghabiskan waktu yang mereka sukai, dan diwaktu yang sama

semua orang disekitar anda

bisa menghasilkan uang. Network marketing menyediakan kebebasan waktu financial dan

membantu

kemenangan yang merupakan hak seseorang sejak lahir.

bukan membuat jatuh. Dibisnis

dan

keindahan

marketing
Anda

adalah
tumbuh

mana anda bisa menemukan
orang berpenghasilan hingga ratusan juta perbulan dan
mau berbagi caranya?

MICHAEL GERBER
[Penulis The E-Myth]

Network marketing menyediakan demokrasi
murni, entrepreneurship tingkat tinggi,

DAVID BACH

kehidupan sejahtera yang asli dan simple.

[Penulis The Automatic
Millionaire]

Dalam network marketing, Anda akan
meraih kesuksesan dan peluang bisnis.

Kesimpelan network marketing
adalah anda bisa menemukan
sesuatu yang dapat dipercaya,

SEN. ORRIN HATCH
CAMERON JOHNSON

lalu memakainya untuk diri
sendiri juga orang lain. Saya yakin Tuhan menciptakan

[Penulis You Call the Shots]

[Chairman of the Senate Labor
and Human Resources Commit]

Selama beberapa tahun terakhir, tipe

Selama

bisnis marketing afiliasi dan internet

enterpreneurship network marketing dan para

marketing telah membantu network

anggotanya membantu ekonomi amerika agar

marketing untuk melahirkan generasi

tetap hidup. Spirit itu juga yang mengangkat

baru. Network marketing adalah bisnis

Amerika dari keterpurukan ekonomi. Kerja keras

besar, dan ucapan adalah iklan paling

dan antusias network marketer sangat membuat

efektif.

saya kagum, kami membutuhkan mereka.

perekonomian

manusia di bumi agar bisa melakukan hal spesial. Network
memburuk,

spirit

marketing adalah peluang untuk mencari penghasilan
tambahan dari penghasilan itu anda bisa meraih kebebasan.
Lakukan network marketing dengan baik, maka waktu anda
menjadi sangat berharga.

kenyamanan hidup. Network marketing juga
sebagai alat pembelajaran bagaimana melayani
orang lain dan memilih penghasilan yang anda
inginkan.
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BARBARA MARX H.

SHARON WILSON

[Penulis Conscious Evolution]

[ Pendiri Spirit Foundation }

Saya

Mereka yang bergabung di

menyukai

network

marketing karena

memiliki

network marketing cenderung
menjadi

berbagai keunggulan dalam
tentang

menjadi solusi terbaik. Terlebih

sinergi

dalam kepemimpinan, yakni
kepemimpinan yang memfasilitasi, bukan mendominasi dan
mengontrol. Kita tidak mungkin dapat berdamai jika tidak
menaruh kedamaian di sistem kita. Menurutku network
marketing memberikan kecerdasan global.

memiliki

pemikiran “Out of the box“ dan

sistem kompetisi. Bisnis ini
berbicara

terbuka,

networker menjadi bertambah
nilai spiritualnya , karna harus menolong orang lain jika
mau sukses. Menurutku network marketing menyediakan
ruang khusus untuk spiritual. Konsep network marketing itu
sendiri adalah mencari peluang untuk kerjasama, win-win
solution, dan kesuksesan banyak orang.

VIC CONANT
CHRIS WIDENER

[CEO Nightingale-Conant Corp]

Produk

berkualitas

[Penulis The Angel Inside]

menjadi

faktor kedua pada pengembangan

Network marketing menjadi

pribadi. Apa yang dibicarakan di

pilihan bagi mereka yang ingin

pertemuan network marketer?

menjadi bos atas diri sendiri,

Mereka membicarakan kebebasan

memiliki

yang sedang mereka nikmati, pertumbuhan bisnis signifikan
yang sedang dialami , hubungan baik yang sedang terjalin,
pembelajaran tentang hidup dan mengenai mereka sendiri.

penghasilan

yang

berarti, dan mencari kebebasan
waktu. Dengannya, Anda bebas
menentukan masa depan sendiri dan penghasilan yang
tidak ditentukan orang lain.

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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FOLLOW UP
RESEP SUKSES

NETWORKER
Konsumen berhenti mengkonsumsi produk, ternyata penyebab terbesarnya dikarenakan

Tak percaya? Tengok saja studi yang dilakukan oleh

Lantas, pertanyaannya, kenapa tidak melakukan follow

Carnegie Foundation tentang kenapa konsumen berhenti

up? Ternyata, ada beberapa faktor networker tidak

membeli produk?

melakukan follow up.

Ternyata, penyebabnya, konsumen

merasa tidak puas dengan produk maupun perusahaan.
Yang menarik, hanya 12 persen konsumen beralasan

•

seperti itu, dan 55 persen lantaran putus hubungan
dengan perusahaan.

Pertama, mereka berasumsi bahwa konsumen akan
membeli produk apapun yang mereka inginkan.

•

Kedua, mereka khawatir konsumen mengembalikan
barang yang sudah dibeli

Katakanlah perusahaan Anda menyediakan produk

•

berkualitas paling tinggi, tapi konsumen berhenti
membeli. Itu bukan karena mereka tidak menghargai
perusahaan

maupun

produk,

melainkan

mem-follow up terlalu cepat
•

mereka

kehilangan kontak dengan perusahaan. Jika seorang

Ketiga, mereka tak ingin merasa rakus dengan
Keempat, mereka berasumsi bahwa konsumen
hanya membeli yang mereka sanggupi

•

networker gagal mem-follow up konsumen, maka

Kelima, mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan
atau tidak tahu bagaimana tindakan selanjutnya

dengan mudahnya konsumen akan beralih.

tanpa terkesan memaksa
•

Sangat sedikit networker yang menyadari pentingnya
nilai sebuah hubungan dengan konsumen. Menurut
seorang pakar di J Schmid & Associates dan studinya

Keenam, mereka tak ingin tampil seeperti orang
yang selalu menganggu

•

Ketujuh, mereka tak mau mengambil resiko
kehilangan konsumen.

tentang hubungan konsumen, menyatakan bahwa semua
pembeli tidaklah sama. Pembeli yang awalnya cuma

Yang jelas, efek dari ketiadaan follow up bisa lebih

ingin mencoba, kemungkinan punya potensi direkrut

buruk dari yang dibayangkan. Mereka tahu bahwa

menjadi pembeli tetap, bahkan menjadi downline baru.

penjualan tergantung pada frekuensi berhubungan
dengan konsumen, tapi mereka menyepelekannya hasil

Pembeli Dua Kali

besar yang bisa diraih dengan mem-follow up. Tanpa

Ingatlah aturan kesuksesan perdagangan adalah

pengetahuan pemasaran ke konsumen, mereka akan

konsumen tidak berhenti membeli. Mereka benar-benar

terhenti di tengah jalan, meninggalkan konsumen yang

menjadi konsumen loyal. Nah, konsumen loyal ini, setelah

kemungkinan berpotensi besar bisa direkrut. Jadi, meski

merasakan khasiat dan manfaatnya, kemungkinan besar

mereka tahu soal pentingnya follow up, mereka tidak

akan merekomendasikan kepada konsumen berikutnya

mengetahui caranya. Bahkan ada yang tidak mengerti

mengenai produk tersebut. Lebih-lebih di network

kenapa hal itu penting?

marketing. Mereka dapat direkrut menjadi member,
atau distributor. Lalu mereka mencari konsumen lain.

Tantangan

kehilangan kontak dengan perusahaan ataupun Anda sebagai networker. Jadi teruslah

Biasanya, momen ini tercipta, setelah mereka melakukan

Prospek bergabung memiliki berbagai alasan. Sekian

berhubungan dengan mereka.

pembelian kedua kalinya.

di antaranya soal kualitas produk. Mereka ingin orang
lain juga mengambil keuntungan yang sama. Tapi, ada

Bukan rahasia lagi, banyak networker yang menguasai

juga yang tidak bergabung, lantaran tidak ingin disebut

angan menjauh dari telepon. Apalagi sampai handphone lepas dari genggaman. Begitulah “dogma”

pengetahuan sebuah produk. Lagipula bicaranya dapat

sebagai sales.

setiap networker. Dari situlah komunikasi dapat dibangun dengan prospek, yang keberadaannya

menyakinkan

J

di mana-mana. Cuma, faktanya, cukup banyak networker yang tidak menyadarinya. Padahal, sarana
komunikasi itu, sangat penting dalam membangun jaringan, khususnya dalam mem-follow up prospek.
Bahkan, sebuah survey menyimpulkan bahwa resep meningkatkan penjualan dan profit adalah follow up.

prospek

maupun

konsumen.

Cuma,

kelemahannya networker tersebut tidak melakukan

Bagi distributor pemula, memasarkan produk mungkin

follow up kepada konsumen, khususnya saat mereka

terlihat lebih mudah. Sebab, mereka bisa memulainya

melakukan pembelian kedua produk. Networker tersebut

dari keluarga dan teman-teman.Tapi kemudian ragu-

hanya berharap konsumen yang menghubungi dirinya.

ragu, karena khawatir kehilangan sahabat, jika mereka

Padahal, setelah membeli, diharapkan konsumen tadi

tak suka dengan follow up. Padahal, jika percakapan

melakukan pembelian kedua, sebelum direkrut menjadi

pertama follow up tidak berhasil, seorang networker

member maupun distributor.

harus memperbaikinya, baik buat orang yang sama
maupun orang lain.
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Seorang prospek, baik yang terdekat maupun jauh,

Jika alasan utama konsumen pergi bukan karena hilangnya

atau belum adanya prospek, merupakan harta karun

hubungan, bayangkan rusaknya bisnis network marketing

bagi networker yang tersimpan pada kemampuannya

karena tak bisa menunjukkan loyalitas dan follow up agar

berkomunikasi, yakni apa yang harus dikatakan dan

menjaga hubungan tetap terjalin dengan baik. Yang terunik

bagaimana menyampaikan. Kian cepat kemampuannya

dari bisnis network marketing Anda dipaksa agar sanggup

terasah, maka makin cepat harta karun itu diperoleh. Dan

menunjukkan rasa hormat, loyalitas dan berkomunikasi

networker yang baik, adalah yang tidak berpindah-pindah,

dengan baik, yakni follow up. (LL)

tapi tetap bertahan semaksimal mungkin di perusahaan.
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KAYA INSTAN,

jaringan
dapat dibangun dengan

mengundang prospek,

BUKAN DI

memaparkan peluang bisnisnya,

memberikan pelatihan,

&
memotivasi

mempraktekkan

NETWORK MARKETING
Oleh Prof Dr. CharlEs King

tidak memiliki masalah dan sebagainya. Lihat juga apakah

dalam membangun distribusi jaringan, dan stabilitas

perusahaan

tentang

keuangan, Kedua, adanya dukungan pengembangan yang

kedistributorannya. Begitupun marketing plannya, di mana

tinggi dalam perlengkapan video (marketing tools). Ketiga,

idealnya memperbolehkan Anda merekrut banyak orang.

produk yang bisa dipercaya, kualitasnya dan konsumtif.

itu

komputerisasi

Keempat, prospek pertumbuhan melalui ekspansi, inovatif

Kata Sang Profesor ini, Seorang dalam kurun 3-5 tahun harus bekerja keras membangun

Pertumbuhan Perusahaan

jaringan. Alasannya, mereka harus membina, memberikan pelatihan dan memotivasi.

dan diversifikasi.

Menurut Charles King, ada empat periode yang harus dilalui

Makanya, berani menginvestasikan waktu. “Kaya secara isntan, tidak tepat di bisnis ini,”
tegasnya.

sebuah perusahaan network marketing yang berhasil.

Lantas, bagaimana industri network marketing ke depan?

Pertama, periode formulasi. Di sini perusahaan diibaratkan

Menurut Charles King, tetap berkembang cepat dari sistem

masa kanak-kanak, hanya menjual produk, namun masih

pendistribusian bisnis konvensional. Lho buktinya, seperti

bereksperimen

B

menggunakan

pendekatan

ditulis oleh WFDSA, jumlah networker saat ini mencapai

marketing, Periode kedua, disebutnya konsentrasi, distribusi

dengan

improvisasi

dan

120-an juta networker di seluruh dunia. Produk-produk yang

jaringan mulai tumbuh cepat. Pelatihan dan prosedur

dijajakan pun beragam, dari mulai health food, kecantikan,
rumah tangga, antiaging dan sebagainya.

eruntung industri network marketing memiliki Prof. Dr.

bekerja keras membangun pondasi jaringan. “Artinya, dia

perusahaan disempurnakan, lalu penjualan ritel ditingkatkan.

Charles King. Ia begitu peduli dengan bisnis membangun

harus membina, memberikan pelatihan, mengajaknya

Jika keduanya efektif, tren penjualan akan meningkat.

jaringan ini, sehingga lebih dari 25 tahun melakukan

dalam praktek, memotivasi dan sebagainya,” ujarnya. Sebab,

penelitian. Hasilnya, bukan hanya sekadar melahirkan

lanjutnya, seorang jaringan tak ubahnya investasi, sekaligus

Jika periode pertama dan kedua berhasil, maka pada periode

skema piramid. “Skema piramid itu ilegal, karena memberikan

menjadi “mesin uang” bagi networker bersangkutan.

ketiga – momentum, akan mendayagunakan kuatnya

profit kepada membernya melalui biaya pendaftaran orang-

tempatnya mengajar, University Illnois, Chicago, Amerika

pertumbuhan, seperti halnya networker meluaskan jaringan

orang baru. Bukan pada komisi penjualan produk atau jasa,”

Serikat.

dan memperoleh konsumen baru.

urainya. Karena ilegal, skema piramid, money game dan

pelbagai buku, juga memberikan kursus pada netwoker di

Itu dari sisi pelaku. Sedang dari sisi perusahaan, selain

Ia juga menyoroti perbedaan network marketing dengan

kroni-kroninya menyamarkan diri dengan menggulirkan

produknya mudah dijual, pengelola mempunyai wawasan,
“Di network marketing, Anda harus punya keahlian menjual

juga harus dilihat sejarah penjualannya. Setidaknya,

Periode keempat adalah stabilitas. Periode ini ditandai

sedikit membangun organisasi penjualan (jaringan),” ujarnya.

“Apakah

adanya membangun dan melayani basis-basis konsumen,

Misal, jaringan itu dapat dibangun dengan mengundang

mendapat penghargaan? Lalu, apakah sukses membuat dan

tetapi

lambat.

“Seseorang bisa saja membeli produk tersebut dengan

prospek, memaparkan peluang bisnisnya, memberikan

menciptakan produk serta diversifikasi ,” jelas Charles King

Menurutnya, pada periode stabilitas ini munculnya bahaya,

biaya sekian dolar, tetapi setelah itu Ia ditinggalkan. Sedang

kepada Mark Yarnell dalam wawancaranya, seperti ditulis

yaitu melompatnya para networker dan konsumen mencari

network marketing memberi komisi kepada networkernya

oleh Success Magazine.

produk-produk yang lebih inovatif. Di sinilah pentingnya kerja

atas hasil penjualan, bukan hanya dari perekrutan. Lagi

sama antara perusahaan dengan networker.

pula biaya pendaftarannya relatif lebih murah,” paparnya

pelatihan, mempraktekkan dan memotivasi.

perkembangan

perusahaan

itu

cepat

dan

Menurutnya, bisnis network marketing pada dasarnya sebuah
permainan angka. Di dalamnya, ada penolakan dan anggota

meraup

pasar

yang

potensi

secara

produk untuk dijadikan transaksi jual beli.

mengakhiri.

Selain produk, dari sisi keuangan, perusahaan harus stabil,

yang berhenti menjalankan bisnis maupun mengkonsumsi

tidak punya hutang, punya nama baik selama 3-5 tahun,

Soal kerja sama networker dengan perusahaan, ada empat

produknya. Maka, dalam kurun 3-5 tahun, networker harus

menjadi anggota dari asosiasi penjualan langsung,

hal yang digulirkannya. Pertama, menyangkut track record
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Ia tak pernah lulus SMA. Pernah menjadi buruh, penggali sumur dan
pekerjaan lainnya. Tapi, berkat meniru mereka yang sukses, karirnya
sebagai sales melonjak pesat.

A

hli psikolog Abraham Maslow menulis begini, “Cerita peradaban manusia adalah cerita bagaimana manusia adalah cerita
bagaimana lelaki dan perempuan “menjual” diri mereka. Menurutnya, rata-rata manusia belum mengeluarkan semua

kemampuan miliknya. Faktanya kita semua makhluk luar biasa. Anda datang ke dunia ini dibekali bakat
dan kemampuan yang belum tentu bisa dikeluarkan semua. Seandainya bisa hidup 100 kali pun,
potensi yang Anda miliki tak akan bisa habis.

BRIAN TRACY

TIRU

MEREKA

YANG

SUKSES

Sementara itu, otak kita berisi 20 miliar sel, dan masing-

Hingga suatu hari

masing berhubung dengan 20 ribu sel lain. Hasil kombinasi

ia bertanya pada

itu, melahirkan ide-ide, pikiran-pikiran dan pandangan yang

dirinya, Mengapa

bisa membuat Anda tercengang. Makanya, ahli otak Toni

seseorang bisa

Buzan mengatakan, itu merupakan keajaiban yang bisa

lebih sukses dari

istimewa lebih dibandingkan semua molekul di jagad raya

orang lain?” Dan

ini. Dengan kata lain, apapun yang telah Anda selesaikan

pertanyaan lebih

hari ini, hanyalah bagian kecil dari seluruh kemampuan

khusus, “Mengapa ada

Anda. Tantangannya, semua bakat dan kemampuan itu

sales yang lebih sukses

belum dilengkapi buku petunjuk saat lahir. Karena itu wajar

dari sales lain?” lewat

jika Anda hanya bisa menerka-nerka pada awalnya. Tapi

pertanyan itu ia melakukan

beruntunglah,

sesuatu yang

masih banyak yang tidak melakukannya.

Mereka itu berusaha melakukan yang terbaik, tapi tak punya

mengubah

harapan bahwa sesuatu bisa mungkin terjadi jika dikerjakan

hidup,

dengan sungguh-sungguh.
Kunci Sukses
Sebagai networker, Anda tentu kenal Brian Tracy, lelaki yang
dulunya tidak bernasib baik. Ayahnya tidak punya pekerjaan
pasti dan keluarganya jarang memiliki uang. Tracy mulai
bekerja, membeli pakaian sendiri, dan membiayai hidupnya
sendiri saat berumur 10 tahun. Ketika beranjak dewasa, ia
bekerja sebagai tukang cuci piring di hotel kecil. Promosi
terbesarnya saat itu Cuma tukang cuci pot bunga dan
panci.
Tracy, yang tidak lulus sekolah menengah atas (SMA)
ini, lalu menjadi buruh selama beberapa tahun. Ia
pernah bekerja sebagai pemotong kayu, menggali
sumur dan pekerjaan kasar lainnya. Ia juga pernah
merasakan dinginnya atlantik utara saat bekerja
sebagai buruh. Selesai menjadi buruh, ia mencoba
bekerja sebagai sales dari rumah ke rumah dan dari
kantor ke kantor. Selama waktu yang lama hidupnya
memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan.

advertisement
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dan mulai mengatur kebiasaan yang mempengaruhi

Sebab akibat

masa depannya. Ia bertanya kepada sales yang sukses

Apa yang dipelajari Tracy dari pengalamannya adalah

di perusahaan tentang apa yang membuat dirinya lain

mengenai hukum sebab akibat. Itulah prinsip dasar filsafat

dengannya. Ia pun lalu menjalani perkataan sales tadi, dan

barat dan pemikiran modern. Dikatakan, setiap sebab

ternyata berhasil.

melahirkan akibat. semua hal terjadi untuk suatu alasan,
tak ada ketidaksengajaan. Hukum ini mengatakan, walaupun

Tracy kemudian mengembangkan kebiasaan bertanya

Anda tidak punya alasan mengapa sesuatu terjadi, tetap

kepada konsumen. Lewat segala cara yang baik, demi meraih

ada suatu alasan yang menjelaskannya. Berikut yang paling

jawaban untuk maju. Tak puas, ia mulai membaca buku-buku

penting dari semua prinsip sukses, “Jika Anda melakukan

penjualan dan mempratekkannya, termasuk mendengarkan

apa yang dilakukan orang sukses, Anda akan mendapatkan

program audio dari para pakar penjualan dan menghadiri

hasil seperti mereka. Jika tidak, maka hasilnya akan lain.

seminar sales.

Tracy terus bertanya kepada para sales

sukses agar memperoleh saran. Ia juga mengembangkan

Semua yang bersifat alami adalah netral. Alami itu tidak

kebiasaan bertindak secepat mungkin dari setiap saran yang

berpihak kepada siapa pun. Ketika Anda mengerjakan apa

diterima.

yang dikerjakan orang sukses dengan terus menerus, Anda
akhirnya akan meraih hal serupa. Dan itu bukanlah faktor

Kerja

33

advertisement

kerasnya

berbuah

manis,

penjualannya

terus

meningkat, hingga perusahaannya berjaya. Ia diangkat

keberuntungan, kesempatan atau ketidaksengajaan, tapi
hukum sebab akibat.

menjadi manajer sales dan diminta mendidik sales lain
tentang kiat suksesnya. Lebih dari itu, ia juga menjadi guru

Hukum itulah yang dikagumi oleh Tracy, yang hingga kini

sales lewat koran yang mengajarkan metode dan teknik

masih dipegang kekuatannya. Ia menerangkan jika Anda

penjualan. Cara mengajarnya itu sanggup membuat sejumlah

ingin bahagia, sehat sejahtera, populer, positif dan percaya

sales berhasil di bidang penjualan. Banyak dari sales itu yang

diri, maka carilah orang yang telah merasakannya, lalu

kini menjadi jutawan.

bertindak serupa. Pikirkan apa yang mereka pikir, rasakan
apa yang mereka rasa, dan berbuat seperti yang mereka
perbuat.

sumber: http://www.briantracy.com/
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S

ukses membutuhkan beberapa perangkat. Salah
satunya persistensi, akrab dengan sebutan kegigihan

dan keuletan. Ini diperlukan, karena sukses bukanlah
suatu hadiah yang datang dengan cuma-cuma. Melainkan
buah dari kerja keras, pikiran dan tenaga. Jadi, ada biaya
yang harus dibayar.
Sekadar contoh kisah Abraham Lincoln. Sebelum
menjadi presiden Amerika Serikat ke-16, pria kelahiran
di pedalaman Kentucky, 1809, ini seringkali mengalami
kegagalan. Misal gagal dalam bisnis 1831, kalah dalam
pemilihan legistatif 1832, gagal lagi dalam bisnis 1833,

SUKSES
Butuh Keuletan

gagal menduduki dewan pemilih 1849, gagal dipilih
menjadi anggota kongres 1843, lantas dilantik menjadi
anggota kongres 1846.
Dua tahun kemudian, gagal lagi menjadi anggota kongres
1848. Gagal menjadi anggota senat 1855. Gagal menjadi
presiden 1856. Gagal menjadi anggota Dewan Senat
1858. Akhirnya, 1858 terpilih menjadi Presiden Amerika
Serikat ke-16. Bahkan disebut-sebut, mantan penjaga
toko ini tercatat sebagai salah satu presiden yang sukses
di Amerika, seperti menghapus perbudakan. Begitu juga
Joe Girard, salesman mobil ternama dunia. Ia mengaku

Sumber : https://www.commons.wikimedia.org

mengaku selama 35 tahun pertama awal hidupnya adalah
pecundang paling buruk. Ia dikeluarkan dari sekolah
menengah, ditendang dari sekitar 40 pekerjaan yang

Sukses bukanlah milik segelintir orang, melainkan milik mereka

berlainan, dinasnya di Angkatan Darat hanya 97 hari, dua

yang punya persistensi, tidak mengenal kata menyerah dan terus

kali menjalani proses pengadilan, mendekam di penjara
anak-anak nakal dan sebagainya.

mencoba walau rintangannya sangat besar.

pada akhirnya runtutan kegagalan itu tidak membuat masa
depanya kelam. Girard berhasil menorehkan prestasi
luar biasa di bidang penjualan mobil. Lelaki kelahiran 1
November 1928 di pinggiran sisi timur Detroit, Amerika
Serikat, ini di tahun pertama, 1963, berhasil menjual 267
mobil. Di tahun keempat, penjualan mobilnya meningkat
menjadi 614 mobil dan truk. Di tahun itulah ia dinobatkan
sebagai number One Retail Car and Truck Salesman in The
World.
Sejarah mencatat, selama 15 tahun berkarir (19631977) ia berhasil menjual 13.001 mobil, semuanya secara
eceran. Namanya 12 kali masuk dalam Guiness Book
of World Record dengan julukan The World’s Greatest
Sumber : https://www.commons.wikimedia.org

Salesman. Kisah perjuangannya banyak dipublikasikan di
Newsweek,
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Sukses Butuh Keuletan

Forbes, Penthouse dan Womens Day. Ia juga banyak menulis

mereka berbakat. Pendidikan pun tak mampu menggantikan

buku dan kolom di media massa, memberikan ceramah,

persitensi. Faktanya banyak mereka yang berpendidikan

konsultasi dan penjualan.

tinggi tak bisa apa-apa kecuali ijasah yang lapuk dimakan
jamur dan waktu. “Hanya ada hal yang perlu mereka miliki

Can do attitude

untuk sukses, yakni tujuan yang jelas, persistensi dan

Lantas, hikmah apa yang dipetik dari kisah Abraham dan

determinasi, kegigihan untuk mencapai tujuan tersebut,”

Girard tadi? Tak lain kegagalan bukan akhir segala-galanya.

tulis Lim dalam bukunya tersebut.

Bukan pula hilangnya sebuah cita-cita. Melainkan, seperti
kata orang bijak, adalah sebuah kesuksesan yang tertunda.

Tak hanya itu. Lim pun mewanti wanti bila tidak tabah dan

Jadi kegagalan itu sifatnya sementara. Tidak permanen

ulet, Anda tidak akan mencapai sukses dalam bidang apapun

yang terus menerus menghantui setiap langkah.

Sebaliknya, bila persistensi tanpa merasa terkendala oleh

KISAH POLISI PAPUA
BERANGUS
WANDERMIND

kekurangan baik sarana, pendidikan, bakat, latar belakang,
Lagipula – patut menjadi catatan, kegagalan itu sifatnya

pengaruh, uang atau reputasi, maka Anda dinilainya akan

Kasus wandermind menjadi peringatan keras terhadap pelaku money game. Jangan lagi

subjektif. Ia muncul bila Anda memberi respon yang

sukses. Determinasi yang sedemikian kuat akan bisa

keliru terhadap kesalahan. Begitupun kekeliruan menjadi

menggungguli pelbagai macam kekurangan. Persistensi

“berspekulasi” mendulang penghasilan di atas rintihan para korban. Satgas waspada

kesalahan bila respon dan persepsi yang diberikan juga

adalah karakteristik yang menarik sukses.

OJK makin galak menggebuk bisnis haram tersebut.

keliru. Nah karena sifatnya subjektif, maka Anda harus
mampu keluar dari perasaan bersalah maupun kegagalan.

Jika Anda tetap merasa pecundang, tetapi dihantui

Apalagi menghujat diri dengan sebutan pecundang.

kegagalan, empat langkah John X. Maxwell mungkin dapat
dijadikan obat mujarab. Dalam bukunya Falling Forward

Sukses itu sendiri, sebenarnya bukan milik segelintir orang.

– mengubah kegagalan menjadi batu loncatan, Maxwell

Misal identik buat mereka yang punya sederet gelar, jebolan

menyarankan telaah suatu bidang kehidupan di mana Anda

sekolah luar negeri, punya modal relatif besar, berasal dari

berulang kali gagal dan lakukan yang berikut:

keluarga bangsawan dan sebagainya. Melainkan milik bagi
orang yang punya persistensi, yakni mereka yang punya

1.

Periksalah Ekspektasi Anda dalam bidang yang digeluri.

persistensi, yakni mereka yang tidak mengenal menyerah,

Tuliskan apakah ekspektasi Anda itu realistis? Apakah

yang terus berusaha dengan cara yang lebih baik sekalipun

Anda ingin melakukan segalanya dengan sempurna?

menghadapi pelbagai rintangan.

Apakah sukses dalam upaya pertama? Berapa banyakah
kekeliruan yang seharusnya Anda perkirakan sebelum

Johaness Lim PhD dalam bukunya just duit, menyebut
persistensi bisa dideskripsikan sebagai can do attitude,

Anda meraih sukses? Sesuaikan ekspektasi Anda.
2.

sebagai suatu sikap dasar dalam diri yang mengatakan

cara-cara

baru

untuk

mengerjakan.

Pertimbangkan dua puluh pendekatan baru, lalu

aku bisa melakukan hal itu. Tapi banyak orang melakukan
pendekatan sebaliknya, yakni can do attitude, yang

Carilah

cobalah separuhnya.
3.

Fokuskan perhatian Anda pada kekuatan. Bagaimana

merupakan jalan menuju kegagalan. Banyak orang yang

Anda dapat menggunakan keterampilan serta kekuatan

belum apa apa sudah menyatakan aku tidak bisa.

pribadi Anda untuk memaksimalkan upaya Anda
4.

Berjanjilah untuk segera bangkit kembali, lepas dari

Maka menurut Lim, tidak ada yang bisa menggantikan

beberapa kali Anda jatuh, bangkitlah kembali. Maju

pentingnya kegigihan dan keuletan. Begitu juga bakat Sebab,

terus. (LL)

ada sekian banyak orang yang gagal walau sebenarnya

sumber: Foto dokumen APLI
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Kisah Polisi Papua Berangus Wandermind
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“Puji Syukur hari ini sudah terwujud lewat MoU APLI
dengan Satgas Waspada,” jelas wong Tegal ini sumringah. Ia
menjadikan MoU di Ritz Carlton itu sebagai tonggak sejarah
APLI memerangi money game secara formal. Itu lagi-lagi
demi meningkatkan citra network marketing sebagai bisnis
yang meningkatkan SDM masyarakat.
Saking pedulinya, di acara itu juga, APLI memberikan
penghargaan kepada 4 penyidik Papua. Kenapa? Sebab,
mereka begitu gigih memerangi Wandermind, sebuah money
game yang menggurita di pelbagai daerah. Cuma di Papua,
money game ini tersandung, sehingga sang pemilik, Gunarni
Gunawan masuk ke hotel prodeo. Dia diganjar vonis 15 tahun
penjara dan denda Rp 10 miliar.
Luar biasanya, kisah memberangus wandermind itu, bukan
karena adanya pengaduan masyarakat yang menjadi korban.
Melainkan inisiatif, dan naluri sebagai penegak hukum.
sumber: Foto dokumen APLI

“Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan di bisnis

uhuih
Penyerahan Plakat APLI oleh Ketua APLI Djoko Hartanto Komara

itu,” ujar Pasaribu. Kecurigaan itu, terutama bonus yang

kepada salah satu anggota polisi Papua

diberikan sangat fantastis. Sudah begitu, tidak ada produk

Agustus lalu, tim satuan tugas (satgas) waspada yang

yang dijajakan, kecuali virtual office saja. Dari situ, ada

dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bertambah

pelbagai tiket yang disodorkan, seperti menginap di hotel.

lagi. Anggota baru itu bukan main-main. Bahkan tak

“Padahal produk itu punya orang lain. Bukan wandermind,”

asing lagi dalam menangani investasi bodong, money

tambahnya.

game, ataupun segala sesuatu yang muaranya skema

Sejak itu, keempat penyidik Papua itu, mulai memonitoring

piramid. Maklumlah, semua bisnis haram tersebut, rata-

wandermind. Mereka juga kerap kali hadir dalam presentasi,

rata menggunakan jaringan, sehingga dalam prakteknya

atau menyamar menjadi calon anggota, berdialog dengan para

seringmengatasnamakan network marketing. Akibatnya,

pemain setempat atau ke para leader yang mengembangkan

APLI – begitu organisasi pendatang baru dalam Satgas

sayapnya ke daerah “mutiara hitam” tersebut. Dari situlah

Waspada itu, jadi galau dan uring-uringan. Lembaga ini bukan

fakta-fakta dikumpulkan, termasuk mempelajari aturan

hanya dituding impoten, tak punya nyali, juga wadahnya

main network marketing yang sebenarnya.

perusahaan perusahaan yang melakukan penipuan, menjual
mimpi dan segudang kenyinyiran masyarakat, khususnya

Ternyata, perbedaannya bagai bumi dan langit. Di network

mereka yang jadi korban money game.

marketing yang benar, bonus diberikan berdasarkan
penjualan produk, baik pribadi maupun grup jaringan. Dari

Padahal, industri yang diawaki oleh APLI - network

omset itu bonus dibagikan ke member sesuai pencapaian

marketing, sudah mendapat restu dari pelbagai pihak.

yang di atur dalam marketing plan. Sedang wandermind

Sebut saja, Hermawan Kartajaya yang menilai network

maupun money game, bonus diberikan berdasarkan hasil

marketing dapat mengcover minusnya entrepreneurship

perekrutan. Ketentuan tersebut jelas dilarang seperti diatur

di pendidikan formal. Lalu, doktor perubahan di negeri ini,

dalam UU no 7 tahun 2014.

Rhenald Kasali juga memuji industri ini sebagai bisnis yang
memutus kemiskinan, khususnya skill life yang dapat ditiru

Bukan hanya itu saja. Dari hasil penyelidikan itu, akhirnya

dan dicontek oleh orang lain. Belum lagi motivator kondang

terungkap orang yang paling bertanggung jawab di

dunia, seperti Stephen Covey, Zig Zigglar, Robert T. Kiyosaki,

Wandemind. Siapa? Telunjuk mengarah ke Gunarni Gunawan.

ekonom Paul Zane Pilzer yang pernah menjadi penasehat

Cuma di mana dia tinggal? Ada yang menyebut di Jakarta,

ekonomi dua Presiden Amerika Serikat, George Bush senior

Singapura maupun sejumlah tempat lainnya. “Itulah yang

Ronald Reagen.

menjadi persoalan. Sebab, dari beberapa leader, tidak
mengetahui secara pasti. Bahkan mereka belum pernah

Makanya, APLI yang kini dinahkodai oleh Djoko Komara,

bertemu, kecuali hanya mendengar namanya saja”.

begitu semangat masuk sebagai anggota Satgas Waspada.

Namun, dengan status meningkat dari penyelidikan ke

sumber: Foto dokumen APLI

Penandatangan Nota Kesepakatan antara Satuan Tugas Waspada Investasi dengan APLI
penyidikan – sesuai KUHAP bisa dilakukan pemanggilan

soal penerapan pasal. Maklumlah, dalam berkas yang

secara paksa, akhirnya terungkaplah sebuah apartemen di

diajukan ke Kejaksaan, pasal yang diajukan bukan hanya

Puri Kembangan, Jakarta Barat. Disitulah penggeledahan

378 dan 372 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP penipuan

dilakukan, sehingga menemukan beberapa bukti, seperti

dan penggelapan), juga UU No 7 tahun 2014 pasal 105,

brosur,

marketing plan, rekening bank dan sebagainya.

dan Pencucian Uang. Tapi, Kejaksaan meminta hanya 378

Penyidik juga menyita empat buah mobil mewah yang

dan 372 KUHP Pidana. Itu semua, lagi-lagi ketidaktahuan

dimiliki, termasuk apartemen itu. “Wah kaya sekali beliau,”

mengenai praktek money game yang berkedok network

ujar penyidik tak menyangka.

marketing, termasuk soal UU No 7 tahun 2014.

Padahal dari hasil penelusuran, korban Wandermind banyak

“Alhamdulillah, setelah kami jelaskan, barulah pasal pasal

pedagang kaki lima, entah berjualan sayur, cabe, buruh

yang kami terapkan disetujui,” jelas.... seraya menyebut

dan sebagainya. Mereka belum melek teknologi informasi.

ancamannya terlalu rendah. Padahal, dana yang dihimpun

Apalagi sampai “menjual” virtual office di internet. “Saya

lewat “penipuan money game” mencapai puluhan bahkan

yakin sekali mereka tidak mengerti, termasuk jadi korban,”

ratusan miliar, di mana korbannya berasal dari segenap

tandasnya. Cuma, mereka jadi tertarik, karena Wandermind

lapisan masyarakat.

menggunakan figur-figur tertentu. Entah itu pejabat, ustadz
dan tokoh-tokoh tertentu untuk menyakinkan.

Akhirnya, di persidangan, pasal-pasal yang diajukan itu diaminkan oleh hakim. Di Pengadilan Papua, majelis hakim

“Logikanya, bila figur tadi bergabung, yang notabene pintar,

yang diketuai oleh Andrianus menjatuhkan hukuman 15

kok mereka yang awam saja gak mau,” tambahnya. Apalagi

tahun penjara dan denda Rp 10 miliar. Gunarni dinyatakan

bonus yang dijanjikan menggiurkan, sehingga dengan segala

bersalah melanggar pasal 105 UU Nomer 7 Tahun 2014,

cara, entah meminjam di bank, maupun menggadaikan

pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian

sesuatu yang berharga, pasti dilakukan. Nyatanya, setelah

uang.

beberapa lama, bonus yang dijanjikan itu tidak muncul.
“Mereka itu selalu bertanya kepada kami, kapan uangnya

Vonis itu, diharapkan menimbulkan efek jera, sehingga para

dikembalikan,” tambahnya, sehingga menimbulkan tekanan

begundal enggan memainkan money game. Maklumlah

psikologis saat menangani Gunarni saat pemeriksaan.

ancaman hukumannya tidak main- main: puluhan tahun

Bahkan, ada di antara mereka meminta bos Wandermind itu

penjara. dan puluhan miliar. Masih mau, menyusul Gunarni?

dibebaskan agar uang mereka bisa kembali.

(LL)

Lainnya? Penyidik itu tersenyum sejenak. Ia menyebut
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Foto bersama sponsor utama, Bapak Heru Tjakra (ketiga dari kiri) General Manager PT Moment Global Internasional

sumber: Foto dokumen APLI

Pressconference acara penandatangan Nota Kesepakatan antara Satuan Tugas Waspada Investasi dengan APLI

sumber: Foto dokumen APLI

(Dari kiri ke kanan) Foto bersama Dewan dan Team Lawyer APLI : Koen Verheyen, Roys Tanani, Irjen Pol. Rusli Nasution, Ina Rachman,
Djoko Hartanto Komara, Rudi Lazuardi, Sigit Adriano
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Ina Rachman sebagai Ketua Pelaksana acara

Djoko Komara sebagai Ketua APLI
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Irjen Pol Rusli Nasution sebagai pimpinan Satgas dan Kepala Departemen
Penyidikan OJK
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Ustad Yusuf Mansyur sebagai pembaca doa

Kisah Polisi Papua Berangus Wandermind

sumber: Foto dokumen APLI

Komisaris Polisi Juliarman E.P. Pasaribu, S.Sos, SIK, M.Si. Salah
satu polisi yang mendapat penghargaan atas penyidikan kasus
money game

Suasana acara Penandatangan Nota Kesepakatan di Balroom Hotel Rich Carlton, Mega Kuningan

sumber: Foto dokumen APLI

sumber: Foto dokumen APLI

Aditya Herpavi dan Elma Theana sebagai pembawa acara

Panitia penyelenggara acara Penandatangan Nota Kesepakatan di Balroom Hotel Rich Carlton, Mega Kuningan
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Rubrik
Regulasi
by Shelly Taurhesia, PhD.
(Head of Tech Reg & QA for Amway Indonesia)

1.

Tahun
dikeluarkan

No.Peraturan
Ka BPOM

2016

15

Perubahan atas PerKa BPOM No.1 tahun 2016 tentang pedoman teknis
pengawasan Iklan Kosmetika

2016

16

Kriteria Mikrobiologi dalam Pangan Olahan

2016

18

Perubahan atas PerKa BPOM No. 1 tahun 2016 tentang Pedoman teknis
Pengawasan Iklan

2016

19

Perubahan atas PerKa BPOM No.03.1.23.12.1563

2016

21

kategori Pangan

2016

22

Persyaratan Pengunaan Bahan Tambahan Pangan Perisa

2016

23

Penguanaan Bahan Penolong Golongan Enzim dan
Golongan Penjerap Enzim dalam Pengolahan Pangan

2016

24

Persyaratan pangan Steril Komersial

2016

25

Perubahan Atas PerKa BPOM No.12 tahun 2015 tentang Pengawasan dan
Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia

2016

26

Perubahan Atas Perka BPOM No.13 tahun 2015 tentang Pengawasan dan
Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia

2016

27

Tata Cara dan prosedur pemberian Rekomendasi untuk Mendapatkan
persetujuan Impor Obat, Obat Tradisional, Suplement Kesehatan, dan/ atau
Kosmetika sebagai Barang Komplementer

Perkembangan UU Jaminan Produk Halal
RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) untuk penerapan UU No. 33/2014 mengenai Jaminan produk Halal hingga awal tahun
2017 belum diterbitkan, tetapi Kementerian Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 42 tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama. Bab XIII menjelaskan Tugas dan Fungsi serta Organisasi BP JPH (Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

2.

Judul Peraturan Ka BPOM

Peraturan Ka BPOM 25/2016 dan seterusnya ditandatangani oleh Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP yang dilantik sebagai Kepala
Badan POM pada 20 Juli 2016.
Untuk membaca PerKa BPOM diatas, dapat dilihat http://jdih.pom.go.id/

Regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan

Tahun
dikeluarkan

No.Peraturan Ka
BPOM

2016

1

Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika

2016

2

Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan

2016

3

Penarikan dan Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Setempat
Dalam pengawasan Peredaran Produksi,
Penyaluran dan pelayanan obat dan Makanan

2016

5

Penarikan dan pemusnahan Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi
Persyaratanatan

2016

8

Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran

2016

9

Acuan Label Gizi

2016

10

Penguanaan Bahan Penolong Golongan Enzim dan
Golongan Penjerap Enzim dalam Pengolahan Pangan

2016

11

Pedoman Penerapan Higiene Sanitaasi dan Dokumentasi pada Industri
Kosmetika Golongan B

2016

12

Pendaftaran Pangan Olahan

2016

13

Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan

2016

14

Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan

Judul Peraturan Ka BPOM

Daftar
Perusahaan
MLM/DS yang
Sudah Resmi
Terdaftar
Perusahan Anggota APLI
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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. HEALTH WEALTH INTERNATIONAL
Jl. Tanjung Duren Raya Kav. VI
No. 542, Jakarta Barat

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

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

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

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

PT. LUXINDO RAYA
South Quarter Gedung A Lt. Mezzanine
Unit BC1, Jl. RA. Kartini Kav 8, Cilandak
Barat - Jakarta Selatan

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

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

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

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

PT. AMINDOWAY JAYA
Jl. Gatot Subroto Kav. 72
Wisma Aldiron Dirgantara Suite 102-103,
Pancoran, Jakarta Selatan

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

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

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

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

PT. FAMILY MEMBERS GROUP INDONESIA
(FM GROUP)
Wisma Aldiron, 1st Floor Suite 151-153,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.72
Jakarta Selatan 12870

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

PT. BERJAYA COSWAY INDONESIA
Gedung Kencana Tower Ruko Bisnis
Park Blok B-20, Meruya Ilir 88
Jakarta Barat

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

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

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

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

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

PT. KEIZA INTERNATIONAL SENTOSA
Mangga Dua Square Rukan Blok C11-12,
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. CAHAYA KARUNIA PERSADA
Point 8 Business Park Terrace Walk Blok
D1-2, Jl, Daan Mogot KM.14 - Kalideres Jakarta Barat

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

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

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

PT. HAI-O INDONESIA
Mangga Dua Square Blok E-2
Jl. Gunung Sahari Raya No.1
Jakarta

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

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

PT. HANITA ARTHA NUSANTARA
JL. Cendana Raya GJ. 06 Gedangan, Solo
Baru Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah 57552

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

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

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

PT. NUSA SELARAS INDONESIA
(NU SKIN)
City Plaza - Wisma Mulia Lt. 10 Suite
1001-1002, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav
44 A, Kuningan Barat - Jakarta

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

PT. HARMONI DINAMIK INDONESIA
Menteng Office Park, 7th Floor
Jl. Probolinggo No.18, Menteng
Jakarta 10350
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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. TANGGUH SAKTI PONDASIMEGAH
Jl. Daan Mogot No.121 D, Keluruhan Duri
Kepa, Jakarta Barat

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

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

PT. RESHEALTH INDONESIA
Gedung Kirana Two, Lt. 10A, Jl. Boulevard
Tiur No.88, Kelapa Gading
Jakarta Utara

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

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

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

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

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

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

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. UNICITY INDONESIA
Perkantoran Bidakara 2 Lt.15 Unit 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.71-73
Jakarta Selatan

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

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

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

PT. UNIVERSAL HEALTH NETWORK
Mayapada 2 Building, 12nd Floor,
Jl. Jendral Sudirman Kav 27
Jakarta Selatan

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

PT. PM INTERNATIONAL
Ruko Italian Walk Blok J 16, Jl. Raya
Boulevard Barat, Kelapa Gading Square Jakarta 14240

PT. SINGA LANGIT JAYA
(TIENS INDONESIA)
Jl. Rajawali Selatan Raya Blok C5 No.2
Rukan Multiguna 5 PQR
Kemayoran

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

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

PT. SINTESA DUTA SEJAHTERA
Menara Duta Lantai 3, Jl. HR. Rasuna Said
Kav B-9
Jakarta Selatan

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

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

PT. FUNINDO MITRA SEJAHTERA
Bellanova Country Mall Rk.5 No.8 & Rk.3
No.8-9 Sentul City – Bogor 16810

PT. SATU IKAT LIDI
Gedung Data Print
Jalan Blora no. 27 -28
Jakarta Pusat 10310

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

PT. SUNRIDER NUSAPERDANA
Garden Shopping Arcade Blok C No.9AE9AF, Central Park - Podomoro City, Jl.
Letjen. S. Parman Kav 28
Jakarta Barat 11470

PT. KIMASAKO KOSMETIKA INDONESIA
Ruko Mega Grosir Cempaka Mas BlokL
No. 7, Jl. Letnan Jendral Suprapto,
Cempaka Putih

PT. JEUNESSE GLOBAL INDONESIA
APL Tower Lantai 33 Unit T1, Central Park
Mall,
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat
11470, Indonesia

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

PT. SYNERGY WORLDWIDE INDONESIA
Gedung BRI Center Park 9 FL Suite CP
903, Jl. Jendral Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210

PT. SEJAHTERA ANUGERAH PRATAMA
Rukan Graha Arteri Mas
Jl. Panjang no. 68 KAV. 36 - 37
Kedoya Selatan, Jakarta Barat 11520

PT. YANDI BIOTECH INDONESIA
Ruko Garden Shopping Arcade Blok E
No. 08/EC Podomoro City
Jl. S Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470
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PT. DUTA ELOK PERSADA
Permata Hijau Blok CC No. 6,
Jakarta Selatan, 12210

PT BIO ORGANIK NUSANTARA
Jl. Terusan H. R. Rasuna Said No.Kav 1,
Setiabudi,
Jakarta Selatan

PT HONG RUI
Jl. Pluit Karang Barat, Pluit
Jakarta Utara

Mitra Afiliasi
TOLL MANUFACTURING

IT SUPPORTING

No. telepon : 021- 8671037/8671036

No. telepon : 021- 29618989/29610708
No. telepon : 021- 5860840/5868450
sumber: Foto dokumen APLI

KONSULTAN LEGAL

PERCETAKAN

sumber: Foto dokumen APLI

Pertemuan anggota -Jakarta [8 Desember 2016]
Mengundang perwakilan perusahaan yang terdaftar sebagai anggota APLI untuk sosialisasi informasi
terbaru terkait bisnis MLM/DS
www.relazindobox.com 021-55232 33/36
0813 811 211 45
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Direct Selling Association of Malaysia- (20 Oktober 2016)
Ketua Umum menjadi pembicara tamu dalam Acara
DSAM Convention 2016
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Talkshow TV Swasta Nasional JAKARTA [1 Desember 2016]
APLI menjadi Narasumber Talk Show di TV Swasta Nasional
membahas Investasi Ilegal
sumber: Foto dokumen APLI

Sosialisasi Satgas Waspada Investasi - Banda Aceh, (20 Oktober 2016]
Kegiatan sosialisasi satgas waspada investasi di Kota Banda Aceh, APLI turut hadir sebagai Narasumber
diwakili oleh Bapak Alex Diego Andriansyah, Team Lawyer APLI
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sumber: Foto dokumen APLI

Forum Grup Discussion - 7 Oktober 2016
Forum Grup Discussion Revisi Permendag No. 32 Tahun
2008, hadir Pengurus APLI dan Perwakilan dari Anggota
APLI

sumber: Foto dokumen APLI

sumber: Foto dokumen APLI

Sosialisasi Satgas Waspada Investasi - Palangkaraya (24 Agustus 2016)
Kegiatan sosialisasi satgas waspada investasi di Kota Palangkaraya, APLI turut hadir sebagai
Narasumber diwakili oleh Bapak Uus Mulyaharja, Team Lawyer APLI

sumber: Foto dokumen APLI

Sosialisasi Satgas Waspada Investasi - Ambon (6 Oktober 2016)
Kegiatan sosialisasi satgas waspada investasi di Kota Ambon, APLI hadir sebagai Narasumber diwakili
oleh Bapak Bayu Riono, Kabid Anti Money Game

sumber: Foto dokumen APLI

Sosialisasi Tax Amnesty - Jakarta [8 Agustus 2016]
APLI bekerjasama dengan Dirjen Pajak mengadakan sosialisasi Tax Amnesty kepada seluruh Anggota
APLI di Kantor Nuskin, Jakarta Selatan
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Sosialisasi Tax Amnesty
Jakarta [8 Agustus 2016]
Pertemuan anggota
[9 Juni 2016]

APLI bekerjasama dengan Dirjen
Pajak mengadakan sosialisasi Tax
Amnesty kepada seluruh Anggota
APLI di Kantor Nuskin, Jakarta
Selatan

Pertemuan Anggota APLI
bertempat di Hotel Grand
Mahakam disponsori oleh
PT. Orindo Alam Ayu

sumber: Foto dokumen APLI

sumber: Foto dokumen APLI

sumber: Foto dokumen APLI

Sosialisasi Satgas Waspada Investasi - Serang (Juni 2016)
APLI yang diwakili oleh Ibu Ina Rachman diundang menjadi Narasumber
dalam acara sosialisasi satgas waspada investasi.

sumber: Foto dokumen APLI

Dialog Direktur Jenderal Pajak - 3 Juni 2016
Dialog Direktur Jenderal Pajak dengan perwakilan perusahaan Multilevel Marketing
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