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Pembukaan
Dengan telah diterbitkannya Peraturan
Menteri Perdagangan No. 70 tahun 2019
tentang Ketentuan Distribusi Langsung
sebagai pengganti Permendag No. 32/M-DAG/
PER/8/2008 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha
Penjualan Langsung, maka perusahaan yang
menjalankan usaha penjualan langsung wajib
melakukan verifikasi.
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ALUR
PENGURUSAN
PERIZINAN

Khusus Perusahaan Penjualan Langsung yang belum memiliki izin

OSS
Online
Single
Submission
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1

Pengisian OSS
(BKPM) :
- NIB
- Izin Usaha KBLI
47999
- Izin Komersial/
Operasional

Veriﬁkasi di APLI,
menyampaikan:
- Marketing Plan
- Kode Etik
- Daftar Harga
- Izin Usaha
- Produk

R EGISTER

4

Info lengkap: www.apli.or.id
tentang Verifikasi

Agar SIUP efektif, 4 komitmen tersebut dilaporkan
ke Kemendag melalui SIPT Kemendag
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PENGESAHAN
Kemendag
menerbitkan surat
dan daftar produk
yang boleh dijual
sebagai lampiran
SIUP

1. Surat izin atau pendaftaran lainnya dari
instansi teknis untuk jenis barang tertentu
sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
2. Kontrak kerjasama atau surat penunjukan
dengan hak distribusi eksklusif apabila
perusahaan mendapatkan barang dari
Perusahaan lain;
3. Program Pemasaran dan hasil verifikasinya
yang telah disetujui oleh Asosiasi yang
bergerak di bidang penjualan langsung;
4. Kode Etik dan Peraturan Perusahaan yang
telah disetujui oleh Asosiasi yang bergerak
di bidang Penjualan Langsung.

Veriﬁkasi
APLI yang
diterima.
Perusahaan
wajib
memenuhi
4 komitmen
kepada
Kemendag
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ALUR VERIFIKASI
Untuk komitmen ke-3 yaitu verifikasi dari Asosiasi dalam hal ini adalah APLI (Asosiasi Penjualan
Langsung Indonesia) ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan dalam melakukan verifikasi

marketing plan dan kode etik kepada perusahaan pemohon Izin Usaha KBLI 47999. Dengan

parameter penilaian yang telah diberikan Kementerian Perdagangan. Adapun Standar Operasional
Prosedur dalam rangka mengajukan verifikasi ke APLI adalah sebagai berikut.

Pengajuan Permohonan
Perusahaan mengirimkan
surat permohonan ke email
apli.veriﬁkasi@gmail.com,
disertai lampiran berikut.

ALUR

VERIFIKASI
Lampiran:
Marketing Plan, Kode Etik
Daftar Harga, SIUP

Pemberian Jadwal Presentasi
Paling lama 2 hari, APLI
akan menyampaikan jadwal
presentasi, dan perusahaan
pemohon untuk membawa

Contoh Starter Kit
Marketing Plan
Kode Etik
Daftar Harga & Brosur
Produk yang akan dijual

Presentasi
Perusahaan akan melakukan presentasi
dihadapan Dewan dan Pengurus APLI

Tidak membawa
kelengkapan diatas,
memungkinkan
untuk tidak dapat
dilakukan presentasi

DITOLAK
Hasil verifikasi ditolak,
perusahaan harus
mengajukan ulang
permohonan

DITERIMA
Hasil verifikasi diberikan
langsung saat selesai
presentasi

TIDAK DITERIMA
Hasil verfikasi tidak diterima,
perusahaan diberikan kesempatan
melakukan perbaikan maksimal 7
hari kerja dan tidak diperlukan
presentasi ulang
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Ditolak bila dalam
presentasi ada indikasi
perusahaan menjalankan
skema piramida atau
money game, dan tidak
memenuhi peraturan
Menteri Perdagangan
No. 70 Tahun 2019

x

Apa saja
yang perlu
diperhatikan
dalam
melakukan
proses
verifikasi?
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MARKETING PLAN
Program Pemasaran (Marketing Plan)

harus dibuat dalam bahasa Indonesia,
dan harus mencantumkan dalam
marketing plan paling sedikit :

Profil singkat

Alur penjualan barang

meliputi nama,

sampai dengan

perusahaan yang

dari perusahaan

alamat, nomor

kepada konsumen

telepon, alamat email
dan alamat situs web

Rp

Daftar dan profil

barang yang paling

sedikit meliputi nomor
dan jenis ijin edar

barang dalam hal

Jenis, perhitungan serta

jumlah komisi dan/atau
bonus yang diberikan

kepada seluruh penjual
langsung yang dibuat

dalam mata uang rupiah

diwajibkan, gambar,
harga jual dan
manfaat

Simulasi perhitungan serta
jumlah komisi dan atau
bonus yang diberikan

Jenis program

kepada seluruh penjual

(marketing plan)

jaringan tertentu

pemasaran

langsung hingga tingkat

yang digunakan

Biaya pendaftaran
calon penjual
langsung

Isi alat bantu calon

penjualan (starter kit)
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Syarat dan ketentuan
dalam mendapatkan

komisi dan/atau bonus,

Jadwal pembayaran

komisi dan/atau bonus

KODE ETIK
Kegiatan usaha perdagangan

dengan sistem penjualan langsung
diselenggarakan berdasarkan

perjanjian tertulis antara perusahaan
dan Penjualan langsung dengan

memperhatikan kode etik. Kode etik

harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.
Isi dari Kode etik harus memuat

ketentuan paling sedikit adalah

a

Persyaratan menjadi
penjual langsung
(Usia sedikitnya

f

Prosedur pemutusan
keanggotaan

k

18 tahun yang

disyaratkan, Warga
Negara Indonesia)

b

Prosedur Pendaftaran

pendaftaran dan

biaya pendaftaran)

c

Prosedur pembatalan
pendaftaran

keanggotaan (cooling

off period)

d
e

Masa berlaku

keanggotaan penjual
langsung

g

Prosedur pengalihan
keanggotaan

ulang keanggotaan

prosedurnya (buy

l

Ganti rugi atas

barang yang tidak
sesuai dengan

kualitas dan jenis

h
i
j

yang diperjanjikan

Hak dan kewajiban

dan prosedurnya

perusahaan

Hak dan kewajiban

(jaminan mutu)

m

Larangan bagi

penjual langsung
(termasuk

penjual langsung

larangan menjual
di market place)

Program pembinaan,
bantuan pelatihan,
dan/atau fasilitas
yang diberikan

Prosedur pendaftaran

kembali dan

back guarantee)

Penjual Langsung
(mekanisme

Jaminan pembelian

perusahaan kepada
penjual langsung

n

Sanksi

o

Prosedur

penyelesaian
perselisihan
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LARANGAN
1

2

Larangan menawarkan
barang dengan
cara pemaksaan
atau cara lain yang
dapat menimbulkan
gangguan, baik
fisik maupun psikis
terhadap Konsumen,

Larangan

menawarkan,
mempromosikan,
mengiklankan
Barang secara

tidak benar, berbeda
atau bertentangan
dengan keadaan yang
sebenarnya
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Larangan menjual barang yang tidak
mempunyai tanda daftar dari instansi
terknis yang berwenang, khususnya
bagi barang yang wajib terdaftar
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
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Larangan
mengharuskan
atau memaksa
penjual langsung
untuk membeli
barang pada saat
pendaftaran
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7

Larangan
mengharuskan atau
memaksa Penjual
Langsung untuk
membeli barang
dalam bentuk paket
untuk mencapai
peringkat tertentu,
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Larangan menawarkan
barang dengan
membuat atau
mencantumkan
klausula baku pada
dokumen dan/atau
perjanjian yang
tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
di bidang perlindungan
konsumen.
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Larangan menjual
barang yang
tidak memenuhi
ketentuan
standar mutu
barang sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundangundangan

LARANGAN
8

Larangan menjual
atau memasarkan
barang yang
tercantum dalam
SIUP melalui saluran
distribusi tidak
langsung dan online
market place.
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9

Larangan menjual
langsung kepada
konsumen tanpa
melalui jaringan
pemasaran yang
dikembangkan
oleh Penjual
Langsung

Larangan melakukan
usaha yang terkait
dengan penghimpunan
dana masyarakat
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Larangan membentuk
jaringan pemasaran
dengan menggunakan

skema piramida
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Larangan menjual dan/
atau memasarkan
barang yang tidak
tercantum dalam Program
Pemasaran (marketing
plan) dan atau

STORE
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Larangan menjual barang yang
termasuk produk komoditi berjangka
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau jasa.
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KRITERIA
SKEMA PIRAMIDA

Komisi dan/atau
bonus diperoleh
dari iuran
keanggotaan
atau perekrutan
penjual langsung

Menerima
pendaftaran
keanggotaan
sebagai penjual

langsung dengan
identitas yang
sama dan hak
usaha lebih dari 1
(satu) kali atau

PENILAIAN
MARKETING PLAN
•

•

Jumlah komisi dan/atau bonus yang

diberikan kepada penjual langsung paling
banyak 40 % dari omzet perusahaan

Marketing Plan harus dipaparkan secara
jelas dan detail, dari pengertian bonus,

syarat mendapatkan bonus, contoh simulasi
•
•
•

10

di masing-masing bonus.

Membuat rangkuman prosentase bonus di
masing-masing bonus

Mencantumkan index/safety net khususnya
bonus pairing pada sistem binary

Dapat menunjukkan Simulasi hitungan

konstanta dengan exel untuk bonus pairing
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Program
pemasaran
(marketing plan)
menghasilkan
komisi dan/atau
bonus ketika
perusahaan
untuk melakukan
penjualan barang

KEWAJIBAN
PERUSAHAAN

1

Memberikan tenggang waktu

selama 10 hari kerja terhitung sejak

tanggal pendaftaran kepada setiap

penjual langsung untuk melanjutkan
atau membatalkan keanggotaan

sebagai penjual langsung dengan

mengembalikan alat bantu penjualan

(starter kit) yang telah diperoleh dalam
keadaan seperti semula (Cooling off

6
7

period)

2

langsung yang paling sedikit

keterangan mengenai barang,

program pemasaran (marketing plan)

4

Memastikan kegiatan yang dilakukan

oleh penjual langsung sesuai dengan
program pemasaran dan kode etik

8
9

berlaku untuk penjual langsung dan
konsumen

dan/atau pergantian atas kerugian

yang ditimbulkan akibat penggunaan,

Melaksanakan pembinaan dan
pelatihan untuk meningkatkan

kemampuan dan pengetahuan para
penjual langsung, agar bertindak

dengan benar, jujur, dan bertanggung

paling sedikit ada nama perusahaan

dijual dalam mata uang rupiah dan

Memberikan kompensasi, ganti rugi

yang diperdagangkan.

dan atau kemasamn yang memuat

Mencantumkan harga barang yang

barang dengan jangka waktu 7 hari

pemakaian dan pemanfaatan barang

jawab paling sedikit 1 (satu) kali dalam

dan keterangan bahwa barang dijual

5

konsumen untuk mengembalikan

sesuai dengan yang diperjanjikan

Mencantumkan label pada barang

dengan sistem penjualan langsung

Memberikan tenggang waktu kepada

apabila ternyata barang tersebut tudak

dan kode etik

3

sesuai dengan yang diperjanjikan

kerja terhitung sejak barang diterima,

Memberikan alat bantu penjualan

(starter kit) kepada setiap penjual

Memberikan bonus dan atau komisi

1 (satu) tahun

10

Memberikan kesempatan yang sama
kepada semua Penjual Langsung

untuk berprestasi dalam memasarkan
barang.
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PERSYARATAN UNTUK
PERUSAHAAN YANG BARU
DAN PEMBAHARUAN IJIN
1.

Perusahaan menyampaikan surat secara resmi dengan Kop surat

perusahaan kepada APLI melalui email apli.verifikasi@gmail.com, dengan
dilampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

a. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
b.

Marketing Plan

d.

Daftar Harga/Pricelist (harga member, harga konsumen & nilai BV

c.

e.
f.

2.

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) melalui OSS dengan KBLI 47999
Copy pendaftaran atas barang yang akan dipasarkan dari instansi
yang berwenang, atau copy standar mutu barang

Mengisi Formulir Pra Verifikasi (FPV) dengan lengkap. Lembar FPV dapat
di download di website APLI (atau diminta ke sekretariat sebelum

mengajukan permohonan). Cara pengisian formulir ada pada file
tersendiri (Lampiran 1)
3.

Mengisi Kolom daftar harga disertai konversi nilai bonus ke rupiah.Kolom

daftar harga disertai konversi bagi perusahaan yang dalam menghitung
bonus menggunakan Bonus Value (BV), Point Value (PV) atau lain istilah
yang digunakan perusahaan (lampiran 2)

4.

Membuat alur penjualan barang dari perusahaan sampai ke konsumen.

5.

Mengirimkan contoh produk dan contoh starter kit ke Sekretariat APLI

6.

Membuat simulasi hitungan konstanta untuk bonus pairing dengan

Lihat contoh (Lampiran 3)

menggunakan exel, untuk mengetahui berapa bonus yang dikeluarkan
perusahaan sampai kondisi jaringan

sempurna hingga sampai kedalaman

berapapun akan menghasilkan nilai konstanta.
Bisa dapat lihat dalam lampiran.
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PERSYARATAN BERKAS UNTUK
PENAMBAHAN PRODUK
1.

Perusahaan mengajukan surat resmi

permohonan verifikasi penambahan produk
dengan menegaskan bahwa tidak ada

perubahan marketing plan dan kode etik yang
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan
Copy hasil verifikasi yang diterima dari APLI

Mengisi Formulir Pra Verifikasi Perubahan atau
Penambahan Produk

Lembar SIPT dari Kemendag
Marketing Plan
Kode Etik

Daftar harga terbaru/price list (terdiri dari harga
member, harga konsumen dan nilai bonus)
Daftar konversi semua produk baik yang
terdaftar maupun produk tambahan

Copy pendaftaran atas barang yang akan
dipasarkan dari instansi yang berwenang,

atau copy standar mutu barang untuk produk
tambahan

10. Copy surat penunjukkan.
11.

Contoh Produk
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PANDUAN
PENGISIAN FORM
1. FORMULIR PRA-VERIFIKASI UNTUK PENGAJUAN BARU/
PEMBAHARUAN DARI SIUPL/PERUBAHAN MARKETING
PLAN DAN KODE ETIK
2. FORMULIR PRAVERIFIKASI UNTUK PENAMBAHAN PRODUK
3. DAFTAR PRODUK DENGAN NILAI KONVERSI
4. CONTOH ALUR PEJUALAN BARANG DARI PERUSAHAAN
KEPADA KONSUMEN

14
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CARA PENGISIAN FORM
FORMULIR PRA VERIFIKASI E01012020
PT…………………………………………………
Di isi nama perusahaan
A.

PROGRAM PEMASARAN (MARKETING PLAN)

1.

KESESUAIAN PROGRAM PEMASARAN (MARKETING PLAN)
NO

PARAMETER

1

Profil singkat perusahaan yang meliputi nama,
alamat, nomor, telepon, alamat email, dan
alamat situs web :

KETERANGAN
Ada/Tidak

Nama Perusahaan
Alamat
Nomor Telepon
Alamat Email
Alamat Situs Web

Profil tercantum dalam starter
kit lengkap, Nama perusahaan,
Alamat, Nomor Telepon, Alamat
Email dan Alamat Situs Web

Merupakan bagian dari Starter Kit

Tercantum dalam profil perusahaan
2

Daftar dan Profil Barang yang paling sedikit
meliputi gambar, harga jual dan manfaat (daftar
sesuai dengan table):

Ada/Tidak

Gambar
Harga Jual
Manfaat (daftar sesuai dengan table)
3

Jenis Program Pemasaran (Marketing Plan)
yang digunakan

Biaya Pendaftaran sebagai
mekanisme cara bergabung,
wajib tercantum dalam
marketing plan

Break away
Binary
Lain Lain
4

Biaya Pendaftaran calon Penjual Langsung

5

Isi Alat Bantu penjualan (starter kit)

Cukup jelas, menjelaskan
tentang system pemasaran
yang digunakan perusahaan
dan sistem Pemasaran
dicantumkan dalam
marketing plan

Alur distribusi dari perusahaan
kepada konsumen melalui
mitra usaha, jika ada stokis
juga dicantumkan.

Profil Perusahaan
Marketing Plan
Kode Etik
Daftar Harga
Brosur-brosur
Lain-lain
6

Alur penjualan barang dari perusahaan sampai
dengan kepada konsumen

Ada/Tidak

7

Jenis, perhitungan serta jumlah komisi dan/
atau bonus atas hasil penjualan yang diberikan
kepada seluruh Penjual Langsung yang dibuat
dalam mata uang rupiah

Ya/Tidak

8

Simulasi perhitungan komisi dan/atau bonus
kepada penjual langsung hingga tingkat
jaringan tertentu

Ada/Tidak

9

Syarat dan ketentuan dalam mendapatkan
komisi dan/atau bonus

Ada/Tidak

10

Jadwal pembayaran komisi dan/atau bonus
(Harian, mingguan atau bulanan)
Bonus Harian
Bonus Mingguan
Bonus Bulanan

Marketing Plan harus dibuat
secara detail dari pengertian
bonus, persyaratan bonus dan
contoh simulasi dan dalam
bentuk rupiah, tidak boleh
menggunakan mata uang asing
Perusahaan dapat menunjukkan
simulasi hitungan bonus dari
masing-masing bonus sampai
total pay out
Persyaratan dalam mendapatkan
bonus harus tercantum secara
jelas
Jadwal pembayaran bonus (Harian, mingguan
atau bulanan). Ini juga harus tercantum dalam
marketing plan dan kode etik
Panduan Pelaksanaan Pengajuan Verifikasi
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2.

DAFTAR BARANG

NO

3.

JENIS
BARANG

MEREK
BARANG

NOMOR DAN JENIS
IZIN EDR BARANG
(JIKA ADA)

IZIN DARI
INSTANSI

KETERANGAN
(PRODUK DALAM
NEGERI/PRODUK
IMPOR)

Diisi oleh pemohon
Jenis Barang : Kosmetik, Food
Suplemen, Fashioan, Minuman
atau lain-lain
Merk Barang : mencantumkan
sesuai dengan yang tertera pada
ijin edar
Nomor ijin edar dicantumkan
sesuai dengan yang tertera pada
ijin edar
Ijin dari instansi :
mencantumkan nama instansi
yang mengeluarkan ijin edar
Keterangan : Asal produk

KOMISI DAN/ATAU BONUS
a. Jenis-jenis Komisi dan/atau Bonus yang diberikan oleh perusahaan

b. Presentase masing-masing Komisi dan/atau Bonus yang diberikan oleh perusahaan

c. Persentase total pay out yang diberikan oleh perusahaan

B.

KODE ETIK

2.

KESESUAIAN KODE ETIK

NO

PARAMETER

ADA/TIDAK

1

Persyaratan menjadi penjual langsung

Ada/Tidak

2

Prosedur pendaftaran penjualan langsung

Ada/Tidak

3

Prosedur pembatalan pendaftaran anggota

Ada/Tidak

4

Masa berlaku keanggotaan penjual
langsung

Ada/Tidak

5

Prosedur pendaftaran ulang keanggotaan

Ada/Tidak

6

Prosedur pemutusan keanggotaan

Ada/Tidak

7

Prosedur pengalihan keanggotaan

Ada/Tidak

8

Hak dan kewajiban perusahaan

Ada/Tidak

9

Hak dan kewajiban penjual langsung

Ada/Tidak

10

Program pembinaan, bantuan pelatihan,
dan/atau fasilitas yang diberikan
perusahaan kepada penjual langsung

Ada/Tidak

11

Jaminan pembelian kembali dan
prosedurnya

Ada/Tidak

16
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Mencantumkan jenis
bonus

Mencantumkan
prosentase dari masingmasing bonus baik
menggunakan BV/PV
atau lainnya dan atau
menggunakan rupiah

Total pay out
Mencantumkan konversi
Mencantumkan BV/PV
tertinggi jika perhitungan
bonus menggunakan
BV/PV

KETERANGAN
BAB/PASAL/HALAMAN

Pada Kolom
keterangan agar
diisi Bab, Pasal
dan halaman

12

Ganti rugi atas barang yang tidak sesuai
dengan kualitas dan jenis barang yang
diperjanjikan dan prosedurnya

Ada/Tidak

13

Larangan bagi penjual langsung

Ada/Tidak

14

Kebujakan perpajakan perusahaan yang
mengacu kepada peraturan yang berlaku

Ada/Tidak

15

Sanksi

Ada/Tidak

16

Prosedur penyelesaian perselisihan

Ada/Tidak

Jakarta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Catatan :
1. Jika salah satu kelengkapan tidak ada maka dianggap tidak ada secara
keseluruhan (karena persyaratan harus lengkap)
2. Jika kelengkapan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan
maka dianggap tidak ada (karena syarat yang ada harus sesuai)
3. Apabila kolom produk tidak memuat keseluruhan produk yang ada,
dapat membuat di lembar tersendiri.
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CARA PENGISIAN FORM
LEMBAR DAFTAR HARGA DENGAN NILAI KONVERSI

NO.

NAMA
PRODUK

HARGA
MEMBER

NILAI BONUS

NILAI
KONVERSI
Rp.

PRESENTASE
(e) : (c)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

1

Lipstik A*

Rp 100.000

50 BV

50.000

50%

(Jika
perusahaan
menentukan
1 BV = Rp 1000)

(Hasil dari
perkalian 50
BV x Rp 1000)

(50.000 : 100.000)

Lembar daftar harga
dengan nilai konversi
ini hanya diperuntukkan
bagi perusahaan yang
dalam menghitung bonus
menggunakan BV/PV/
istilah lainnya.
Sedangkan untuk
perusahaan yang
menghitung bonus
langsung dengan rupiah
tidak perlu mengisi
formulir ini.

(f) : Prosentase adalah
hasil dari pembagian dari
ihasil nilai konversi di
bagi harga member

* contoh pengisian

(d) : Nilai Bonus
adalah nilai bonus
berupa BV/PV
yang diberikan
oleh perusahaan
dari masingmasing produk

18

(e) : Nilai Konversi
adalah nilai
bonus BV/PV
yang ditentukan
perusahaan untuk
mengetahui nilai
dalam rupiah

Panduan Pelaksanaan Pengajuan Verifikasi

CONTOH ALUR PENJUALAN BARANG

CONTOH 1

CONTOH 2

Jika tidak ada stockist

Jika ada stockist

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN

MITRA USAHA

STOCKIST

KONSUMEN

MITRA USAHA

NOTE :
Mitra Usaha membeli ke perusahaan
dan menjual ke konsumen

MITRA USAHA

KONSUMEN

NOTE : Mitra Usaha membeli ke stockist,
stockist ke perusahaan untuk dijual ke
konsumen atau bisa juga mitra usaha
membeli ke perusahaan

Panduan Pelaksanaan Pengajuan Verifikasi
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ASOSIASI PENJUALAN LANGSUNG INDONESIA (APLI)
Ruko Business Park Kebun Jeruk Blok D2-3. Jl. Meruya Ilir No.88,
Kebun Jeruk-Meruya Utara, Jakarta Barat 11620
apli@cbn.net.id
apli.ind

+6221 30061546

APLI INDONESIA

Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia

www.apli.or.id
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0812 1820 6358

