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Dalam dunia direct sales, memiliki tiga (3) pilar
utama yang saling berkaitan, orang (people) ,
jaringan (network) dan bisnis (business).

Dalam edisi ke tiga majalah kali ini APLI menyuguhkan jejak sejarah APLI dengan mewawancarai
pelaku sejarah, juga rekam jejak menuju lahirnya pasal anti piramida dalam UU no.7 tahun 2014 tentang
Perdagangan. Dengan niatan mengusung pendapat bahwa kita bisa menjadi besar jika belajar dari sejarah,
ambil yang baik dan hindari yang buruk. Sepantasnya juga kita mensyukuri lahirnya Undang-Undang No.
7 tentang Perdagangan yang resmi ditanda tangani oleh Presiden RI kita pada tanggal 11 Maret 2014
meskipun Undang-undang ini mencakupi tentang seluruh Perdagangan di Indonesia.
Dalam UU Perdagangan mengatur tentang Usaha Perdagangan di Indonesia baik Perdagangan yang
didistribusikan secara tidak langsung maupun yang didistribusikan secara langsung. Sistem penjualan
langsung baik secara Single Level maupun Multi Level masuk dalam Perdagangan yang didistribusikan
secara langsung. Juga mengatur tentang larangan pelaku usaha menerapkan system skema piramida
dalam mendistribusikan barang, disertai dengan Pasal tentang Ketentuan Pidana. Undang Undang ini
juga mengharuskan perusahaan-perusahaan memiliki perizinan dan disertai dengan sanksi pidananya.
Harapan dengan adanya Undang Undang No 7 ini, dapat lebih tegas memberikan sanksi kepada pelakupelaku usaha money game, dan memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak ada lagi pelakupelaku usaha money game. Juga menjerat perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya tidak
menggunakan izin semestinya yaitu SIUPL (Surat Izin Usaha Penjualan Langsung), karena saya perkirakan
masih banyak perusahaan-perusahaan penjualan langsung di Indonesia menjalankan usahanya tanpa
menggunakan izin khusus.
Dengan demikian citra negatif terhadap usaha penjualan langsung di Indonesia dapat terkikis, sehingga
usaha penjualan langsung yang menjadi salah satu pemberi kesejahteraan masyarakat Indonesia,
perusahaannya dapat menjalankan usahanya secara benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang
berlaku.
Untuk selanjutnya, adanya Undang Undang ini tentu akan ada peraturan turunan yang akan merubah
Peraturan Menteri Perdagangan yang sudah ada dalam hal ini Peraturan Menteri Perdagangan No.
32/M-DAG/PER/8/2008. Kita tunggu saja adanya revisi peraturan tersebut, dengan harapan lebih baik lagi
dari peraturan sebelumnya.

NOTE
APLI tidak pernah memungut bayaran apapun
untuk memberikan jasanya. Jika ada oknum
yang mengatasnamakan APLI meminta bayaran,
itu merupakan penipuan. Harap segera laporkan ke APLI.
Telp.

: +62 21 71148100

Email

: apli@apli.or.id

Published by Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI). Any copy, reproducing or distributing of the
content by any means is prohibited without prior agrement from publisher. Asosiasi Penjualan Langsung (APLI)
will not responsibility for any loss claims from the content or advertisement in this publication.

Semoga dengan adanya payung hukum ini memberikan solusi bagi permasalah yang ada selama ini, juga
memajukan industri penjualan langsung dalam memberikan sebanyak mungkin kesejahteraan masyarakat
di Indonesia, sehingga jika individunya sejahtera, keluarganyapun sejahtera, yang akan mengakibatkan
RT, RW, Kelurahaan, Kecamatan, Propinsi dan akhirnya negara sejahtera.
Ir. Djoko Hartanto Komara
Ketua Umum APLI

6

APLI Konten

APLI Konten

KONTEN

5

Salam APLI
Ir. Djoko Hartanto Komara
Ketua Umum APLI

8
Rekam Jejak
Wawancara Eksklusif dengan
PENDIRI DAN PELAKU APLI

Undang-Undang
No.7 Tahun 2014
tentang Perdagangan

x

Keliru tentang

Scuba
Diving

DIRECT

SALES

Oleh : Roys Tanani

36
Rubrik
Regulasi
Oleh : Shelly Taurhesia, PhD.

26

Berikan

Layanan

30

Eksotika Alam
Pulau Kiluan

Konsultasi Usaha

46

48
Dukung Pemerintah
Tindak Tegas Pengelola Skema Ponzi:

APLI Keluarkan 8 Indikator

37 Member

Hanya Sejauh
Keputusan Anda

Oleh : Ir. Djoko Komara

32

24
10 mitos
19

18

13

Perusahaan Penjualan Langsung

Yang Dapat Dipercaya
Oleh : Setya Yudha Indraswara

APLI
MELINDUNGI
KONSUMEN
Oleh : Yulita Irwan

50
Kegiatan APLI

7

8

Berita Utama

PENDIRI & PELAKU

APLI

Berita Utama

9

Wawancara Eksklusif dengan

Eddy Budhiman
J

ika saat ini di Indonesia kita mengenal APLI (Asosiasi
Penjualan
Langsung
Indonesia)
sebagai
tempat
bernaungnya perusahaan – perusahaan DS/MLM dalam
menjalankan bisnis, maka jauh sebelumnya, tepatnya pada
tahun 1984, organisasi yang pertama kali berdiri adalah IDSA
(Indonesia Direct Sales Association) yang didirikan oleh Bapak
Eddy Budhiman. Saat pertama kali mendirikan IDSA (Indonesia
Direct Sales Association), Bapak Eddy Budhiman masih
bergabung di PT. Tigaraksa.
Sejak tahun 1970an, Bapak Eddy Budhiman selalu mewakili
Indonesia dan PT. Tigaraksa untuk menghadiri pertemuan –
pertemuan internasional yang diadakan oleh World Federation
of Direct Selling Associations (WFDSA) setiap tahunnya guna
membahas perkembangan dan kemajuan dunia direct selling.
Saat itu beberapa kali Bapak Eddy Budhiman diminta dan
ditunjuk untuk menjadi perwakilan asosiasi penjualan langsung
di Indonesia, dan beberapa kali pula beliau menolak.
Seiring berjalannya waktu, dan atas permintaan dari
Mr. Robert King, Chairman of WFDSA, akhirnya pada tahun
1984, Bapak Eddy Budhiman setuju dan menyanggupi untuk
menjadi pendiri dan Ketua Umum IDSA (Indonesia Direct Sales
Association).
Bapak Eddy Budhiman pun mengawali berdirinya IDSA di
Indonesia dengan membuat logo IDSA yang hingga kini masih
digunakan oleh APLI. Pada logo IDSA, Bapak Eddy Budhiman
menggunakan Candi Borobudur yang dimaksudkan untuk
menonjolkan identitas Indonesia. Dan Borobudur sendiri
berbentuk seperti segitiga yang posisi atasnya mengerucut.
Bentuk ini dimaksudkan sebagai harapan agar seluruh anggota
– anggota dapat bersatu dalam satu titik tujuan.
Pada awal berdirinya IDSA hanya beranggotakan 5
perusahaan, yakni 3 perusahaan buku, 1 perusahan
lingerie dan AVON. Kemudian baru diikuti oleh CNI
dan Oriflame. Pada saat itu, tugas IDSA sendiri pada
saat itu adalah melayani dan membantu perusahaan
– perusahaan DS/MLM untuk membuka perusahaan
di Indonesia. Awal menjalankan IDSA tidaklah mudah
karena dulu, perusahaan – perusahaan DS/MLM
masih memikirkan alasan mengapa harus bergabung
dengan IDSA . Selain itu, akan dikenakan biaya
keanggotaan untuk bergabung menjadi anggota IDSA
dan akan terikat dengan kode etik penjualan yang
sesuai dengan peraturan IDSA.

Kembali ke tahun 1980-an. Diceritakan oleh Bapak Eddy
Budhiman, pada saat itu perusahaan – perusahaan DS/MLM
sangat kacau. Perekrutan – perekrutan yang dilakukan oleh
perusahaan – perusahaan DS/MLM sangat memaksa publik
hingga akhirnya mendapatkan citra yang buruk. Karena
kericuhan ini, maka IDSA akhirnya menerapkan kode etik yang
lebih ketat lagi untuk mengatasi kenakalan-kenakalan yang
dilakukan perusahaan-perusahaan DS/MLM dahulu. Hal inilah
yang membuat IDSA semakin kesulitan menarik perusahaan
DS/MLM untuk bergabung sebagai anggota.
Selama dipimpin oleh Bapak Eddy Budhiman, IDSA tidak
memiliki kepengurusan seperti saat ini di APLI. Semuanya
dilakukan oleh Bapak Eddy Budhiman sebagai Ketua Umum
dan Bapak Yusuf dari Perusahaan Buku Britannica sebagai
Wakil Ketua. Dari 5 anggota akhirnya IDSA berkembang
dengan 54 anggota yang terdaftar.
Sampai akhirnya pada tahun 1992, Bapak Eddy Budhiman
mengalihkan kepengurusan IDSA kepada Bapak Helmy
Attamimi yang menjabat sebagai Ketua Umum sampai dengan
2012 dan kini menjadi penasihat APLI.
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Kenangan Wawancara Eksklusif dengan

Alm. Helmy Attamimi
D

engan kerja keras dan kerja sama, semoga banyak
tantangan dapat diatasi. Semoga!”
Demikian kira-kira sepenggal kalimat yang kami kenang dari
wawancara dengan Pak Helmy Attamimi (Alm) seorang tokoh
yang terkenal di dunia Multi Level Marketing, yang hingga
akhir hayatnya beliau aktif menjabat sebagai penasehat
APLI. Semasa hidupnya beliau adalah seorang ayah yang
menerapkan disiplin tinggi kepada anak-anaknya dan juga
seorang pengusaha yang sukses dalam menjalankan bisnis
yang dipercayakan kepadanya.
APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia) berdiri pada
tahun 1984. Berawal dari kunjungan yang dilakukan oleh
Pak Eddy Budhiman yang pada saat itu menjabat sebagai
Ketua Umum IDSA (Indonesia Direct Sales Assosiation) ke
kantor tempat kerja beliau adalah menjadi awal pertemuan
keduanya. Hubungan ini terus berlanjut karena pada saat itu
perusahaan beliau sudah menjadi anggota IDSA.
Seiring berjalannya waktu, Pak Eddy Budhiman merasa
sudah saatnya IDSA mengalami reformasi. Oleh sebab itu,
Pak Eddy Budhiman mengamanatkan posisi Ketua Umum
IDSA kepada Pak Helmy Attamimi.
Sebagai Ketua Umum yang baru, Pak Helmy Attamimi
menghadiri seminar tahunan WFDSA yang diadakan di
Berlin tahun 1993. Disana, beliau menyadari bahwa asosiasi
di India pun menggunakan nama yang sama, IDSA (India
Direct Selling Assosiation). India sudah lama bergabung
dengan WFDSA dan bahasa pengantarnya pun adalah
bahasa Inggris sehingga India lebih berhak menggunakan
nama IDSA tersebut. Oleh sebab itu, sepulangnya dari
Berlin, Pak Helmy Attamimi memikirkan nama apa yang
tepat untuk menggantikan nama IDSA. Setelah lama berpikir
dan berdiskusi, untuk membangkitkan rasa kebangsaan
dan bangga berbahasa Indonesia, maka diputuskan IDSA
berubah menjadi APLI (Asosiasi Penjualan Langsung
Indonesia) sebagai nama yang tepat untuk menggantikan
IDSA (Indonesia Direct Sales Assosiation). Walaupun nama
IDSA sudah diubah menjadi APLI, akan tetapi logo yang
digunakan tetap menggunakan logo IDSA.
Pada awal berdirinya APLI, Pak Helmy tidak serta merta
menerima posisi menjadi Ketua Umum. Beliau masih berusaha

untuk mencari orang yang lebih terpanggil guna menjalankan
dan membesarkan APLI ke depannya. Beberapa kali beliau
mencoba menawarkan posisi tersebut kepada beberapa
orang, tetapi ditolak dengan alasan kesibukan dan beban
tanggung jawab masing-masing. Karena banyaknya yang
menolak tawaran ini, maka akhirnya oleh anggota asosiasi
beliau ditunjuk menjadi Ketua Umum dan terus menjalankan
tugasnya sebagai Ketua Umum APLI hingga menjadi besar
seperti sekarang.
Berdirinya APLI bukanlah perkara yang mudah pada awalnya,
banyak permasalahan internal dan eksternal yang harus
dibenahi serta memakan waktu bertahun-tahun. Sebagai
Ketua Umum APLI yang menjabat selama 20 tahun, banyak
selentingan / desas-desus yang tidak enak mengenai posisi
beliau yang tidak tergantikan. Oleh sebab itu, Pak Helmy
meminta diadakan sistem demokrasi dalam pemilihan Ketua
Umum. Namun rupanya, beliau selalu terpilih dan dipercaya
kembali menjadi Ketua Umum secara berturut-turut hingga
20 tahun.
Ada satu pernyataan beliau yang menarik, yaitu bahwa MLM
adalah bagian dari direct selling dan bukan kebalikannya.
Pak Helmy juga menekankan pentingnya kode etik dalam
dunia MLM.
Kalau kita tanyakan kepada beliau tentang apa tantangan
yang paling berat selama memimpin APLI, maka jawabannya
sangat singkat, “ketika menjadikan semuanya satu dan
mencegah terjadinya konflik”. Itulah yang diterapkan
Almarhum selama 20 tahun memimpin APLI. Walhasil, kini
APLI telah berkembang menjadi organisasi yang sangat kuat.
Sepanjang perjalanan beliau membesarkan APLI selama
kurun 20 tahun ini, banyak hal yang sudah dihasilkan beliau
bagi perkembangan perusahaan-perusahaan MLM/DS di
Indonesia. Salah satu hal luar biasa yang di lakukannya adalah
kemampuan untuk menyatukan APLI dengan Pemerintah
sehingga dikeluarkannya Peraturan Menteri No.32 mengenai
MLM/DS. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan di luar
negeri, di mana MLM/DS masih berseberangan dengan pihak
pemerintah.
Selamat jalan Bapak Helmy Attamimi. Jasa-jasa beliau
untuk APLI dan perkembangan industri DS/MLM akan terus

Wawancara Eksklusif dengan

Koen Verheyen

NN (Network News): Merupakan suatu kehormatan untuk
mewawancarai salah satu pendiri APLI. Sejauh perkembangan
APLI selama 30 tahun Pak Koen berada dalam industri direct
selling Indonesia. Bagaimana sejarah Bapak dengan APLI?
KV (Koen Verheyen): Saya bergabung dengan Oriflame pada
tahun 1986. Saat itu Oriflame adalah MLM pertama di Indonesia.
Pada Maret 1986 di Indonesia hanya ada beberapa perusahaan
direct selling. Saat itu, Oriflame masih mencari-cari asosiasi
yang menaungi industri direct selling di Indonesia. Selanjutnya
saya ikut meeting IDSA (Indonesia Direct Selling Association)
di Chase Plaza, yang merupakan kantor Pak Eddy Budhiman
ketua APLI pertama. Sejak pertama kali meeting IDSA, saya
diajak mengikuti kepengurusannya. Saya didelegasikan sebagai
Public Relation-nya. Peristiwa ini sudah hampir 30 tahun lalu
jadi saya sudah agak lupa apa detailnya. Tapi yang pasti saat
itu struktural masih belum tertata jelas, meeting juga belum
terjadwalkan secara rutin.
Pada tahun 1987, IDSA mengikuti World Congress WFDSA
(World Federation of Direct Selling Associations) di Singapura.
Ini merupakan kesempatan yang baik untuk ikut karena
lokasinya dekat. Waktu itu saya berangkat bersama Pak Abrian
Natan (CNI), Pak Eddy Budhiman, dan beberapa pengurus
lainnya. Ketua WFDSA saat itu Mr. Suzuki dari Jepang dari Pola
Cosmetic yang kemudian pada World Congress itu digantikan
oleh perwakilan MLM Natura dari Brazil. Adapun selanjutnya
World Congress lebih banyak diselenggarakan di Amerika Latin.
NN: Tantangan paling berat saat itu apa Pak?

KV: Tidak ada yg mengerti direct selling. Tidak ada regulasi
yang mengatur mengenai industri ini. Bahkan belum ada campur
tangan pemerintah.
NN: Bagaimana proses pergantian nama IDSA menjadi APLI
dan kapan itu terjadi?
KV: Pada World Congress WFDSA di Berlin, Jerman pada 1993
ada papan dari semua anggota di seluruh dunia. Ada dua IDSA
yaitu India dan Indonesia. Pada saat itu juga ada gerakan untuk
menggunakan Bahasa Indonesia sebagai brand. Sejak itulah
nama IDSA berubah menjadi APLI. IDSA resmi menjadi APLI
sejak 1994.
NN: Pada 10 tahun pertama apa saja kegiatan APLI?
KV: Sepuluh tahun itu kegiatan APLI lebih fokus kearah masalah
internal dengan tujuan perusahaan tunduk pada payung hukum
yang ada di Indonesia untuk menjaga kepercayaan pemerintah.
Saat itu anggotanya hanya 12 - 15 perusahaan.
NN: MLM sedang growing di Indonesia pada tahun 1990 - 2000an, tantangan apa yang dihadapi APLI?
KV: Banyak perusahaan Indonesia yang ingin mencoba direct
selling karena sedang booming. Namun kemudian berhenti
begitu saja karena tidak memiliki pengalaman. Oleh karena
itu, banyak juga yang mempengaruhi iklim MLM di Indonesia
secara negatif. Ini terjadi karena mereka tidak memikirkan nasib
distributor yang telah meluangkan waktu, tenaga dan biaya
untuk mengembangkan bisnis mereka. Di dalam kode etik pun
belum ada yang melindungi distributor. Saat ini yang ada hanya
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kewajiban perusahaan untuk membayar kompensasi, tapi
belum ada perlindungan distributor untuk kedepannya.

transaksi dengan sedikit informasi, tetapi tetap harus menjaga
person to person-nya.

NN: Bagaimana proses pengawasan terhadap MLM/DS
selama ini?
KV: Anggota APLI harusnya menjadi yang pertama dalam
mematuhi peraturan yang ada. Bahkan mereka mempunyai
peraturan internal yang lebih ketat didalamnya. Harusnya kalau
tidak bisa jadi anggota APLI, maka tidak bisa mendapatkan
SIUPL. APLI dapat mengawasi anggotanya, sehingga ke
depannya keanggotaan APLI mampu menjadi ‘jaminan’ bagi
semua pihak.

NN: Apa impian Bapak Koen kedepannya untuk APLI dan
industri direct selling di Indonesia?
KV: Semoga ke depannya APLI dapat menjadi asosiasi yang
mampu memperjuangkan perusahaan, konsumen, distributor
dan negara.

NN: Bagaimana Anda menyikapi tantangan pada industri
direct selling saat ini?
KV: Tantangan merupakan peluang untuk menjadi lebih
baik. Konsumen sekarang dengan konsumen 10-20 tahun
berbeda. Yang sekarang lebih kritis. Konsumen sekarang
mampu untuk menilai. Perusahaan harus mampu memastikan
bahwa mereka dapat memuaskan konsumennya. Konsumen
konvensional mempunyai sedikit informasi dari label dan
keterangan dari iklan, sedangkan informasi direct selling bisa
lebih dijabarkan lebih detail dari sekedar label dan iklan . Di
sinilah pentingnya peranan training-training. Direct selling
bukan hanya to educate saja tapi juga to satistify konsumen.
“No direct selling without consumer”
NN: Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap industri
direct selling?
KV: Sekarang pemerintah jauh lebih baik karena pengertian
dari bisnis kita jauh lebih luas dan detail dibanding dulu.
Setiap negara ada kecenderungan untuk melindungi
ekonomi negaranya dalam keadaan ketidakpastian ekonomi
global sehingga akan lebih giat. Tetapi, untuk Indonesia
perkembangan ekonomi 5-6% sudah cukup baik karena
tidak banyak negara mampu melakukannya untuk saat ini,
walaupun sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah bagi
Indonesia.
NN: Bagaimana Bapak menanggapi era internet dengan
industri direct selling?
KV: Era internet adalah komunikasi shifting. Yang tidak akan
hilang adalah person to person. Internet adalah channel untuk

NN: Hal apa yang membanggakan dari APLI menurut
pandangan Bapak?
KV: Yang paling bisa ditonjolkan adalah APLI selalu menjadi
narasumber pemerintah untuk direct selling. Ilmu yg dibagikan
bukan hanya untuk kepentingan pribadi melainkan juga untuk
kepentingan industri di Indonesia.
NN: Apa yang membuat Bapak bertahan dengan APLI dan
industri direct selling selama 30 tahun terakhir ini?
KV: Saya bertahan karena passion saya di industri ini. Di
industri ini peluang yang ditawarkan mampu mengubah
kehidupan orang banyak. Setiap manusia punya kemampuan
menjual tetapi apakah setiap orang mau menjual? Nah,
disinilah seninya direct selling. Jadi waktu yang diluangkan
adalah kunci keberhasilan di industri ini. “If you can’t motivated
yourself you can’t motivated others”. Jadi semuanya tergantung
ke diri sendiri. Jadi setiap orang yang bergabung di Industri ini
harus bisa memotivasi dirinya sendiri.
NN: Bagaimana prospek direct selling/multi level company
(DS/MLM) kedepannya?
KV: Kita lihat populasi Indonesia tinggi tentu saja peluangnya
tinggi.
NN: Ada pesan singkat untuk mengakhiri wawancara ini?
KV: Yang dikejar pada visi perusahaan adalah membantu
orang lain mewujudkan hidup yg lebih baik, sehingga yang
diperoleh nantinya adalah profit. Jadi jangan sampai terbalik
prinsip itu.

Rekam

Jejak
Menuju Lahirnya
Pasal Anti Piramida
dalam
Undang-Undang
No.7 Tahun 2014
tentang Perdagangan
Penulis :
Ir. Djoko Hartanto Komara
Ketua Umum APLI

APLI telah memperjuangkan agar Indonesia
mempunyai undang-undang anti money game
sejak lama, yakni sejak saya aktif di pengurus
APLI tahun 2006. APLI sudah memperjuangkan
ini bahkan jauh sebelum tahun 2006. Awal citacitanya adalah mempunyai undang-undang
tersendiri yang memerangi money game.
Namun, banyak yang pesimis akan hal ini hingga
menyebutnya mission imposible. Waktu saya
menjadi Ketua Taskforce anti money game
APLI tahun 2011, undang-undang ini dibentuk
dengan tujuan membuktikan kepada regulator
dan legislatif bahwa money game berbahaya.
Kami berharap bisa membentuk undang-undang,
atau setidaknya Peraturan Pemerintah (PP) atau
Peraturan Menteri (Permen).Tidak ada akar
rotan pun jadi. Namun jika dalam bentuk PP atau
Permen, maka sanksinya tidak dapat berbentuk
pidana, hanya sanksi perdata saja. Hal ini, kurang
memberikan efek jera bagi pelakunya.
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P

ada tahun 2013 disaat saya baru menjabat ketua umum
APLI, melalui pembicaraan dengan Pak Ardiansyah
Parman di Hotel Borobudur bulan April 2013, diketahui
bahwa pemerintah sedang membuat Rancangan UndangUndang Perdagangan. Selama ini produk hukum yang setara
undang-undang di bidang perdagangan adalah hukum
kolonial Belanda Bedrijfsreglementerings Ordonnantie
1934 yang lebih banyak mengatur peizinan usaha. Saya
melihat ini adalah suatu titik terang dan kesempatan emas
bagi APLI untuk mengusulkan memasukan beberapa pasal
untuk memerangi money game.

Ada sebagian kecil kalangan regulator yang berpendapat
bahwa perjuangan APLI dalam meng”gol”kan undangundang anti money game merupakan upaya dari
sekelompok pengusaha yang tergabung di APLI agar
usahanya di lindungi. Untuk menepis pendapat yang salah
ini, melalui berbagai kesempatan pertemuan dengan para
pengambil keputusan dan saat pertemuan membahas revisi
DIN (Daftar Investasi Negatif) tanggal 3 Mei 2013 berkaitan
dengan AFTA yang dihadiri oleh 14 kementerian, KADIN dan
19 asosiasi berbagai bidang saya sampaikan data bahwa
pada tahun 2012 seluruh perusahaan penjualan langsung
(dengan jumlah 160 perusahaan) yang telah mengantongi
SIUPL yang terdaftar di BKPM, memiliki total omzetnya
sebesar 10,2 triliun rupiah selama satu tahun. Di lain pihak,
satu perusahaan money game memiliki omzet 16,5 triliun
dalam 1-2 tahun, bahkan ada yang sampai 18 triliun. Bisa
dibayangkan perputaran uang money game jauh lebih
besar, dan korbannya adalah sebagian besar masyarakat
umum. Hanya sebagian kecil saja masyarakat MLM yang
terlibat. Hal ini bisa dilihat bahwa korban langsung adalah
masyarakat umum sedangkan korban tidak langsung
adalah industri penjualan langsung yang image-nya menjadi
negatif, karena banyak perusahaan money game yang
berkedok perusahaan penjualan langsung/MLM. Dengan
melibatkan dana sebesar itu sudah bisa masuk ke dalam
kepentingan nasional bangsa ini yang segera harus di buat
pencegahannya.

Dengan
upaya-upaya
tersebut
akhirnya regulator dapat diyakinkan
bahwa undang-undang anti money
game sangat perlu
dibuat guna
dalam melindungi masyarakat. Saya
masih ingat pada pukul 21.00 saya
ditelepon regulator yang menanyakan
apa usul APLI dalam memerangi
money game yang akan dituangkan
dalam Rancangan Undang-Undang
Perdagangan.
Regulator
juga
meminta hal ini disampaikan esok pada pukul
10.00 dalam sebuah rapat di Kemendag yang
akan membahas tentang RUU Perdagangan.
Telepon itu memberikan saya semangat yang luar biasa,
karena pertanyaan inilah yang APLI perjuangkan bertahuntahun lamanya yang membuat saya dan Pak Bayu
Riono lembur sampai tengah malam untuk merumuskan
permasalahan yang dihadapi industri penjualan langsung.
Namun ternyata, yang diminta adalah dalam bentuk
usulan pasal-pasal, sehingga perlu beberapa waktu untuk
merumuskan. Sayang, ini akhirnya terlambat karena materi
RUU Perdagangan, juga Daftar Investasi Masalah telah
selesai diproses pemerintah dan telah diberikan kepada
DPR untuk dipelajari. Jadi, untuk saat ini sudah tertutup
kemungkinan usulan APLI bisa masuk melalui pemerintah.
Dan kesempatan yang tersisa hanya masuk melalui DPR.
Saya ingat waktu task force membedah kasus TVI. Saat itu,
APLI melibatkan Komisi III dan Komisi VI DPR.
Di saat saya sedang dalam proses menghubungi DPR,
tiba-tiba teman lama saya Ibu Tina Silaen menelepon pada
Jumat pagi menanyakan kabar dan menyampaikan bahwa
suami beliau, Pak Sukur Nababan ingin bertemu dengan
saya sebagai ketua umum APLI pada sore itu juga. Namun
sayang, saat itu saya sudah memiliki janji lain. Akan tetapi,
karena Pak Sukur menelepon langsung dan menyatakan
bahwa pertemuan tersebut sangat mendesak, jadilah kami
bertemu pukul tiga sore. Kebetulan Pak Sukur Nababan
adalah anggota DPR Komisi VI dan beliau merupakan pelaku
aktif di Industri penjualan langsung. Beliau mempunyai
visi yang sama dengan saya dan APLI dalam memerangi
dan mencegah praktik money game, demi melindungi
masyarakat Indonesia secara nasional. Beliau orang
yang tepat. Kalau beliau bukan pelaku industri penjualan
langsung, bisa dibayangkan saya akan memerlukan waktu
lagi untuk menjelaskan dan menyakinkannya, yang tentunya
akan terlambat. Walaupun beliau mengundang saya untuk
keperluan lain, tapi usulan APLI untuk memberantas money
game dan perlindungan terhadap produk-produk penjualan
langsung dalam RUU Perdagangan menjadi menu utama

perbicangan kami yang memakan waktu kurang lebih 5
jam. Kami membahas definisi piramida. Memang ini semua
gerakan dari tangan Tuhan yang membantu saya. DIM
(Daftar Investasi Masalah) untuk RUU Perdagangan yang
seharusnya diberikan pada Sabtu pagi, akhirnya diundur
hingga hari Senin, sehingga saya memiliki waktu dua hari
untuk mematangkan rumusan pasal-pasalnya. DIM berhasil
diselesaikan pada hari Sabtu. Namun, setelah diskusi
dengan Dewan Komisioner APLI, beberapa perubahan
diusulkan. Materi ini pun dimatangkan pada hari Minggu,
sehingga tepat hari Senin bisa saya sampaikan kepada Pak
Sukur Nababan.
Adapun landasan pemikiran dan usulan APLI tentang
pasal-pasal anti piramida (istilah yang mengantikan money
game, dipilih setelah melakukan studi yang panjang, semua
negara pun menggunakan istilah ini untuk merujuk pada
money game), sebagai berikut:
1. Praktik Skema Piramida
Banyak pelaku yang memanfaatkan ketidaktahuan
masyarakat untuk mengecoh dan menjanjikan keuntungan
instan tanpa perlu bekerja. Mereka mengambil dana dari
masyarakat dengan cara mengajak bergabung dalam
kegiatan usaha yang berkedok penjualan langsung
berjenjang.
Pada praktiknya keuntungan/bonus yang dibagikan berasal
dari biaya yang dikumpulkan dari orang yang bergabung
kemudian, untuk membayar orang yang merekrutnya
bersama dengan jaringan diatasnya. Konsep ini dikenal
dengan skema Piramida. Misalnya dengan perbandingan
1:5, maka untuk membayar bonus 1 orang diperlukan uang
setoran dari 5 orang yang bergabung, kemudian untuk
membayar 5 orang, diperlukan uang dari 25 orang yang
bergabung, dst. Dengan begitu, suatu saat jumlah uang
yang masuk dari orang baru tidak mencukupi kecepatannya
untuk membayar orang yang telah masuk kemudian. Di
situlah titik kebangkrutan atau bom waktu telah meledak.
Pelaku yang melakukan praktik ini sudah menyadari dari
awal dan akan membawa kabur uang yang terkumpul
sebelum bom waktu tersebut meledak.
Sementara dalam usaha penjualan langsung berjenjang
yang benar, bonus didapatkan dari produk yang terjual.
Selama ini, tidak ada peraturan seperti itu. Praktik tersebut
diketahui setelah adanya delik aduan. Itu berarti penipuan
sudah terjadi dan tidak bisa diatasi apalagi dicegah. Oleh
karena itu kami menilai perlu adanya peraturan yang
dapat memberikan efek jera dan hukuman serta dapat
menghentikan praktik ini sebelum jatuh banyak korban dan
semuanya terlambat.

Praktik tersebut, telah banyak masyarakat yang dirugikan
dengan cara:
•
Menarik dana dari masyarakat dengan cara
menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda dalam
waktu dekat. Padahal keuntungan yang dijanjikan
tersebut diambil dari uang pendaftaran orang yang
bergabung kemudian.
•
Pendaftaran dijadikan kedok sebagai penarik dana dari
masyarakat.
•
Uang pendaftaran dalam jumlah besar dengan
dipaketkan bersama produk yang harganya tidak
sebanding nilainya dengan uang yang disetorkan,
sehingga produk dijadikan sebagai kedok penarik dana
besar pendaftaran.
•
Korban langsung dari praktik ini adalah masyarakat
luas yang dalam sejarah dirugikan sampai jumlah
triliun rupiah sehingga dapat digolongkan kepada
kepentingan nasional. Sementara pelaku usaha
penjualan langsung berjenjang menjadi korban tidak
langsung. Citra pelaku usaha ini menjadi negatif di
mata masyarakat.
2.

Perlindungan produk-produk yang dipasarkan
dengan sistem penjualan langsung (direct selling).
Tidak adanya regulasi untuk melindungi pengusahapengusaha kecil mandiri dalam melakukan usahanya,
secara direct selling. Praktik direct selling adalah penjualan
secara langsung dengan tujuan melindungi pengusaha
kecil mandiri dari pengusaha retail konvensional yang
menjual dalam sistem gerai-gerai seperti toko, supermaket,
mini market, dsb.
Dalam sistem penjualan retail konvensional para gerai
bersifat pasif menunggu pembeli datang, sehingga untuk
memberikan pengenalan terhadap produk diperlukan
strategi marketing komunikasi massa dimana hal ini
memerlukan biaya yang telah diperhitungkan dalam harga
produknya.
Sementara dalam sistem pemasaran direct selling walaupun
komunikasi massa tetap diperlukan, tetapi masih tetap
dapat berjalan, karena tenaga-tenaga penjualnya bersifat
aktif menjemput pembeli dan menerangkan manfaat, cara
pakai, dan kelebihan dari produknya.
Jika suatu produk telah tergarap dengan baik oleh sistem
direct selling sehingga pemahaman (awarness) produk
dikenal luas oleh masyarakat maka sudah seharusnya
produk tersebut tetap dipasarkan eksklusif dengan sistem
direct selling sehingga jerih payah para tenaga pemasarnya
yang telah bergerilya bertahun-tahun tidak dirugikan oleh
para gerai-gerai umum.
Maka diperlukan adanya regulasi yang melindungi para
pengusaha kecil mandiri agar produk-produk yang dijual
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secara direct selling tidak diperbolehkan dijual digeraigerai konvensional.
Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, kami
mengusulkan, adanya suatu peraturan yang melindungi,
terhadap: (note: tulisan yang di cetak miring dan tebal
merupakan tambahan yang kami maksud)
1.

Pengakuan
sistem
pemasaran
penjualan
langsung berjenjang secara harafiah pada RUU
Perdagangan:
APLI mengusulkan penambahan pada Rancangan
Undang-Undang RI tentang Perdagangan, sebagai
berikut:
1) Penambahan pada Pasal 5 menjadi:
Distribusi barang dan/atau jasa yang perdagangannya
secara langsung atau tidak langsung sampai kepada
konsumen dapat dilakukan dengan sistem:
a. Perdagangan umum;
b. Waralaba;
c. Penjualan langsung;
d. Penjualan langsung berjenjang; atau
e. Sistem pemasaran lain
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perlindungan produk-produk yang dipasarkan secara
penjualan langsung. Di usulkan sebagai Pasal 9 sebelum
masuk kepada Bagian Ketiga:
Pasal 9
(1) Distribusi barang dan/atau jasa yang
perdagangannya secara langsung atau tidak
langsung dilarang menerapkan sistem skema
piramida.
(2)
Distribusi barang dan/atau jasa
yang memiliki hak distribusi eksklusif untuk di
perdagangkan dengan sistem penjualan langsung
dan/atau penjualan langsung berjenjang, hanya
dapat dipasarkan dengan sistem penjualan langsung
oleh penjual yang resmi terdaftar sebagai anggota
perusahaan penjualan langsung dan/atau penjualan
langsung berjenjang tersebut.

Kemudian diikuti penambahan pada “Penjelasan atas
Rancangan Undang-Undang RI tentang Perdagangan”,
sebagai berikut:

(3)
Distribusi barang dan/atau jasa
yang memiliki hak distribusi eksklusif untuk di
perdagangkan dengan sistem penjualan langsung
dan/atau penjualan langsung berjenjang tidak boleh
dilakukan dengan sistem seperti yang dimaksud
pada huruf a,b, dan e dalam pasal 5, kecuali oleh
pihak yang ditunjuk atau mendapat ijin resmi dari
perusahaan penjualan langsung dan/atau penjualan
langsung berjenjang tersebut.

Pasal 5
Huruf c
Yang dimaksud dengan “penjualan langsung” (direct
selling) adalah metode penjualan barang dan/atau
jasa langsung ke konsumen diluar lokasi tetap
penjualan eceran.

(4)
Perusahaan
penjualan
langsung
dan/atau penjualan langsung berjenjang dapat
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak
memiliki hak distribusi eksklusif, namun barang dan/
atau jasanya tersebut tidak termasuk yang dimaksud
ayat (2) dan ayat (3) pasal 9.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “penjualan langsung
berjenjang” (Multi Level Marketing) adalah metode
penjualan barang dan/atau jasa dengan sistem
penjualan langsung melalui jaringan pemasaran
berjenjang yang dikembangkan oleh mitra usaha
yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus
berdasarkan hasil penjualan barang dan/atau jasa
kepada konsumen.

Kemudian diikuti penambahan pada “Penjelasan atas
Rancangan Undang-Undang RI tentang Perdagangan”,
sebagai berikut:

Huruf e
Yang dimaksud dengan sistem pemasaran lain
adalah pemasaran selain perdagangan umum,
waralaba, penjualan langsung atau penjualan
langsung berjenjang.
2. Penambahan Pasal Tersendiri:
APLI mengusulkan penambahan pasal tersendiri untuk
mengatur tentang industri Penjualan Langsung dan
Penjualan Langsung Berjenjang pada Rancangan
Undang-Undang RI tentang Perdagangan. Pengaturan
mencakup perlindungan dari skema piramida dan

Pasal 9 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Skema Piramida” adalah
kegiatan usaha dengan nama atau istilah apapun
dimana keikutsertaan mitra usaha berdasarkan
pertimbangan adanya peluang untuk memperoleh
imbalan yang berasal atau didapatkan terutama
dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung
kemudian atau sesudah bergabungnya mitra usaha
tersebut, dan bukan dari hasil kegiatan penjualan
barang dan/atau jasa.
Definisi skema piramida ini telah digunakan dengan
efektif, yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Perdagangan RI No.32/M-DAG/PER/8/2008 pada pasal
1 ayat (12), bedanya hanya kata hasil diganti biaya (pada
penulisan yang dicetak miring dan underline). Karena
kata hasil dapat bersifat luas dan dapat menjadi rancu.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hak distribusi eksklusif”
adalah hak untuk mendistribusi barang dan/atau
jasa yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan
dalam wilayah Indonesia, yang didapatkan melalui
perjanjian dari pemilik merek dagang dan/atau
memang merek dagang tersebut dimiliki sendiri.
Yang dimaksud dengan “penjual yang resmi
terdaftar” adalah mitra usaha yang telah terdaftar
resmi menjadi anggota perusahaan penjualan
langsung dan/atau penjualan langsung berjenjang.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pihak yang ditunjuk atau
mendapat izin resmi” adalah pihak yang telah
mendapat izin memperdagangkan produknya
dengan sistem gerai-gerai umum dan/atau yang
dimaksud pada huruf a,b, dan e dalam pasal 5, yang
lebih dimaksud menjadi pusat persediaan barang
pada daerah-daerah tertentu untuk melayani tenaga
penjual resmi maupun pemakai barang/atau jasa atau
mendapat izin resmi melakukan pameran, ekpo, dsb.
Ayat (4)
Cukup Jelas
3. Penambahan Pasal Tersendiri pada BAB XV
Ketentuan Pidana:
APLI mengusulkan penambahan ada
pasal tersendiri untuk memberikan sanksi yang
memberikan efek jera terhadap pelanggarnya.
Di usulkan setelah Pasal 66 pada RUU Perdagangan
(jika belum bergeser karena penambahan pasal):
Pasal 67
(1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan
kegiatan yang dimaksud pasal 9 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000.000,00
(dua puluh lima miliar rupiah)
(2) Setiap Pelaku Usaha yang memasarkan
namun tidak mendapat ijin seperti yang dimaksud
pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
(3) Setiap Pelaku Usaha yang memasarkan
dengan sistem selain penjualan langsung diluar
ijin seperti yang dimaksud pasal 9 ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah)

Kemudian diikuti penambahan pada “Penjelasan atas
Rancangan Undang-Undang RI tentang Perdagangan”,
sebagai berikut:
Pasal 67
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pelaku usaha” adalah
pelaku sebagai pemilik perusahaan dan/atau pelaku
mitra usaha pembangun jaringan penjualan langsung
berjenjang yang telah merekrut secara langsung
minimal 10 orang dan/atau mempengaruhi minimal
50 orang untuk bergabung.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Itulah usulan dan landasan pemikiran original dari APLI,
dan walaupun ada beberapa perubahaan kalimat dan
beberapa usul pasal tidak disetujui tapi hampir 90%
usulan APLI dimasukkan ke dalam Undang-Undang
Perdagangan yang pada tanggal 11 Febuari 2014
di putuskan melalui sidang pleno. Kemudian pada
tanggal 11 Maret 2014 di tandatangani oleh presiden
Susilo Bambang Yudhoyono menjadi UU No.7 Tahun
2014 tentang Perdagangan. Sekarang ini APLI sedang
memperjuangkan untuk mengawal dan siap membantu
law inforcement pemerintah agar UU No.7 Tahun 2014
yang berkaitan dengan industri penjualan langsung
dapat memberikan efek jera kepada oknum-oknum
yang merugikan masyarakat melalui praktik piramida.
Saat ini, usaha tersebut dalam proses memberikan
masukan kepada pemerintah dalam merevisi Peraturan
Menteri tentang industri penjualan langsung dalam
menyesuaikan materi dengan UU No.7 Tahun 2014
tentang Perdagangan. Harapan saya pasal-pasal ini
bermanfaat dalam mencegah jatuhnya banyak korban
dan memberikan kesejahteraan bagi sebanyak mungkin
orang di Indonesia.
Apalagi payung hukum ini mampu menjerat secara
perorangan perorangan bukan saja pemilik perusahaan,
sehingga perusahaan-perusahaan money game yang
berbasiskan e-commerce dan mengandalkan website
(perusahaan jenis ini tidak membuka kantor perwakilan
di Indonesia untuk menghindari hukum dan pajak) dapat
dijerat dan diproses secara hukum. Mari dengan niat
yang tulus, kita bahu-membahu untuk memberantas
praktik money game yang merugikan bangsa.
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Motivasi

Wawasan

Hanya Sejauh
Keputusan Anda

Oleh : Ir. Djoko Komara

Dalam pertengahan tahun 2014, banyak saya temui para pengusaha dan pedagang dari berbagai bidang, juga distributor
MLM. Mereka, membicarakan kondisi dan situasi tahun 2014 yang sulit dan cukup memberikan banyak tantangan, seperti
yang kita ketahui turunnya mata uang rupiah terhadap mata uang asing berbagai negara, bahkan ada yang sampai
kurang lebih 30% terhadap salah satu mata uang asing. Juga tantangan atas naiknya harga barang baik kebutuhan pokok
maupun barang-barang lainnya, naiknya biaya-biaya seperti biaya sekolah, kesehatan, listrik dan transportasi. Sementara
di sisi lain, ‘buying power’ masyarakat menurun. Ditambah gejolak politik dan sulitnya prediksi calon pemimpin negara
juga memengaruhi dunia ekonomi secara signifikan. Dalam kondisi ini banyak saya temui orang putus asa, atau minimal
menjadi kehilangan semangat dan tanpa sadar menurunkan efektivitas daya juang dilapangan. Hal ini justru menambah
parah situasi. Dan ada sebagian yang panik dan terjerumus kepada money game atau KTA (Kredit Tanpa Angunan) secara
membabi buta.

S

aya jadi ingat cerita yang pernah saya baca. Zaman
dulu kala di pedalaman Tiongkok kuno, ada seorang ibu
yang suka menangis. Pada hari terik ia menangis. Pada hari
hujanpun ia menangis. Ada seorang kakek yang bertanya,
“Kenapa ibu selalu menangis, baik hari hujan maupun hari
terik?” Ibu itu menjawab, “Anak saya cuma dua Pak, yang
sulung jualan payung kertas dan bungsu jual es. Kalau
hari hujan saya ingat bungsu jualan esnya tidak laku jadi
saya sedih dan menangis. Pada saat hari terik saya ingat
si sulung jualan payungnya tidak laku jadi saya menangis
juga. Akhirnya kakek itu memberikan suatu nasihat yang
jadi mujarab karena si ibu
percaya dan menjalankan
nasihat kakek bijaksana
itu. Sejak itu, si ibu selalu
bahagia baik hari hujan
maupun terik. Tetangganya
bertanya
kenapa
ibu
bisa berubah. Si ibu menjawab, “Iya mulai sekarang saya
menerapkan ilmu syukur dari si kakek. Caranya saya
mengubah fokus saya. Bukan fokus kepada yang negatif
seperti kesedihan dan masalah karena kesedihan sebab
masalah
akan

tetap ada sampai kapan pun. Mulai sekarang saya akan
fokus kepada yang positif, sehingga saya bisa bersyukur. Itu
semua karena keputusan saya. Kalau hari terik saya ingat
si bungsu jualan esnya laku, sehingga saya bahagia dan
bersyukur, dan pada hari hujan saya ingat si sulung yang
jualan payung kertasnya laku.
Keputusan ada di tangan Anda apakah Anda selalu patah
semangat terhadap keadaan apapun atau justru bertambah
semangat apapun keadaannya. Selalu bersyukur atau patah
semangat hanya SEJAUH KEPUTUSAN Anda.
Anda harus tetap menjaga
pengharapan Anda sehingga
Anda bisa tetap bersemangat.
Dan tanpa Anda sadari itu akan
tercermin dari tindakan Anda,
yang akhirnya memengaruhi
hasilnya. Mulai dari sekarang putuskan untuk fokus pada
sisi positif, karena apa yang Anda cari akan Anda temukan.
Jika Anda mencari hal negatif, Anda akan temukan hal
negatif. Begitu pun sebaliknya. Dengan pikiran tenang dan
positif, apalagi penuh dengan energi semangat, Anda dapat
menyelesaikan setiap masalah yang datang. Apa yang
tadinya tidak terpikir akan menjadi kelihatan. Bahkan, bukan
hanya sekedar menyelesaikan masalah saja, melainkan
juga bisa membuat terobosan baru. Karena sesungguhnya
setiap situasi buruk, hanyalah episode perpindahan
kekayaan. Dari yang panik ke yang tidak panik. Dan
kalau kita pelajari, sesungguhnya sejarah seperti itu
terus terulang. Jadi, saya ulangi lagi “Itu hanya sejauh
keputusan Anda”. Hati yang gembira adalah obat yang
manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan
tulang.

SCUBA DIVING

YOU MUST TRY IT!
Sebelum kita membahas lebih dalam tentang scuba
diving, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan
SCUBA DIVING, Ya!
Scuba diving atau menyelam,
mungkin diartikan sebagai suatu kegiatan melihat apa yang
ada di dalam laut dengan peralatan menyelam yang ada.
Anda akan disuguhi pengalaman menjelajahi dunia bawah
air yang begitu mengagumkan, dari mulai menjelajahi
reruntuhan kapal tenggelam / shipwreck, gugusan karang
yang ditumbuhi koral aneka warna, atau pantai terdekat di
kota anda. Scuba diving akan membawa anda ke “Dunia
Baru” yang menyajikan berbagai harmoni warna warni baru,
dengan berbagai spesies makhluk hidup langsung dengan
habitatnya yang beraneka ragam, dan tekstur Alam yang
sangat mengagumkan.
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SCUBA DIVING MENDEKATKAN
DIRI KITA DENGAN ALAM
Rasa bebas yang ditimbulkan dari
scuba diving akan mendekatkan
diri Anda kepada alam semesta
yang penuh misteri dan kekuatan.
Dengan scuba diving, Anda bisa
berinteraksi dengan makhluk hidup
beraneka ragam dibawah air. Scuba
diving benar-benar kegiatan yang
penuh sensasi yang membawa diri
Anda kedalam jiwa baru yang lebih
bersemangat
dalam
kehidupan
Anda. Percayalah bahwa Anda akan
membuktikannya sendiri kelak!
SCUBA DIVING MEMPERLUAS
JARINGAN RELASI ANDA
Dengan bergabung pada sebuah
komunitas selam di kota Anda,
tentunya akan menambah temanteman Anda. Anda akan bertemu
dengan orang-orang se-hobi dari
seluruh penjuru dunia. Siapa tahu
pula, mungkin Anda akan menemukan
pasangan hidup Anda, ataupun mitra
bisnis Anda yang baru.

SCUBA DIVING UNTUK SEMUA
ORANG
Siapapun Anda, pria dan wanita,
yang memiliki jiwa petualang, yang
tertantang untuk belajar scuba diving,
yang ingin menikmati alam ciptaan
Tuhan yang begitu indah, yang ingin

memperluas jaringan persahabatan
Anda, yang ingin mengunjungi tempat
tempat indah di seluruh penjuru dunia,
maka SCUBA DIVING merupakan
salah satu alternatif kegiatan yang
patut diperhitungkan.

MEMULAI DIVING TIDAKLAH SULIT
Memulai diving tidaklah rumit. Yang
Anda perlukan hanya sedikit dana,
sedikit waktu, dan investasi beberapa
peralatan dasar. Untuk mengikuti
kursus selam / diving course, tidaklah
rumit seperti banyak yang dianggap
orang. Diving course dapat anda
tempuh hanya dalam waktu 4 hari /
3 malam saja dalam sebuah liburan
akhir pekan di Pulau Dewata, di
mana Anda akan mengikuti kursus
diving yang sesuai dengan standar
kurikulum
internasional.
Setelah
Anda lulus menjadi seorang Certified
Scuba Diver maka anda siap untuk
memulai petualangan baru Anda
yaitu menyelam ditempat yang Anda
kehendaki
dimanapun
diseluruh
penjuru dunia.
APAKAH DIVING MAHAL ?
Semua
aktivitas
memerlukan
biaya yang besarnya tergantung
dari
seberapa
antusias
Anda
menjalankannya.
Demikian
juga
scuba diving yang memerlukan biaya
yang setara dengan kegiatan-kegiatan

yang lain seperti tenis, bulu tangkis, off
road, fitness, golf, air soft gun, surfing,
dll. Yang pasti, scuba diving akan
membawa banyak manfaat dalam
kehidupan anda sehari-hari!
Belajar menyelam sama sekali tidak
sulit, ibarat kita belajar mengendarai
sebuah mobil, awalnya pasti sedikit
menakutkan, tapi akhirnya begitu
menyenangkan. Kita hanya perlu
sedikit waktu untuk menyesuaikan
diri dengan dunia bawah air dengan
peralatan scuba. Sistem pendidikan
kami dirancang dengan metode
bertahap (step by step). Dengan
demikian, student diver akan lebih
nyaman untuk belajar menyelam.
Untuk menjadi seorang scuba diver
tidak serumit yang dibayangkan.
Kurikulum pendidikan selam rekreasi
telah dirancang sedemikian rupa
sehingga nyaris semua orang dapat
mengikutinya dengan baik.
HARUSKAH MENJADI ATLET AGAR
BISA DIVING ?
Kesehatan yang baik jelas diperlukan.
Orang sakit tentu tidak boleh
menyelam. Namun stamina prima
seperti atlet jelas sama sekali tidak
diperlukan. Kita adalah penyelam
rekreasi yang tidak memerlukan
stamina yang luar biasa untuk belajar
menyelam. Jika Anda mampu berjalan
kaki sejauh 1,6 km dalam waktu 12

menit, berarti Anda sudah tergolong
orang yang sehat dan memenuhi
persyaratanuntuk mengikuti pelatihan
scuba diving.
APAKAH WANITA BISA IKUT
DIVING ?
Kenapa tidak ? Wanita atau pria,
sama-sama boleh belajar menyelam.
Di satu sisi, penyelam wanita justru
lebih
menguntungkan
dibanding
pria. Rata-rata penyelam wanita
bisa menggunakan udara di tangki
jauh lebih irit ketimbang pria. Oleh
karena itu biasanya kaum wanita
bisa menyelam lebih lama ketimbang
pria. Secara fisiologis, satu-satunya
kondisi yang melarang seorang wanita
untuk menyelam scuba adalah kondisi
kehamilan / pregnancy. Berbagai
studi statistik di Jepang menyebutkan

bahwa penyelam wanita disana lebih
mendominasi ketimbang penyelam
pria. Fakta statistik kami, 65% siswa
selam kami sampai saat ini adalah
wanita.
SAYA
PEREMPUAN
DENGAN
PERAWAKAN KURUS APAKAH
BISA IKUT DIVING ?
Peralatan scuba memang cukup berat,
kurang lebih 18kg, Namun tentunya
Anda tidak akan menggunakan
peralatan seberat ini untuk berjalanjalan di mal. Begitu mengenakan
peralatan scuba, Anda akan langsung
nyebur ke dalam air. Di dalam air,
peralatan seberat ini berubah menjadi
nyaris tidak berberat. Jangan kawatir
jika tubuh Anda kecil, mitra selam Anda
akan selalu siap sedia membantu
mengenakan peralatan tersebut.

FOTOGRAFI DIBAWAH AIR
Yang paling menarik dari scuba
diving ini adalah fotografi bawah
air. Ini adalah surga. Hampir setiap
orang akan menyukai spot foto yang
tersaji di bawah air. Terumbu karang
beraneka warna, makhluk hidup, ikan
dengan berbagai jenis merupakan
keasikan tersendiri yang tak akan
Anda lewatkan. Diperlukan kategori
kamera khusus dan peralatan yang
mumpuni untuk dapat mengabadikan
momen-momen terbaik di bawah laut.
Semua momen yang terekam adalah
bentuk apresiasi Anda terhadap
keindahan alam bawah laut dengan
catatan tanpa merusak ekologi dari
tempat itu sendiri.
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10 mitos

Keliru tentang

DIRECT SALES

oleh : Roys Tanani

Mitos 1
99% pelaku usaha direct sales mengalami
kerugiaan dan tidak berhasil
DS/MLM sendiri merupakan bidang usaha yang
melindungi distributor dan konsumennya dengan
Undang Undang dan kode etik, yang memberikan
perlindungan kepada pelaku dan konsumen dengan
“jaminan pembelian kembali (buyback guaranty)” dan
bila Anda terlibat dalam perusahaan DS/MLM yang
sah dan merupakan anggota APLI, maka Anda tidak
perlu khawatir mengalami kerugian yang dimaksud.
Perusahaan MLM/DS juga diwajibkan menyediakan
pelatihan berkala agar distributor mampu mengelola
usaha hingga mencapai sukses.
FAKTA :
Ada sekitar 92 juta pelaku usaha MLM di dunia,
jumlah tersebut berkembang dari waktu ke waktu.
91% pelaku usaha MLM mengaku puas dengan
pendapatan mereka atau mendapatkan keuntungan
melebihi harapan mereka. (survey oleh Research
International, Inc)

Mitos 2
Kunci sukses berhasil dalam direct sales
adalah perekrutan anggota sebanyak
banyaknya, lebih penting daripada
penjualan kepada konsumen dan
pelayanan
Tidak diragukan, perekrutan distributor merupakan
elemen penting dalam DS/MLM, seperti usaha
expansi dalam bisnis konvensional. Dalam DS/
MLM mencari cara melebarkan bisnis Anda,

merekrut yang lain dan menjadi mentor (Leader)
adalah penting. Namun perekrutan tidak membuat
Anda seketika sukses dalam bidang direct sales.
Sebuah marketing plan / rencana kompensasi
memerlukan penjualan produk untuk menjalankan
rencana kompensasi itu sendiri. Baik penjualan
tersebut dilakukan Anda ataupun grup Anda.
FAKTA :
Di Amerika terdapat 150 juta konsumen direct sales
dalam satu tahun, hanya 15,6 juta diantaranya
distributor, menyisakan banyak ruang untuk
distributor untuk berkembang dan mengambil
keuntungan (survey MORPACE International. Inc)

Mitos 3
Mereka yang terlibat bisnis direct sales
karena ingin mendapatkan uang dengan
mudah
Banyak alasan yang menjadikan Anda untuk
menjalankan bisnis direct sales. Mulai dari hanya
mencari uang tambahan hingga menjadikan direct
sales sebagai profesi utama atau hanya terlibat
untuk mendapatkan produk dengan harga diskon.
FAKTA :
Direct sales adalah bisnis serius yang menghasilkan
pendapatan dari jutaan hingga milyaran rupiah per
distributor. Namun jangan mudah percaya kepada
orang yang menyakinkan Anda bahwa dalam
beberapa saat Anda menjadi kaya raya dengan
sedikit usaha ataupun dengan melakukan investasi

uang. Jangan pula percaya kepada orang
yang menyatakan dengan bergabung saja
sudah menghasilkan puluhan atau ratusan
juta rupiah.
Direct sales adalah bisnis yang mengharuskan
berinvestasi waktu dan tenaga sedemikian
rupa hingga satu saat Anda sukses mencapai
rancangan dan target yang disediakan. Perbedaan
pada bisnis ini dengan bisnis lain adalah Anda
mendapatkan kesempatan yang sama pada
setiap orang untuk sukses dan keberhasilan bisnis
tergantung kepada keseriusan Anda menjalani
bukan pada kekuatan modal.
Dilain pihak, bisnis ini juga memungkinkan Anda
dengan jelas melihat jenjang karier yang dapat
diraih dan membuat estimasi pendapatan yang
akan didapat.
Perusahaan direct sales yang sah terikat dengan
kode etik yang jelas dalam menyampaikan
potensi pendapatan dan setiap perusahaan harus
menjalankan kode etik yang telah digariskan oleh
pemerintah melalui perundangan dalam rangka
perlindungan konsumen.

Mitos 4
DS/MLM hanya menghasilkan uang bagi
mereka yang berada diposisi teratas
Mitos diatas sama seperti membandingkan berapa
banyak karyawan upah minimum yang kemudian
hari menjadi CEO sebuah perusahaan.
FAKTA :
Perusahaan yang memiliki rencana kompensasi
yang baik atau "marketing plan" mampu
memberikan pendapatan yang sesuai terlepas
dari peringkat yang dicapai. Besarnya
pendapatan berasal dari upaya yang dikeluarkan
bukan dari peringkat.

Mitos 5
Skema Piramid / Money Game identik
dengan MLM/DS
Sebuah struktur organisasi tidak bisa dijadikan
patokan legalitas, bila iya maka struktur organisasi
baik berupa swasta ataupun pemerintahan adalah
ilegal, karena semakin tinggi peringkat akan
semakin kerucut posisi yang tersedia sehingga
terbentuk piramid.
FAKTA :
Sebuah skema disebut illegal bila tidak memiliki
produk / layanan yang dijual dan dibayar
berdasarkan perekrutan bukan berdasarkan
penjualan.
MLM/DS yang benar adalah mereka memberikan
bonus/komisi berdasarkan volume penjualan,
sedangkan
perekrutan
sendiri
berfungsi
membesarkan volume pendapatan yang berasal
dari volume penjualan grup.
Perusahaan MLM/DS yang legal wajib
memberikan jaminan pembelian kembali "buy
back guaranty" dan tidak melakukan penimbunan
produk
"inventories
requirement"
(untuk
selengkapnya mengenai MLM/DS legal lihat hal.
37 )

bersambung. . .
Anda ingin tahu mitos 6 sampai dengan 10?
Pastikan Anda mendapatkan Network News Vol.04
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EKSOTIKA
ALAM
PULAU KILUAN

Transportasi
Berjarak sekitar 71.6 km dari Kota Bandar Lampung, perjalanan
menuju Teluk Kiluan dapat ditempuh sekitar 2 - 2,5 jam. Kondisi jalan
di beberapa ruas memang masih kurang memadai dan berkelok serta
berbukit. Oleh karenanya, tidak disarankan menggunakan mobil sedan
menuju Teluk Kiluan dan sebaiknya perjalanan dijadwalkan pada
musim kemarau (bukan musim hujan).

P

ulau Kelapa atau dikenal pula sebagai Pulau
Kiluan adalah destinasi lain di Teluk Kiluan
yang kerap menjadi tujuan utama lainnya saat
datang ke teluk tersebut. Di pulau yang luasnya
hanya sekira 6 hektar ini, Anda dapat menikmati
keindahan sebuah pulau kecil di tengah teluk.
Perjalanan menuju pulau ini hanya memakan
waktu 10-15 menit dengan menumpang jukung
dari Desa Kiluan Negeri. Tarif kapal adalah
Rp15.000,- per orang. Rasakan sensasi damai,
tenang, dan indah melingkupi Anda setibanya di
pulau kecil ini. Pantainya berpasir putih bersih,
gradasi air laut berwarna biru toska hingga biru
gelap saja sudah meneduhkan mata. Belum lagi
fakta bahwa pulau ini juga terkenal sejuk oleh
kerimbunan pepohonan tropis.

Meski kondisi jalan kurang memadai namun pemandangan sepanjang
jalan adalah hiburan bagi Anda yang merindukan suasana alam
pedesaan yang asri. Bentangan sawah di kiri-kanan jalan yang
menghijau tentu menyejukkan mata. Udara bersih dapat Anda nikmati
sepuas-puasnya. Bukit-bukit yang gagah di kejauhan serta pepohonan
menambah keharmonisan alam tanah yang dulu terkenal sebagai
“Bumi Lada” ini.
Saat mendekati lokasi wisata, pemandangan rumah penduduk
multietnis akan menjadi gambaran menarik untuk diingat atau
diabadikan. Pura Hindu sederhana tampak di beberapa halaman
rumah penduduk yang merupakan warga transmigran dari Bali. Selain
etnis Bali, hidup pula dengan rukun berdampingan etnis lain, seperti
Jawa, Sunda, Bugis, dan lainnya. Lampung memang terkenal sebagai
lokasi transmigran yang digagas pemerintah puluhan tahun lalu.
Apabila Anda sudah tiba atau datang dari arah Pelabuhan Bakahueni,
menumpanglah bus jurusan Rajabasa (AC: Rp20.000,- ; ekonomi:
Rp15.000,-). Anda dapat pula naik travel dengan tarif sekitar
Rp35.000,-. Waktu tempuh menuju Bandar Lampung adalah sekira
2 jam perjalanan. Setibanya di Bandar Lampung (Kali Balok) naiklah
travel tujuan Kiluan dengan tarif Rp.45.000,-. Perjalanan memakan
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waktu sekira 3-4 jam.
Untuk menyaksikan lumba-lumba, biaya sewa perahu adalah
Rp250.000,-/perahu, untuk 3 orang. Durasi perjalanan/sewa
perahu biasanya sekira 2-3 jam. Waktu yang tepat untuk
bertemu dengan lumba-lumba adalah antara pukul 6 -9 pagi.
Apabila ingin menyeberang dari Teluk Kiluan menuju Pulau
Kiluan dengan menumpang jukung, biaya yang dikeluarkan
adalah Rp15.000,- per orang. Jarak tempuh menuju Pulau
Kiluan sekira 15 menit.

untuk dilakukan baik bersama kerabat maupun sahabat.
Sebagian besar pantai di kawasan

Kegiatan

Kini Teluk Kiluan semakin memikat dengan beberapa
keindahan alam baru yang baru bagi wisatawan seperti
Karang Pegadung yang pesonanya disebut-sebut
mengalahkan Phi Phi Island Thailand. Ada juga Laguna dan
Pasir Putih yang sayang untuk dilewatkan disambangi.
Keindahan alam di teluk ini yang sayang bila dilewatkan adalah
pesona Matahari tenggelam. Jangan lupa mengabadikannya
dengan kamera Anda. Besar kemungkinan momen terbaik
untuk “menangkap” potret Matahari tenggelam yang
sempurna di teluk ini hanya berlangsung selama beberapa
menit saja.

Menyaksikan atraksi lumba-lumba adalah daya tarik utama
Teluk Kiluan. Dengan menyewa perahu cadik (jukung)
seharga Rp250.000,- hingga Rp300.000,-, Anda sudah akan
bisa melihat dari dekat tarian dan lompatan puluhan bahkan
ratusan lumba-lumba yang bersahabat dan bahkan dapat
disentuh. Mereka senang melompat dan berenang di sisi
perahu yang datang, seolah ingin menyambut kedatangan
tamu manusia.
Keistimewaan lainnya, Teluk Kiluan menyuguhkan
pemandangan mempesona. Menikmati alam pantai tropis di
pantai sekitar teluk adalah kegiatan rekreasi yang menarik

Lampung memang terkenal akan pesona pantainya yang
berpasir putih bersih. Air laut di teluk ini juga masih jernih
dan bersih dengan warna biru toska. Anda dapat berenang
atau snorkeling tak jauh dari garis pantai. Meski tidak
menyimpan keindahan taman laut penuh terumbu karang,
banyak terdapat ikan-ikan laut cantik yang dapat dilihat.
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ALUR
PROSES

Pemohon mengajukan permohonan:
1. Online melalui email ditbinusdag@kemendag.go.id
2. Fax/pos/kurir
3. www.kemendag.go.id

KONSULTASI
USAHA
DIREKTORAT BINA USAHA
PERDAGANGAN

3

Layanan

Konsultasi Usaha

Pada 18 Juli 2014,
Kementerian Perdagangan
melalui Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri
merilis layanan baru yang
dikhususkan bagi para Pelaku
Usaha dan Pemerintah Daerah.
Layanan ini yang dinamakan
“Layanan Konsultasi Usaha” ini
dibuat untuk pembinaan iklim
dengan tujuan melayani dunia
usaha yang berkepentingan
terhadap berbagai peraturan
perundang-undangan terkait
pembinaan iklim usaha.

2

Mengkonfirmasi permintaan dalam
_ 3 hari kerja, jika substansi
waktu +
ada pada DitBinusdag, pelaku usaha
dapat diterima.

Berikan

KEMENDAG berharap
pembinaan iklim usaha
semakin membaik

PENGAJUAN

M

elalui layanan ini, diharapkan
Pemerintah
dan
Pelaku
Usaha
dapat
bersama-sama
menginterprestasikan
berbagai
regulasi pembinaan iklim usaha secara
lebih baik, seperti yang diungkapkan
oleh Ibu Srie Agustina selaku Direktur
Jenderal
Perdagangan
Dalam
Negeri (PDN) pada saat meresmikan
berfungsinya
Ruang
Konsultasi
Usaha tersebut. Peresmian ruang
yang terletak di lantai 5 Gedung 2
Kementerian Perdagangan ini, dihadiri
oleh sejumlah perwakilan asosiasi
usaha bidang Perdagangan, antara lain
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia
(APRINDO),
Asosiasi
Franchise
Indonesia (AFI), Asosiasi Penjualan
Langsung Indonesia (APLI), Asosiasi
Real Estate Broker Indonesia (AREBI),
Asosiasi
Independen
Surveyor
Indonesia (AISI) dan beberapa Pejabat
Kemendag.
Dirjen PDN melanjutkan, bahwa
Konsultasi Usaha ini diharapkan dapat
menjawab tantangan yang ada selama
ini, di mana regulasi untuk membangun
iklim usaha semakin kompleks

sehingga membuat Pemerintah perlu
memberikan perhatian khusus, dengan
membantu para Pelaku Usaha dalam
menginterprestasikannya.
“Kami
juga berharap, dunia usaha nantinya
bisa menjadikan layanan ini sebagai
alternative dispute resolution dimana
tim kami akan bertindak sebagai
mediator jika suatu permasalahan
disepekati untuk diselesaikan melalui
cara mediasi “tutur Dirjen PDN.
Layanan Konsultasi sebagai wujud
komitmen untuk menjalankan spirit
yang terkandung di dalam UndangUndang Nomor 7 tahun 2014 tentang
Perdagangan. “Azas kesederhanaan”
adalah salah satu prinsip yang
diterapkan di dalam UU Perdagangan
ini.
Pemerintah
memberikan
kemudahan pelayanan bagi pelaku
usaha serta kemudahan dalam
memberikan informasi yang benar
kepada masyarakat,
Selain itu, pembentukan layanan ini
juga dipicu oleh meningkatnya ragam
permasalahan yang muncul di dunia
usaha dalam merespons regulasi yang

HUMAS

Jika permintaan bukan dari pelaku
usaha atau substansi tidak pada
DitBinusdag, proses lebih lanjut pada
Humas Kemendag

TIM DIREKTORAT BINA USAHA PERDAGANGAN

4

KESEPAKATAN

5

SELESAI

Tim DitBinusdag memberikan
bimbingan/mediasi kepada pelaku usaha

diberlakukan oleh Pemerintah. Dirjen PDN mengatakan, peraturan perundang- undangan di bidang pembinaan usaha,
belum seluruhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Diperlukan treatment khusus melalui wadah ini.
Persyaratan untuk mengajukan konsultasi :
- Pemohon adalah para pelaku usaha (Kuasa Hukumnya), Pemerintah Daerah atau DPRD
- Permasalahan yang akan dikonsultasikan, berada di dalam peraturan sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Waralaba, baik waralaba jenis usaha toko, kafe dan restoran
Kegiatan usaha dengan Sistem Penjualan Langsung
Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
Penerbitan Tanda Daftar Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa
Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey
Perusahaan Perantara Perdagangan Properti
Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan
Pendaftaran Perusahaan
Manual dan Kartu Garansi
Penerbitan SIUP
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
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APLI
MELINDUNGI
KONSUMEN

Sering kali kita mendengar kata-kata “kode etik”
baik dalam bisnis maupun dalam organisasi.
Seberapa pentingkah kode etik bagi industri
penjualan langsung dan apakah kode etik APLI
semata-mata untuk melindungi perusahaan
anggota dan apa perannya dalam melindungi
konsumen?

Definisi

Kode Etik APLI

Mari kita lihat definisi umumnya dari Kode Etik: “Suatu
kode etik menetapkan nilai-nilai yang mendukung dan akan
menjelaskan kewajiban perusahaan kepada para pemangku
kepentingan. Kode etik berlaku untuk umum dan ditujukan
kepada siapa pun yang berkepentingan dengan aktivitas
perusahaan dan cara melakukan bisnis. Kode etik mencakup
rincian tentang bagaimana perusahaan berencana untuk
menerapkan nilai-nilai dan visi, serta bimbingan kepada staf
pada standar etika dan cara mencapainya. “

Kode Etik APLI diadopsi dari Dewan CEO World Federation
Direct Selling Association (WFDSA), pada 7 Oktober 2008.
Ini terjadi karena APLI adalah anggota WFDSA, organisasi
penjualan langsung sedunia yang berpusat di Amerika
Serikat. kode etik APLI berisi pedoman yang mengatur
hubungan antara: 1. Perusahaan anggota APLI dengan
para penjual langsung dan antara perusahaan dengan calon
penjual langsung; 2. Perusahaan anggota APLI dan para
Penjual Langsung terhadap para Konsumen dan 3. Antar
perusahaan-perusahaan anggota APLI, karena mereka
berkompetisi di pasar bebas.

Dalam penjualan langsung, kode etik umumnya berfungsi
untuk kepentingan konsumen maupun penjual serta antarperusahaan-perusahaan anggota asosiasi. Ini memastikan
bahwa perusahaan-perusahaan anggota yang berkompetisi
di pasar bebas ini tidak akan membuat pernyataan atau janji
yang bisa menyesatkan baik konsumen atau calon para
pelaku penjualan langsung.

Hak Konsumen
Sebagai konsumen, Anda diharapkan dapat memastikan
seorang penjual langsung dan perusahaannya untuk:
•
Tanpa diminta memperkenalkan diri; identitas
perusahaan; produk; dan tujuan pertemuan mereka
kepada para calon konsumen.

•

•

Penjual langsung harus memberikan penjelasan dan
peragaan produk secara lengkap dan akurat kepada
Konsumen, terutama sehubungan dengan harga,
kondisi barang dan jika ada,syarat-syarat yang berlaku;
harus memberikan jawaban yang akurat dan mudah
dipahami atas semua pertanyaan konsumen; hanya
membuat klaim produk sebagaimana tertulis atau yang
secara verbal sudah disahkan oleh perusahaan.
Penjual langsung harus memberikan formulir pemesanan
yang mencantumkan nama perusahaan dan Penjual
langsung beserta alamat tetap dan nomor telepon, serta
menjelaskan ketentuan-ketentuan garansi atau jaminan;
rincian dan batas-batas layanan purna jual; nama dan
alamat pemberi garansi; jangka waktu garansi; dan
tindakan perbaikan yang disediakan bagi konsumen
ditetapkan secara jelas dalam Formulir Pemesanan
atau dokumen pendamping lain yang menyertai produk,
dan semua ketentuan harus dan persyaratan harus jelas
terbaca.

•

•
•

•

•

Alat bantu promosi harus jelas dan tidak mengecoh,
menipu atau menyesatkan dan mencantumkan dengan
jelas nama dan alamat perusahaan dan penjual
langsung.
Penjual langsung tidak boleh memberikan kesaksian
atau dukungan yang tidak benar.
Perusahaan atau penjual langsung tidak diperbolehkan
untuk menggunakan perbandingan yang menyesatkan;
harus sesuai fakta; tidak boleh mencemarkan dan
memanfaatkan secara tidak etis nama dagang
perusahaan, bisnis atau produk lain secara langsung
atau tidak langsung.
Memberikan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari
kerja kepada calon mitra usaha untuk memutuskan
menjadi mitra usaha atau membatalkan pendaftaran
dengan mengembalikan alat bantu penjualan (starter
kit) yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula
Memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari
kerja kepada mitra usaha dan konsumen untuk
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

mengembalikan barang, apabila ternyata barang
tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
Membeli kembali barang, bahan promosi (brosur,
katalog, leaflet), dan alat bantu penjualan (starter kit)
yang dalam kondisi layak jual dari harga pembelian
awal mitra usaha ke perusahaan dengan dikurangi
biaya administrasi paling banyak 10% (sepuluh
persen) dan nilai setiap manfaat yang telah diterima
oleh mitra usaha berkaitan dengan pembelian barang
tersebut, apabila mitra usaha mengundurkan diri atau
diberhentikan oleh perusahaan;
Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau
penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan / atau jasa
yang diperdagangkan, akibat kesalahan perusahaan
yang dibuktikan dengan perjanjian;
Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima
atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk
meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para
mitra usaha agar bertindak dengan benar, jujur dan
bertanggung jawab;
Memberikan kesempatan yang sama kepada semua
mitra usaha untuk berprestasi dalam memasarkan
barang dan/atau jasa;
Melakukan pendaftaran atas barang dan/atau jasa
yang akan dipasarkan pada instansi yang berwenang,
sesuai peraturan perundang-undangan; dan
Mencantumkan nama perusahaan yang memasarkan
dengan sistem penjualan langsung pada setiap label
produk.
Penjual langsung harus melakukan kontak pribadi atau
via telepon dengan konsumen hanya dengan cara
dan pada waktu yang pantas agar tidak mengganggu;
menghentikan demonstrasi atau presentasi penjualan
bila diminta konsumen; memastikan adanya
perlindungan terhadap semua informasi pribadi yang
diberikan oleh konsumen, calon potensial konsumen,
atau calon penjual langsung.
Penjual
langsung
tidak
diperbolehkan
menyalahgunakan
kepercayaan
konsumen,
mengeksploitasi usia, penyakit, serta kurangnya

•

•

pemahaman atau pengetahuan bahasa Konsumen.
Perusahaan dan penjual langsung tidak boleh
membujuk seseorang untuk membeli barang atau
jasa berdasarkan penjelasan agar mendapat diskon
atau pengembalian harga penjualan bila dapat
mereferensikan calon pelanggan untuk pembelian
barang atau jasa yang sama, apabila pengurangan
pengembalian tersebut belum tentu dilaksanakan di
masa yang akan datang.
Perusahaan dan penjual langsung harus memenuhi
pesanan konsumen pada waktu yang tepat sesuai
yang dijanjikan.

Semoga ulasan dan informasi di atas dapat membantu
konsumen dalam mendapatkan hak-haknya yang diatur
dalam kode etik dan Peraturan Pemerintah dan penting
bagi Perusahaan Penjual Langsung untuk menerapkan
komitmennya terhadap kode etik dan perilaku berbisnis
yang etis dan jujur demi kesuksesan pengembangan
industri penjualan langsung di Indonesia.

by Yulita Irwan
(Ketua Bidang Pendidikan Anggota &
Pembina Kode Etik APLI)

36

37

Seputar APLI

Daftar Perusahaan
MLM/DS yang
Sudah Resmi
Terdaftar

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

A

nggota

Pada tahun 2014, Badan POM mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan
Produk Pangan, Kosmetik serta Suplemen Kesehatan dan Obat Tradisional.
1. PerKa Badan POM No.2/2014 tentang Perubahan Kedua Atas PerKa Badan
POM No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Bahan
Kosmetik.
2. PerKa Badan POM No.4/2014 mengenai Batas Maksimum Penggunaan Bahan
Tambahan Pangan Pemanis.
3. PerKa BPOM no.7/2014 tentang Pedoman Uji Toksisitas Non-Klinik secara invivo
4. PerKa Badan POM No.9/2014 tentang Tata Laksana Persetujuan Klinik
5. PerKa BPOM No.10/2014 tentang Larangan Memproduksi dan Mengedarkan
Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Mengandung Coptis Sp, Berberis
Sp, Mahonia Sp, Chelidonium Majus, Phellodendron Sp, Arcangelica Flava,

APLI

yang

terdata

di

Sekretariat

Himbauan untuk Perusahaan :

APLI sejak 1993 yang sampai saat ini masih

Apabila perusahaan Anda sudah memiliki SIUPL (Surat

menjalankan usaha Direct Selling / Multi Level

Izin Usaha Penjualan Langsung) dan sudah beroperasi

puluhan

dengan menjunjung tinggi etika dalam menjalankan

perusahaan. Perusahaan-perusahaan anggota APLI

usaha, tidak melakukan usaha perdagangan yang

ini tidak serta merta begitu saja diterima menjadi

bersifat Money Game, Sistem Piramida, Berkedok

Anggota APLI, karena APLI memiliki persyaratan yang

MLM dan / atau sejenisnya, memiliki produk untuk

ketat dalam penerimaan menjadi Anggota APLI. Ketat

dijual dan berguna untuk masyarakat, pendapatan

di sini bukan berarti mempersulit, tapi demi kemajuan

utama distributor dari penjualan produk bukan dari

industri dan kepentingan masyarakat agar perusahaan

rekruting anggota, maka APLI membuka pintu lebar-

menjalankan usahanya dengan sistem DS/MLM yang

lebar bagi perusahaan yang mau bergabung.

Marketing

tercatat

di

angka

delapan

benar.
Himbauan untuk Masyarakat :
APLI yang sudah diakui oleh World of Federation

Jika Anda ingin bergabung dengan perusahaan DS/

Direct Selling Association yang berkantor pusat di

MLM di Indonesia, berhati-hatilah. Bergabunglah

Disamping itu Deputi II - Badan POM juga sedang merpersiapkan draft PerKa Badan

Washington DC ini, dalam menerima perusahaan

dengan perusahaan DS/MLM yang benar, seperti

POM tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan, yang akan

DS/MLM di Indonesia menjadi anggota APLI harus

perusahaan-perusahaan di bawah ini (terpasang logo-

menggantikan PerKa Badan POM No. HK.00.05.41.1381 tahun 2005 tentang Tata

memenuhi syarat-syarat, di antaranya adalah memiliki

logo perusahaan Anggota APLI).

Tinosporae Radix dan Cataranthus Roseus

Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan.

SIUPL (Surat Izin Usaha Penjualan Langsung), dan
memiliki skema kompensasi atau marketing plan yang
memenuhi ketentuan APLI dan memiliki kode etik
perusahaan sesuai dengan kode etik APLI.
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Member APLI

Mitra Afiliasi
TOLL MANUFACTURING

New Member

No. telepon : 021- 8671037/8671036

No. telepon :
021- 54356615/54356612

No. telepon : 021- 29618989/29610708

No. telepon :
021- 5860840/5868450
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Mitra Afiliasi
LOGISTIC

PT. LINTAS EXPRESS
No. telepon : 021- 29487472/73

No. telepon : 021- 7883 0201/7883 0062

IT SUPPORTING

No. telepon : 021- 8671037/8671036

KONSULTAN LEGAL

No. telepon : 021- 2525835/2525895
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Mengenal Lebih Dekat

IZIN PRINSIP
& IZIN USAHA
Oleh : Bayu Riono

Syarat yang dibutuhkan untuk mengurus Izin Prinsip antara lain adalah sebagai berkut :
1. Formulir Izin Prinsip, yang dilengkapi dan ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham dari perusahaan
2. Nama Pimpinan Tertinggi Perusahaan
3. Nama Perusahaan
4. Copy Akta Pendirian
5. Copy Surat Keterangan Domisili Usaha
6. Copy NPWP
7. Copy Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
8. Copy SIUP
9. Copy TDP
10. Bidang Usaha
11. Lokasi Proyek (Proyeksi)
12. Data-Data Estimasi Produksi dan Pemasaran
13. Luas Tanah yang dibutuhkan
14. Jumlah Tenaga Kerja
15. Rencana Nilai Investasi
16. Rencana Permodalan
17. Surat Pernyataan bahwa data-data yang disajikan adalah benar

Setiap negara baik itu negara berkembang ataupun negara maju tetap memerlukan kerjasama dengan negara lain dalam
bentuk kegiatan investasi dan kerja sama ekonomi lainnya. Begitu pula Indonesia, kita masih membutuhkan kegiatan
investasi di berbagai sektor karena banyak sumber daya alam yang belum diolah dan masih banyaknya kebutuhan akan
produk-produk berteknologi tinggi yang belum dapat diproduksi oleh negara kita. Dalam beberapa kali pidatonya, Presiden
Joko Widodo sering menawarkan kepada pihak asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Namun sayangnya banyak
peraturan dan persyaratan yang masih belum banyak dipahami oleh para pihak yang ingin menanamkan investasinya di
Indonesia dimana hal tersebut dapat menjadi penghambat pembangunan ekonomi.

S

alah satu yang belum banyak dipahami adalah
tentang peraturan Penanaman Modal termasuk
Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip dan Izin
Usaha. Dalam Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 disebutkan
bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
penanaman modal, baik itu dilakukan oleh Penanam
Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanam Modal Asing
(PMA) di wilayah Indonesia. Dalam PERKA tersebut juga
disebutkan bahwa setiap pihak yang akan menanamkan
modalnya terlebih dahulu harus mengajukan Pendaftaran
Penanaman Modal. Pendaftaran Penanaman Modal
diperlukan untuk mendapatkan persetujuan awal dari
pemerintah tentang rencana penanaman modal yang akan
dilakukan.
IZIN PRINSIP
Selanjutnya setelah pemerintah memberikan persetujuan
tentang rencana penanaman modal maka pengusaha
perlu mengurus Izin Prinsip, yaitu suatu izin yang diberikan
pemerintah bagi Pengusaha untuk memulai kegiatan
penanaman modalnya di Indonesia.
Dalam hal permohonan Izin Prinsip dapat diimplementasikan
oleh perusahaan yang telah berbadan hukum Indonesia
(berbentuk Perseroan Terbatas) dengan syarat ketentuanketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar
Perseroan (khususnya ketentuan terkait dengan bidang

usaha dan permodalan) sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang penanaman modal.
Dalam hal ketentuan yang tercantum dalam Anggaran
Dasar tidak sesuai dengan ketentuan perundangan dibidang
penanaman modal, maka perusahaan wajib terlebih dahulu
menyesuaikan/mengubah Anggaran Dasar-nya dan harus
mendapatkan kembali persetujuan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Adapun izin prinsip terbagi menjadi dua macam kategori yaitu
izin Prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pemerintah
setempat dan izin Prinsip yang dkeluarkan oleh BKPM. Izin
prinsip yang diluarkan oleh Bupati atau Pemerintah daerah
adalah adalah izin yang dikeluarkan sebagai rekomendasi
bagi perusahaan untuk memperoleh izin tehnis di daerah
dimana izin prinsip dikeluarkan, seperti izin lokasi atau
IMB. Lain halnya dengan Izin Prinsip yang dikeluarkan
oleh BKPM, yaitu izin untuk memulai kegiatan penanaman
modal bagi Investor lokal maupun Investor Asing dibidang
usaha barang maupun jasa untuk dapat memperoleh
fasilitas Fiskal atau yang dalam pelaksanaan penanaman
modalnya memerlukan fasilitas fiskal seperti pembebasan
bea masuk ketika mengimpor mesin dan bahan baku, atau
untuk memperoleh pembebasan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN).

IZIN USAHA
Setelah suatu perusahaan mengantongi Izin Prinsip selanjutnya ia wajib juga untuk memiliki Izin Usaha. Izin Usaha
merupakan izin yang wajib dimiliki oleh setiap Perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi atau kegiatan klomersial
baik berupa produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas diterbitkannya izin Pendaftaran / Izin Prinsip
dan Izin Persetujuan Penanaman Modal. Dengan kata lain Perusahaan yang telah memiliki Pendaftaran / Izin Prinsip /
Surat Persetujuan Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai kegiatan operasional produksi
secara komersial. Adapun Izin Usaha ini berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha.
Izin usaha atau lebih dikenal dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan
besaran modal usaha yang digunakan yaitu :
1. SIUP KECIL
wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar Rp 50
Juta sampai dengan Rp. 500 Juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. SIUP MENEGAH
wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar Rp 500
Juta sampai dengan Rp. 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
3. SIUP BESAR
wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih Rp 10
Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
Permohonan izin usaha diajukan kepada kantor yang menerbitkan pendaftaran dengan syarat –syarat sebagai berikut :
1.

2.
3.
4.
5.

Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek (LKP) bagi
kegiatan yang memerlukan fasilitas bea masuk atas
impor barang dan bahan.
Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahan dari
Menkumham
Pendaftaran / Izin Prinsip / Surat Persetujuan
Penanaman Modal
NPWP
Bukti penguasaan tempat usaha seperti sertifikat hak
atas tanah, IMB atau surat perjanjian sewa – menyewa
gedung atau bangunan.

6.

7.
8.

Surat Izin Gangguan atau UUG/HO atau Surat Izin
Tempat Usaha (SITU) bagi perusahaan yang berlokasi
diluar kawasan Industri
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode
terakhir.
Persetujuan atas AMDAL atau Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan
(UPL)
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Dukung Pemerintah

sama. Kalau ditanya berapa nilai kerugiannya? Itu

Tindak Tegas Pengelola Skema Ponzi:

tak ternilai karena image itu merupakan identitas

APLI Keluarkan 8 Indikator

dapat memberikan imbas yang sangat serius

yang menentukan integritas industri. Hal ini tentu
bagi puluhan juta masyarakat penjual langsung,
perusahaan penjual langsung beserta perusahaan-

Perusahaan Penjualan Langsung

perusahaan pendukungnya,

seperti perusahaan

kurir, percetakan dsb, yang jumlahnya besar sekali.

Yang Dapat Dipercaya

Oleh karenanya, kami mendukung upaya pemerintah
untuk menertibkan dan menindak tegas, termasuk
penutupan akses dan iklan-iklan menyesatkan, agar
masyarakat dan negara terselamatkan dari kerugian

Oleh : Setya Yudha Indraswara

dan kerusakan yang lebih besar,” imbuhnya.
Sementara untuk usaha penjualan langsung (direct

“S

selling), masyarakat sebenarnya dapat langsung
wujud

menilai apakah suatu usaha/perusahaan tersebut

dan namanya, pada intinya menjanjikan korban

dapat dipercaya dan bukan sekedar skema piramida/

keuntungan luar biasa, dengan upaya minimal atau bahkan

money game, dengan menggunakan 8 (delapan)

tanpa usaha sama sekali. Seseorang menyetorkan dana dan

indikatorutama

berharap keuntungan, orang selanjutnya menyetorkan dana

penjualan langsung dapat dipercaya atau

Indonesia, menghimbau masyarakat

kepada orang pertama dan berharap keuntungan, orang

tidak, berdasarkan rekomendasi APLI :

untuk lebih waspada dan berhati-

ketiga dan seterusnya mengulang hal yang sama, at the

Asosiasi Penjualan Langsung
Indonesia (APLI), sebagai wadah
resmi berbagai perusahaan dengan
sistem penjualan langsung di

hati agar tidak terjebak dalam skema
piramida Ponzi (money game). Lebih

kema

piramida

Ponzi,

dalam

berbagai

bottom of the pyramid, yang tersisa hanya kerugian,” papar

untuk

memastikan

1. Perusahaan harus memiliki Surat Ijin
Usaha Penjualan Langsung (SIUPL).

Djoko Hartanto Komara, Ketua APLI, di Jakarta hari ini.

Untuk minuman/ makanan/ obat juga

jauh, APLI menilai bahwa kemunculan

Skema semacam ini diakui Djoko berpotensi merugikan

memiliki Ijin Edar Produk dari BPOM

berbagai skema piramida Ponzi

perusahaan-perusahaan penjualan langsung (atau lebih

&

dikenal dengan Direct Selling/Multi Level marketing/MLM)

BUKAN HANYA surat/akta pendirian

yang bernaung secara resmi dalam APLI. Masyarakat kurang

perusahaan dan ijin operasi saja.

tersebut, selain bertentangan dengan
UU No.7/2014 tentang Perdagangan,
juga akan membawa kerugian bagi
negara dan masyarakat.

perusahaan

memahami bagaimana membedakan antara perusahaan
resmi bidang penjualan langsung dengan skema piramida
dalam

berbagai

wujudnya

tersebut.

Keinginan

kuat

mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat, serta
keserakahan juga seringkali menghilangkan akal sehat
ketika menghadapi penipuan dalam skema tersebut.

Departemen

2. Memiliki

Kesehatan.

produk

yang

Jadi

nyata,

berwujud.
3. Bisnis

berfokus

pada

penjualan

produk, BUKAN peringkat/rekrut.
4. Komisi

diperoleh

berdasarkan

penjualan produk, BUKAN rekrut/
pendaftaran.

“Korban langsung dari aksi tipu-tipu semacam ini adalah
masyarakat umum yang ikut berpartisipasi dan korban tidak
langsungnya industri penjualan langsung dengan rusak
image industri yang telah susah payah kami bangun bersama-

5. Usaha masih bisa menghasilkan
uang meskipun rekrutmen berhenti.
6. Ada kebijakan pengembalian produk
yang rasional.

7. Produk memiliki nilai pasar yang wajar.
8. Produk menarik untuk dibeli/dikonsumsi.
Jika ada satu saja poin di atas yang tidak terpenuhi,
masyarakat sebaiknya mewaspadai. Indikator lain
yang mutlak, mencakup semua 8 poin tersebut,
adalah keanggotaan perusahaan tersebut dalam
APLI, sebagai satu-satunya organisasi resmi dan
diakui pemerintah.
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Pertemuan APLI dengan Direktorat Pajak, di Kantor Kementerian Pajak,
04/04/2013

Seminar Marketing di Universitas Negeri Jakarta, APLI menjadi narasumber,
22/05/2013

Pertemuan Pengurus APLI dengan Deputi BPOM, Bpk. Drs. Bahdar Johan H.,
Apt. M. Pharm, 02/08/2013

Audiensi APLI dengan Kepala BPOM, Bpk. Dr.Ir. Roy Alexander Sparringa,
M.App.Sc, 09/06/2014

Pertemuan Pengurus APLI dengan Majalah Gatra, 10/05/2013

Penyusunan Draft Revisi Permendag No.32

Menjadi Nara Sumber Press Conference yang diselenggarakan oleh Komunikasi
Wartawan bersama Polri, Kemendag, di Hotel Ambhara Jakarta, 24/03/2014

Pertemuan dengan Kemendag perihal Surat Ijin Usaha Penjualan
Langsung (SIUPL)

Kunjungan APLI ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan bertemu
dengan Kepala BKPM, Bpk. Mahendra Siregar

Pertemuan APLI dengan OJK, 15/01/2015

Pertemuan dengan POLDA Papua

Kelompok Kerja Nasioal BPOM, 08/04/2013

CEO Forum 2014

Launching Mitra Afiliasi di Gedung K-Link, 25/06/2013

Audiensi APLI dengan Direktorat Pajak, 12/11/2013

Pertemuan Pengurus APLI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
06/12/2013
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