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Pengetahuan Penting
tentang Pemasaran
Berjenjang
(Multi-Level Marketing (MLM)) !

Apakah Anda sudah tahu semuanya?

KEMBALI KE HALAMAN PERTAMA

Daftar Isi

Q1

Legalkah bisnis pemasaran berjenjang?

Q2

Bagaimana cara memeriksa data registrasi perusahaan
pemasaran berjenjang?

Q3

Bagaimana memutuskan kontrak dengan bisnis pemasaran
berjenjang (pengurusan pengunduran diri dan pengembalian
barang)

Q4

Pada saat pengunduran dari bisnis pemasaran berjenjang,
bagaimana cara mengajukan pengembalian dana saat
melakukan pengembalian barang?

Q5

Apakah yang dimaksud dengan pemasaran berjenjang
yang menyimpang?

Q6

Usia 18 tahun, belum menikah , dapatkah bergabung dalam
pemasaran berjenjang ?

Q7

Bisakah distributor mengajukan permintaan untuk melihat
laporan keuangan bisnis pemasaran berjenjang ?

Q8

Bagaimana cara menangani pemasaran produk yang tidak
laku, terlalu banyak stok atau barang yang cacat/rusak ?

Q9

Apakah distributor akan dihukum oleh otoritas yang
berwenang? Jenis pelanggaran yang memungkinkan adalah?

Q10

Saya masih mempunyai beberapa pertanyaan, bagaimana
saya harus mencari jawabannya?

Berapa soal yang Anda tahu?
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Legalkah bisnis pemasaran berjenjang ?

5 Prinsip Penilaian

1 Apakah sumber pendapatan utama adalah dengan memperkenalkan orang lain
untuk ikut dalam keanggotaan?

2 Apakah harga barang atau jasa yang diberikan masuk akal.

3 Apakah perlu membayar biaya keanggotaan yang tinggi, membeli produk

bernilai tinggi atau bukan merupakan produk yang akan habis terjual dalam
jangka pendek.

4 Apakah ada disediakan surat kontrak pada saat bergabung secara tertulis yang
lengkap, yang berisikan undang-undang manajemen pemasaran berjenjang.

5 Apakah ada membuat pelaporan kepada Komisi Perdagangan Adil sesuai dengan
peraturan yang telah ditentukan.

2 Peringatan:

1 Harus dipikirkan baik baik, jangan bergabung karena hasrat sesaat ataupun
karena berhutang budi kepada teman !

2 Benar-benar memahami peraturan jangka waktu yang diberikan untuk

pemutusan atau pengakhiran kontrak, menyimpan surat kontrak pada saat
bergabung dan bukti transaksi yang dilakukan dengan baik.
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Bagaimana cara memeriksa data registrasi
perusahaan pemasaran berjenjang?

Masuk ke situs Komisi Perdagangan Adil, cari di 「Daftar nama
yang telah menyelesaikan registrasi」，selain nama bisnis dan
lokasi kantor utama, klik “ File Link” untuk mencari lebih lanjut
tentang produk yang dijual, surat kontrak pada saat bergabung,
dan informasi lainnya.

Klik
Daft saya m
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Bagaimana memutuskan kontrak dengan
bisnis pemasaran berjenjang ?
(pengurusan pengunduran diri dan pengembalian barang)

Ajakan teman untuk berg
abung tapi belum bayar

Tak perduli karena......

!

Ingin keluar karena pemasaran !
Hanya ingin ganti profesi
!

Anda boleh......
Menurut undang-undang manajemen pemasaran berjenjang
pasal 20 dan pasal 21 menetapkan bahwa, dengan
pemberitahuan secara tertulis kepada perusahaan pemasaran
berjenjang untuk memutuskan atau mengakhiri kontrak.

Bebas biaya pelanggaran kontrak !
Menurut undang-undang manajemen pemasaran pasal 22 dan pasal 23
menetapkan bahwa dalam bisnis pemasaran berjenjang tidak boleh :
1 Meminta ganti rugi dari distributor yang disebabkan oleh pemutusan kontrak
atau pengakhiran kontrak ataupun biaya pelanggaran persetujuan.
2 Menghalang distributor dengan cara yang tidak layak untuk menangani
pengembalian barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3 Memotong komisi, bonus ataupun keuntungan lain
distributor secara tidak layak.
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Sebagai bukti di kemudian hari, dianjurkan untuk mengirimkan surat
bukti tercatat melalui kantor pos. Berkas pertama dikirim kepada
perusahaan pemasaran berjenjang, berkas kedua dikirim kepada Komisi
Perdagangan Adil.

Referensi
cara peng
isia

n:

1

Contoh pemutusan kontrak

2

Contoh surat pengakhiran kontrak

Klik untuk melihat

( masa keraguan adalah selama 30 hari
setelah penandatanganan kontrak)

( setelah melewati 30 hari masa keraguan)

Informasi lainnya (I)

Klik untuk melihat

Informasi lainnya (II)
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Pada saat pengunduran dari bisnis pemasaran
berjenjang, bagaimana cara mengajukan
pengembalian dana pada saat pengembalian barang?

Surat kon

trak sang
at

1

2

penting !

Untuk perusahaan yang telah melakukan registrasi, surat kontrak pada saat
bergabung menetapkan standar penyusutan nilai produk dan hal-hal terkait
lainnya yang terkait dengan pengembalian dana. Untuk menjamin hak dan
kepentingan diri sendiri, surat kontrak bergabung dalam keanggotaan harus
disimpan dengan baik.
Menurut undang-undang manajemen pemasaran berjenjang pasal 20 dan pasal 21
menetapkan bahwa, distributor boleh memberitahukan perusahaan pemasaran
berjenjang secara tertulis untuk memutuskan atau mengakhiri kontrak, dan
mengajukan permintaan untuk pengembalian barang, Perusahaan pemasaran
berjenjang harus mengembalikan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
( Silakan merujuk ke halaman berikutnya untuk melihat skema sederhana )
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Pengunduran diri dan pengembalian barang diajukan selama masa keraguan
(dihitung dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan kontrak)

Iya

Tidak, sudah lebih dari 30 hari

Memutuskan kontrak

Mengakhiri kontrak

(Undang-undang manajemen pemasaran
berjenjang pasal 21)

(Undang-undang manajemen pemasaran berjenjang
pasal 20)

Pengembalian total
Perusahaan harus mengembalikan dana dalam
waktu 30 hari setelah pemutusan kontrak, tetapi
harus dipotong :

Pengembalian barang
「jasa pelayanan」
(contoh : pelajaran)

Pengembalian barang
「produk」
(contoh: makanan)
Produk sudah melebihi 6
bulan sejak tanggal
pengambilan

1 Nilai penyusutan produk.
2 Bonus sesuai dengan nilai pengembalian

barang.

Tidak

Pengembalian dana sebesar
90% dari harga pembelian asli
Perusahaan harus mengembalikan dana dalam
waktu 30 hari setelah pemutusan kontrak, tetapi
harus dipotong :

Iya
Perusahaan tidak
menerima
pengembalian barang
sesuai dengan surat
kontrak.

1 Nilai penyusutan produk.
2 Bonus sesuai dengan nilai pengembalian

barang.
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Contoh : Bapak A...
Pada tanggal 1 April menandatangani kontrak menjadi distributor perusahaan B,
membayar 300 yuan sebagai biaya keanggotaan, membeli produk makanan seharga
5000 yuan, dan menerima bonus 500 yuan.
A memutuskan kontrak pada tanggal 20 April
( dalam masa 30 hari setelah penandatangani kontrak )
Sebelum tanggal 20 Mei ( dalam masa 30 hari setelah
pemutusan kontrak sah ), perusahaan B harus
1

Mengurus pengembalian barang dan membalikkan 5000 yuan

2

Mengembalikan biaya keanggotaan 300 yuan.

3

Pemotongan bonus 500 yuan.
Uang yang diterima oleh Bapak A adalah
5000 + 300 – 500 = 4800

jika produk rusak /
hilang, maka dana tidak
bisa dikembalikan

A mengakhiri kontrak pada tanggal 5 Juni
( 30 hari setelah penandatanganan kontrak )
Sebelum tanggal 5 Juli ( dalam masa 30 hari setelah
pengakhiran kontrak sah )
1

Perusahaan membeli kembali produk dengan harga 90% dari harga
asli, tapi harus dipotong nilai penyusutan produk , yaitu 5000 yuan
＊ 90% - nilai penyusutan produk.

2

Pemotongan bonus 500 yuan.
Uang yang diterima oleh Bapak A adalah
5000＊90% - nilai penyusutan produk - 500

produk dengan harga berbeda memiliki nilai
penyusutan produk yang berbeda pula,
perusahaan mempunyai standar nilai
penyusutan produk, yang harus dicantumkan
pada surat kontrak pada saat bergabung
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A mengakhiri kontrak pada tanggal 1 Desember
( 6 bulan setelah penandatangan kontrak)
Karena produk yang dipegang oleh Bapak A telah melebihi
6 bulan sejak tanggal pengambilan, menurut kontrak,
perusahaan B tidak mengembalikan biaya tersebut
apabila perusahaan memberikan 「jasa pelayanan」【seperti cyber space, kursus
pelajaran, dll】, bukan berupa produk 【 contohnya makanan, produk makeup, dll】,
maka 「jasa pelayanan」 yang dibeli oleh Bapak A tidak dibatasi oleh, dalam kurun
waktu 6 bulan tidak dapat dikembalikan.

Informasi lainnya (I)

Informasi lainnya (II)
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Apakah yang dimaksud dengan pemasaran
berjenjang yang menyimpang?

1. Menurut undang-undang manajemen pemasaran
berjenjang pasal 18 menetapkan :「Bisnis pemasaran
berjenjang, sumber pendapatan utama distributor
harus didasarkan pada promosi dan penjualan barang /
jasa dengan harga yang wajar, tidak boleh didasarkan
pada perekrutan orang.」
2. Ini juga biasa dikenal dengan 「Money Game」, yang
berarti bahwa sumber pendapatan utama distributor
berasal dari perekrutan orang, bukan dari
mempromosikan dan menjual barang / jasa . Harga
produk / jasa yang diberikan biasanya lebih tinggi
ataupun syarat pengembalian barang yang ketat
adalah karakteristik dari pemasaran berjenjang yang
menyimpang.
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3. Pemasaran berjenjang yang menyimpang dapat
dengan mudah berkembang menjadi pengumpulan
uang secara ilegal, dan pengumpulan uang secara
ilegal ini banyak jenisnya, dan mungkin juga terlibat
dalam pelanggaran hukum perbankan atau hukum
pidana penipuan. Sebelum bergabung harus
dipikirkan dengan baik agar bisa menghindari
kerugian ﬁnansial ataupun bahkan bisa melanggar
hukum.
4. Karena pemasaran berjenjang yang menyimpang
terlibat dalam tanggung jawab pidana, jika ada yang
mengalami kerugian atau mengetahui hal hal yang
berkaitan yang melanggar hukum, dianjurkan untuk
mengumpulkan bukti dan melapor ke kantor
kejaksaan.

Pahami lebih lanjut
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Usia 18 tahun, belum menikah , dapatkah
bergabung dalam pemasaran berjenjang ?

1. Menurut undang-undang manajemen pemasaran berjenjang
pasal 16 menetapkan bahwa perusahaan pemasaran berjenjang
tidak boleh merekrut orang yang tidak memiliki kemampuan
melakukan perbuatan hukum menjadi distributor; Bagi yang
merekrut orang yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan
melakukan perbuatan hukum, harus mendapatkan izin tertulis
dari wali hukum mereka, dan dilampirkan pada surat kontrak
pada saat bergabung.
2. Menurut hukum perdata, orang yang tergolong 「Dewasa」adalah
diatas usia 20 tahun, jadi usia 18 tahun dan belum menikah,
termasuk dalam keterbatasan dalam kemampuan melakukan
perbuatan hukum (diatas 7 tahun dan dibawah 20 tahun), jadi
harus mendapatkan izin「 tertulis」 dari wali hukum mereka
terlebih dahulu!

Pahami lebih lanjut
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Bisakah distributor meminta untuk melihat
laporan keuangan bisnis pemasaran berjenjang ?

Tentu saja boleh!

Menurut undang-undang manajemen pemasaran
berjenjang pasal 17 menetapkan, distributor boleh
memeriksa dan membaca laporan neraca perusahaan,
laporan laba rugi, dan laporan keuangan lainnya.

Click

Pahami lebih
lanjut
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Bagaimana cara menangani pemasaran produk yang
tidak laku, terlalu banyak stok atau barang yang
cacat/rusak ?

Undang-undang manajemen pemasaran berjenjang memiliki
peraturan bagi distributor yang melakukan pengembalian
barang karena pengunduran diri, Jika masalah pemasaran
produk yang gagal atau produk yang cacat / rusak, harus
ditangani menurut surat kontrak yang telah ditentukan antara
distributor dan perusahaan pemasaran berjenjang. Distributor
harus memperhatikan hal ini dan hindari penimbunan barang.
Alasan pengembalian
barang

Cara penanganan

Peraturan yang cocok
untuk digunakan

Karena pengunduran
diri dari pemasaran
berjenjang

Pemberitahuan secara
tertulis kepada
perusahaan pemasaran
berjenjang unutk
memutuskan atau
mengakhiri persetujuan

Undang-undang
manajemen pemasaran
berjenjang tentang
ketentuan dalam
pengunduran diri dan
pengembalian barang

Pemasaran yang gagal,
produk yang cacat

Menurut surat kontrak
antar distributor dan
perusahaan pemasaran
berjenjang

Menurut ketentuan
hukum perdata, dan
diselesaikan melalui
jalur perdata

Pahami lebih lanjut
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Apakah distributor akan dihukum oleh otoritas
yang berwenang? Jenis pelanggaran yang
memungkinkan adalah?
Undang-undang manajemen pemasaran
berjenjang membuat ketentuan untuk
distributor, dibagi menjadi tindakan perekrutan
dan tindakan pemasaran:
Tindakan Perekrutan :
1 Saat merekrut orang, tidak boleh ada pernyataan yang palsu
atau yang tidak benar tentang skema piramida, syarat
keanggotaan, produk /jasa pelayanan, dll.

2 Saat merekrut distributor melalui iklan ataupun cara yang lain,

harus dengan jelas memberitahukan bahwa akan bergabung
dalam pemasaran berjenjang, tidak boleh merekrut mereka atas
nama karyawan ataupun atas nama jabatan lainnya.

3 Saat mempromosi, menjual produk / jasa, dan merekrut orang

untuk bergabung dengan menceritakan kasus yang berhasil,
harus menceritakan yang sesungguhnya, tidak boleh membuat
pernyataan yang salah atau yang mengakibatkan orang salah
paham dengan fakta kasus tersebut.
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Tindakan Pemasaran:
1 Dengan mengatas namakan biaya pelatihan, ceramah,
networking, rapat, promosi, dstributor diminta untuk
membayar biaya yang tidak sebanding dengan modal
yang dikeluarkan.

2 Distributor diharuskan untuk membayar uang jaminan,
biaya pelanggaran kontrak, atau biaya biaya lainnya,
dimana biaya tersebut sudah sangat jelas tidak patut
dibayar.

3 Memaksa distributor untuk membeli sejumlah barang

yang sudah sangat jelas tidak bisa terjual habis dalam
waktu singkat.

4 Memaksa distributor membeli secara tidak pantas atau
memiliki 2 atau lebih downline.

5 Menghalangi distributor memutuskan kontrak,
mengakhiri kontrak, pengunduran diri,
pengembalian barang secara tidak layak.

6 Mengharuskan distributor bertanggung jawab
atas kewajiban yang tidak adil.
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Dalam beberapa tahun ini, ada distributor yang dihukum
karena memasukkan atau melakukan pemasaran
berjenjang luar negri yang belum dilaporkan.
Distributor yang mengimpor
atau sedang melakukan
pemasaran

Luar Negeri

Dalam Negeri

Bisnis Pemasaran
Berjenjang

(Belum melakukan
laporan akan melakukan
pemasaran berjenjang)

(Belum melapor kepada
Komisi Perdagangan Adil )

sto
p!

Pahami lebih lanjut
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Q10

Saya masih mempunyai beberapa pertanyaan,
bagaimana saya harus mencari jawabannya?

Boleh mencari di situs
website Komisi Perdagangan Adil
公平交易委員會
FAIR TRADE COMMISSION

Atau telepon ke jalur jasa pelayanan
Komisi Perdagangan Adil
(02)23510022 atau (02)23517588# 380
QR code
Pemasaran Berjenjang
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Selain ini, apabila Anda sudah menjadi distributor,
Anda boleh membayar untuk bergabung dengan
Yayasan Perlindungan MLM (Multi-Level Marketing
Protection Foundation) untuk mendapatkan lebih
banyak jaminan.

Merasa
aman k
arena
ada jam
inan

Membayar dana perlindungan 100
yuan ( sekali bayar) dan biaya
tahunan ( biaya diumumkan setiap
tahun pada bulan 1)

Distributor

Pembayaran agar bisa mendapatkan
konsultasi hukum pemasaran
berjenjang, mediasi persengketaan,
ataupun bantuan hukum.

Yayasan
Perlindungan
MLM
(Multi-Level Marketing
Protection Foundation)

Situs Web Yayasan Perlindungan
Pemasaran Berjenjang / Multi-Level
Marketing Protection Foundation

Pahami lebih lanjut
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