


 

 

Kebijakan & Prosedur  
 

1) Tujuan  
 
Kebijakan & Prosedur (“K&P”) ini mengemukakan hak dan kewajiban antara QNet Ltd 
(“Perusahaan”) dengan Perwakilan Independennya (“Perwakilan”). K&P, Formulir Pendaftaran 
Perwakilan yang telah diterima oleh Perusahaan beserta Skema Kompensasi secara bersama-
sama mengatur seluruh hubungan kontraktual antara Perusahaan dengan Perwakilannya. 
 

2) Definisi  
 
“Perjanjian” adalah Formulir Pendaftaran Perwakilan online yang telah diisi dan diserahkan oleh 
Perwakilan yang selanjutnya diterima oleh Perusahaan. 
 
“Tanggal Peringatan” adalah peringatan dari tanggal diterimanya seorang Perwakilan sebagai 
Perwakilan. 
 
“Biaya Keanggotaan IR Tahunan” berarti biaya administrasi tahunan tidak dapat 
dikembalikan yang harus dibayar Perwakilan untuk memperbarui hubungan kontraknya sebagai 
Perwakilan dengan Perusahaan. 
 
“Perencana Bisnis” adalah suatu perangkat yang berisi materi pelatihan dan informasi 
Perusahaan. 
 
“Perusahaan” berarti QNet Ltd, suatu perusahaan dengan liabilitas terbatas yang didirikan 
berdasarkan hukum Hong Kong dengan kantor terdaftar di 21/F, 133 Hoi Bun Rd., Kwun Tong, 
Kowloon East, Hong Kong. 
 
“Skema Kompensasi QNET” atau “Skema Kompensasi” atau “Q10” berarti Skema 
Pemasaran dan Kompensasi QNET yang menampilkan Skema Utama maupun Skema RSP seperti 
diperinci dalam Lampiran 1. 
 
“Ringkasan Kompensasi” adalah suatu laporan berkala yang diterbitkan oleh Perusahaan 
untuk para Perwakilannya yang memuat rincian nilai komisi dan/atau bonus yang diperoleh setiap 
Perwakilan dalam periode yang relevan. 
 
“Pelanggan” adalah seseorang yang membeli produk-produk yang dikeluarkan oleh Perusahaan 
tetapi tidak terdaftar sebagai Perwakilan. 
 
“Downline” berarti TC atau Pelanggan/Perwakilan di bawah TC atau Perwakilan tertentu secara 
berurutan pada Pohon Jejaring seperti yang disyaratkan dalam konteks. 
 
“Pohon Jaringan” adalah hubungan atau posisi relatif TC dalam basis data Perusahaan. 
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“Paket Keanggotaan IR” adalah paket penyambutan yang terdiri atas Perencana Bisnis dan 
Portofolio Produk online yang berisi beragam presentasi multimedia, video dan brosur serta 
banyak alat pembangun bisnis yang berharga lainnya bagi Perwakilan baru; 
 
“Merger” adalah penggabungan dua (2) atau lebih menjadi satu (1). 
 
“Formulir OTP” adalah Formulir Penawaran Beli (Offer to Purchase). Dengan formulir ini 
seseorang dapat mengajukan penawaran untuk membeli produk-produk Perusahaan. 
 
“K&P” adalah Kebijakan & Prosedur sebagaimana dinyatakan di sini. 
 
“Perorangan” meliputi setiap orang, perusahaan (misalnya suatu perseroan terbatas) atau non 
perusahaan (misalnya klub atau asosiasi). 
 
“TC Primer” adalah TC pertama yang diberikan pada Perwakilan saat ia menjadi seorang 
Perwakilan. Biasanya dikenali melalui ekstensi ‘001’ setelah Nomor Identifikasi Perwakilannya. 
 
“Portofolio Produk” berarti perangkat yang berisi beragam presentasi multimedia, video dan 
brosur serta banyak alat pembangun bisnis yang berharga lainnya. 
 
“Produk” adalah segala bentuk produk termasuk layanan, kecuali konteksnya menyatakan lain. 
 
“Akun Q” adalah catatan pembukuan di dalam sistem pembukuan Perusahaan. Setiap 
Perwakilan memiliki Akun Q-nya sendiri. Akun tersebut mencatat jumlah uang yang merupakan 
utang Perusahaan kepada Perwakilan terkait atau sebaliknya. 
 
“Perwakilan” atau “Perwakilan Independen” atau “IR” berarti orang yang mendaftar untuk 
membangun organisasi bisnis dengan menjual produk dan merujuk orang lain. 
 
“Keanggotaan” berarti seluruh TC yang dimiliki seorang Perwakilan beserta kepentingan lainnya 
yang dimilikinya sebagai Perwakilan. 
 
“Nomor Identifikasi Perwakilan” adalah nomor identifikasi yang diberikan oleh Perusahaan 
kepada seorang Perwakilan saat Perusahaan menerima orang tersebut sebagai Perwakilannya. 
[Lihat sub-klausul 4.01] Nomor Identifikasi Perwakilan yang dimiliki oleh seorang Perwakilan 
merupakan suatu nomor unik untuk setiap Perwakilan dan akan dipergunakan untuk 
mengidentifikasi Perwakilan tersebut selama hubungan bisnisnya dengan Perusahaan. 

“Perujuk” berarti IR yang merujuk Pelanggan eceran atau IR lain dengan membantu mereka 
menjadi Perwakilan Independen QNET.  

“Kebijakan Media Sosial” berarti kebijakan dan panduan Perusahaan tentang bagaimana IR 
bisa mendiskusikan dan mempromosikan bisnis mereka di platform media sosial seperti blog, 
Facebook, YouTube, LinkedIn, MySpace, dll dan ini bisa ditemukan di Kantor Virtual IR. 

“Pusat Penelusuran” atau "TC" adalah suatu posisi dalam basis data Perusahaan. Komisi 



dan/atau bonus dihitung dengan mengacu pada setiap Pusat Penelusuran (TC). 
 
“Upline” adalah TC atau Perwakilan di atas TC atau Perwakilan tertentu pada Pohon Jaringan 
sebagaimana disyaratkan dalam konteks. 
 
“USD” atau “US$” atau “Dollar Amerika Serikat” berarti mata uang resmi Amerika Serikat. 
 
3) Perwakilan Independen  
 
3.01 Cara menjadi Perwakilan Independen 
 
Untuk menjadi Perwakilan Independen, Anda harus: 
 

(a) Cukup usia secara hukum di negara bagian, wilayah atau negara tempat Anda berdomisili; 
 
(b) Memiliki Perujuk; 
 
(c) Mengisi Formulir Pendaftaran Perwakilan secara online di situs web resmi Perusahaan; 
 
(d) Membeli “Paket Keanggotaan IR”, yang harganya mencakup Biaya Keanggotaan IR 

Tahunan untuk tahun pertama, yang dibayarkan oleh Perwakilan saat bergabung.  
 
3.02 Pembelian Kembali 
Perusahaan akan membeli kembali, dengan ketentuan perdagangan yang wajar, materi-materi 
promosi yang diproduksi oleh perusahaan dan/atau Perencana Bisnis yang saat ini masih dapat 
dipasarkan apabila seorang Perwakilan, untuk alasan apa pun, meninggalkan Perusahaan dan 
memutuskan untuk tidak lagi menjadi seorang Perwakilan. Pada saat Perwakilan yang hendak 
meninggalkan Perusahaan meminta Perusahaan untuk membeli kembali materi promosi dan/atau 
Perencana Bisnis yang dimilikinya, maka ia harus mengisi Formulir Permohonan Pembelian 
Kembali (yang bisa diunduh dari situs web resmi Perusahaan www.qnet.net) dan mengirimkan 
materi promosi dan/atau Perencana Bisnis tersebut berikut tanda terima aslinya, dengan biaya 
dan risiko yang ditanggung sendiri, ke kantor Perusahaan di Hong Kong. Pengembalian uang 
yang akan diterima Perwakilan yang berhenti setara dengan biaya materi promosi dan/atau 
Perencana Usaha, dikurangi 
sepuluh (10) persen biaya penanganan. 
 
3.03 Entitas Bisnis 
Untuk pendaftaran yang diajukan selain oleh perorangan, harus disertai dengan semua dokumen 
legal beserta rincian pemegang saham untuk pengajuan badan hukum. Dokumen tersebut harus 
dikirimkan dalam jangka waktu sepuluh (10) hari sejak tanggal pendaftaran ke kantor Perusahaan 
di Hong Kong. Ketidakmampuan untuk menyerahkan dokumen tersebut dapat berakibat pada 
penolakan pendaftaran. 
 
3.04 Perubahan Dewan Direksi atau Pemegang Saham 
Apabila terdapat perubahan pada Anggota Direksi atau Pemegang Saham dalam perusahaan 
tersebut sebagaimana disebutkan dalam sub-klausul 3.03, mereka harus secepatnya 
menyampaikan perubahan tersebut kepada Perusahaan, dan Perusahaan memiliki hak atas 
pertimbangannya sendiri untuk menghentikan atau mengonfirmasi Keanggotaan mereka. 

http://www.qnet.net/


 

3.05 Formulir Pendaftaran Perwakilan online Ganda 
Apabila seorang pendaftar mengirimkan sekaligus beberapa Formulir Pendaftaran Perwakilan 
secara online yang mencantumkan Perujuk yang berbeda, maka hanya pendaftaran lengkap yang 
pertama diterima oleh Perusahaan yang akan disetujui. Sub-klausul ini tidak berlaku bagi 
Perwakilan yang pada awalnya mendaftar dalam Skema Kompensasi QNET dan kemudian 
mengajukan permohonan untuk berpartisipasi dalam Skema Kompensasi Lokal, dengan syarat 
pendaftaran untuk berpartisipasi dalam Skema Kompensasi Lokal tidak mengubah garis rujukan 
dari Perwakilan di bawah Skema Kompensasi QNET. 
 

3.06 Perujuk Pelanggan 
Bagi Pelanggan Perusahaan yang kemudian mengajukan permohonan untuk menjadi Perwakilan, 
Perujuk dari pembeliannya yang terakhir juga akan menjadi Perujuk Keanggotaannya, kecuali 
apabila pembelian terakhir Pelanggan tersebut dilakukan lebih dari enam (6) bulan sebelum 
diajukannya permohonan menjadi Perwakilan dan dalam pengajuannya yang bersangkutan 
menyebutkan Perwakilan lain sebagai Perujuknya. 
 

3.07 Penerimaan 
Pendaftar hanya dapat menjadi Perwakilan apabila pendaftarannya diterima dan disetujui oleh 
Perusahaan. Perusahaan berhak untuk menerima atau menolak pendaftaran berdasarkan 
pertimbangan pribadi Perusahaan. Apabila ditolak, pemberitahuan akan dikirimkan kepada 
pendaftar beserta pengembalian dana secara utuh termasuk yang disebutkan dalam sub-klausul 
3.01 3.01(d). 
 

3.08 Nama fiktif atau rekaan 
Seseorang atau suatu badan tidak dapat mendaftar sebagai Perwakilan dengan menggunakan 
nama fiktif atau julukan. 
 

3.09 Jaminan Pengembalian Uang dan Pembelian Kembali 
Pelanggan dan/atau Perwakilan dengan ini diberi tahu bahwa Produk tunduk pada jaminan 
pengembalian uang dan pembelian kembali sebagaimana dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan 
yang ditemukan secara online, yang berlaku sebagaimana sesuai bagi mereka. 
 

4) Pengangkatan  
 

4.01 Status Perwakilan 
Setelah Perusahaan menyetujui Formulir Pendaftaran Perwakilan yang diajukan pendaftar, maka 
Perusahaan akan memberikan status Perwakilan kepada pendaftar tersebut di dalam Skema 
Kompensasi dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis dan selanjutnya pendaftar dinyatakan 
sebagai Perwakilan. Kepada Perwakilan tersebut, Perusahaan akan memberikan Nomor Identitas 
Perwakilan. Perwakilan harus menyertakan Nomor Identitas Perwakilannya dalam semua 
pemesanan dan korespondensinya dengan Perusahaan. 
 

4.02 Pembatalan 
Perusahaan berhak membatalkan persetujuan tersebut atas pertimbangan pribadi perusahaan 
dalam jangka waktu enam puluh (60) hari setelah diterimanya pendaftaran. Setelah persetujuan 
dibatalkan, Perusahaan harus mengirimkan pemberitahuan kepada pendaftar untuk 
menginformasikan pembatalan tersebut. Tetapi, Perusahaan tidak berkewajiban menyampaikan 
pada pendaftar alasan yang mendasari keputusan Perusahaan untuk membatalkan. 



 
4.03 Perpanjangan dan Pengakhiran 

(a) Penunjukan sebagai Perwakilan adalah untuk jangka waktu satu (1) tahun kalender saja. 
Perwakilan harus memperpanjang Keanggotaannya setiap tahun pada atau sebelum 
jatuhnya Tanggal Peringatan. Dengan mematuhi persyaratan yang terkait dalam Skema 
Kompensasi, Perwakilan berhak untuk memperpanjang Perjanjian dengan membayar 
Biaya Keanggotaan IR Tahunan yang tidak dapat dikembalikan pada atau sebelum 
Tanggal Peringatan. Apabila Perwakilan lalai untuk memperpanjang Perjanjian pada atau 
sebelum Tanggal Peringatan, maka ia memperoleh masa tenggang tiga puluh (30) hari 
untuk membayar Biaya Keanggotaan IR Tahunan. Apabila Biaya Keanggotaan IR Tahunan 
dibayarkan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari, maka yang bersangkutan dianggap 
telah memperpanjang Perjanjiannya pada Tanggal Peringatan di tahun itu. 
 

(b) Perwakilan wajib memperpanjang Perjanjiannya. Apabila Perwakilan tidak 
memperpanjang keanggotaannya pada atau sebelum Tanggal Peringatan dan sebelum 
berakhirnya masa tenggang, maka Keanggotaannya akan diakhiri (yaitu kembali ke 
Tanggal Peringatan). Setelah Keanggotaan diakhiri, IR terkait tidak akan berhak 
menikmati semua hak IR yang diberikan menurut K&P ini. 

 
4.04  Pemeliharaan Akun Q IR yang Diakhiri  
 

(a) QNET berhak mengenakan biaya yang wajar untuk memelihara Akun Q IR yang diakhiri 
keanggotaannya. Biaya pemeliharaan ini adalah jumlah standar yang ditagihkan per bulan 
melalui sistem Akun Q. 
 

(b) Biaya pemeliharaan akan dikenakan tanpa memandang jumlah saldo atau kredit tersisa 
di Akun Q IR yang keanggotaannya diakhiri sampai saldo Akun Q itu menjadi nol. Jika 
Keanggotaan IR terkait dengan Akun Q telah diakhiri selama tujuh (7) tahun dan lebih, 
kredit atau saldo yang tersisa pada Akun Q tersebut mungkin dihapuskan seluruhnya. 
 

(c) Biaya pemeliharaan akan dipotong dari saldo yang tersisa di Akun Q IR yang 
keanggotaannya diakhiri yang relevan dan akan tampak di laporan/rekening Akun Q IR 
yang keanggotaannya diakhiri yang relevan. 
 

(d) QNET berhak mengubah biaya pemeliharaan IR yang keanggotaannya diakhiri dari waktu 
ke waktu dan kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada IR. 
 

4.05 Kontraktor independen 
Perwakilan merupakan kontraktor independen yang memiliki hak dan kewajiban yang dinyatakan 
melalui K&P untuk mempromosikan atau memasarkan produk-produk Perusahaan. 
 
4.06 Tidak memiliki hak untuk mewakili Perusahaan 
Perwakilan bukan merupakan pemegang waralaba, mitra, karyawan, agen atau perwakilan 
Perusahaan. Ia tidak berhak dan dilarang menyatakan dirinya sendiri sedemikian rupa. Hubungan 
antara Perwakilan dan Perusahaan sepenuhnya diatur dalam K&P ini. Segala bentuk pelanggaran 
terhadap klausul ini dari pihak Perwakilan merupakan pelanggaran serius terhadap K&P dan bisa 
berakibat pada penghentian atas Keanggotaannya. 
 



4.07 Non-Karyawan 
Mengingat Perwakilan bukan merupakan karyawan Perusahaan, maka segala bentuk biaya yang 
timbul dalam pengembangan bisnisnya harus ditanggung oleh ia sendiri. Ia tidak berhak untuk 
meminta penggantian kepada Perusahaan. 
 
4.08 Klaim kompensasi karyawan 
Demikian pula, Perusahaan tidak berkewajiban atas pembayaran atau pembayaran bersama 
tunjangan karyawan apa pun kepada Perwakilannya. Perwakilan bertanggung jawab sendiri atas 
asuransi tanggung gugat, kesehatan, kecacatan serta asuransi kompensasi pekerja, dll. 
 

5) Hak dan Kewajiban Perwakilan  
 
5.01 Non Eksklusivitas 
Perwakilan memiliki hak non-eksklusif untuk memasarkan dan mempromosikan produk-produk 
Perusahaan. Tidak ada batasan geografis bagi negara yang merujuk atau menjual, namun dengan 
syarat bahwa Perusahaan berhak untuk tidak menjual produk atau layanan di negara bagian, 
wilayah atau negara tertentu. 
 
5.02 Hak untuk merujuk 
Hanya Perwakilan yang memiliki hak untuk merujuk Pelanggan dan/atau merujuk Perwakilan baru 
lainnya ke Perusahaan sehingga dapat menikmati manfaat sesuai Skema Kompensasi karena 
melakukannya. Saat merujuk Perwakilan baru ke Perusahaan, Perwakilan yang merujuk harus 
memberikan salinan K&P, Formulir Pendaftaran Perwakilan serta rincian Skema Kompensasi 
kepada pihak yang akan dirujuk. 
 
5.03 Hak untuk membeli dengan harga diskon 
Pembelian pemenuhan kualifikasi pertama yang dilakukan Perwakilan atas produk-produk 
Perusahaan dilakukan dengan Harga eceran apabila Perwakilan belum berhasil mempromosikan 
produk apa pun kepada Pelanggan sebelum melakukan pembelian pertamanya sendiri. Tunduk 
terhadap yang disebutkan di atas, Perwakilan berhak untuk membeli produk-produk Perusahaan 
dengan harga diskon yang dikenal sebagai “Harga Diskon IR”.  
 
5.04 Hak-hak terhadap literatur dan komunikasi Perusahaan, dll.; Hak-hak untuk 

ambil bagian dalam acara Perusahaan 
Perwakilan dapat menerima literatur atau komunikasi lainnya secara berkala dari Perusahaan. 
Mereka juga akan diminta untuk, dan setelah membayar biaya yang sesuai jika dikenakan, 
berpartisipasi dalam acara dukungan, layanan, pelatihan serta motivasi dan penghargaan yang 
disponsori oleh Perusahaan. Mereka juga dapat diminta untuk berpartisipasi dalam kontes 
promosi dan insentif serta berbagai program yang disponsori Perusahaan bagi para 
Perwakilannya. 
 
5.05 Tidak berhak untuk mewakili Perusahaan sebagai agen atau karyawan  
Perwakilan tidak memiliki hak untuk merundingkan atau memutuskan kontrak apa pun atas nama 
Perusahaan. Perwakilan juga tidak boleh bersikap seolah-olah memiliki hak tersebut. Perwakilan 
dilarang menyatakan bahwa dirinya adalah agen atau karyawan Perusahaan. 
 
 
5.06 Kewajiban untuk melakukan promosi pribadi  



Tanpa memandang peringkat prestasi mereka, Perwakilan berkewajiban untuk secara 
berkelanjutan mempromosikan penjualan secara pribadi dengan mengenalkan Pelanggan baru 
ke Perusahaan serta memberikan layanan bagi Pelanggan yang sudah ada. 
 
5.07 Kewajiban kepada Downline 
Setiap Perwakilan yang mengenalkan Perwakilan lainnya kepada Perusahaan sangat disarankan 
untuk memberikan fungsi pelatihan serta bantuan yang tulus untuk memastikan bahwa Downline 
mereka mengoperasikan dan menjalankan bisnis Perwakilannya dengan baik. Menjalin kontak 
dan komunikasi secara berkelanjutan akan memberi manfaat baik bagi Perujuk maupun Downline 
mereka. Perwakilan harus menjelaskan Skema Kompensasi secara jujur dan adil. Tidak ada klaim 
pendapatan baik dari masa lalu, potensial ataupun aktual yang boleh dinyatakan terhadap calon 
Perwakilan. Perwakilan juga dilarang untuk menggunakan pendapatan mereka, atau pendapatan 
Perwakilan lainnya, sebagai indikasi kesuksesan untuk meyakinkan orang lain. Dilarang 
menggunakan cek komisi sebagai bahan pemasaran. Perwakilan dilarang menjamin komisi atau 
estimasi biaya kepada prospek. 
 
5.08 Cross Lining 
Tunduk pada sub-klausul9.01 dan sub-klausul 9.03, Perwakilan dilarang merujuk atau mencoba 
untuk merujuk Perwakilan lain dari garis rujukan yang berbeda agar ‘beralih’ ke garis rujukan 
yang lain. Contoh Cross Lining adalah: 
 

(a) Menempatkan TC tambahan miliknya pada garis rujukan yang tidak berada di bawah TC 
Primernya; 

 
(b) Penempatan Perwakilan baru dengan menggunakan nama siapa pun yang diketahui oleh 

Perujuk dan menempatkannya pada garis rujukan yang tidak berada di bawah TC Primer 
Perujuk dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari perolehan Perwakilan baru 
tersebut; 

 
(c) Perwakilan yang memiliki kepentingan terhadap suatu entitas yaitu Perwakilan pada garis 

rujukan yang tidak berada di bawah TC Primernya;  
 

(d) Memasuki garis rujukan lain dengan nama yang sama dengan Perwakilan yang sudah ada 
memakai Nomor Identitas Perwakilan yang sah selain dari yang dipergunakan 
sebelumnya. Situasi apa pun (baik contoh di atas atau yang lainnya) yang dianggap 
merupakan pelanggaran atas sub-klausul ini harus diperiksa dengan seksama dan dapat 
berakibat pada penghentian Perwakilan yang baru ditempatkan, maupun Perwakilan yang 
mendorong terjadinya situasi demikian.  

 
5.09 Klausul Tidak Bersaing 60 Hari 
Apabila Perwakilan yang berusaha dan berhasil membuat calon Pelanggan/Perwakilan 
menandatangani dokumen tertulis apa pun yang membuktikan bahwa Perwakilan tersebut 
berupaya, berhasil ataupun tidak, untuk merujuk calon Pelanggan/Perwakilan tersebut kepada 
Perusahaan, maka calon Pelanggan/Perwakilan tersebut dilarang, dalam jangka waktu enam 
puluh (60) hari sejak tanggal yang tertera pada dokumen tertulis, mendaftarkan dirinya di bawah 
rujukan Perwakilan lainnya. Perusahaan memiliki hak untuk memberhentikan sementara, 
mengakhiri atau memindahkan TC atau Keanggotaan untuk setiap pelanggaran sub-klausul ini. 
 



5.10 Kewajiban untuk tidak merujuk ke program lainnya 
Perwakilan dilarang merujuk, berupaya untuk merujuk, atau secara sadar membantu pihak lain 
untuk merujuk, Perwakilan lain atau pihak lainnya ke perusahaan pemasaran jaringan lainnya 
atau ke organisasi penjualan Perwakilan lainnya. Selain itu, Perwakilan dilarang untuk 
berpartisipasi dalam tindakan apa pun sementara menyadari bahwa dengan berpartisipasi dalam 
tindakan tersebut, ia dapat menyebabkan Perwakilan atau orang lain dirujuk oleh orang lain ke 
dalam perusahaan pemasaran jaringan lainnya.  
 
Perwakilan dilarang keras mempromosikan layanan, produk dan/atau program bisnis saingan 
lainnya.  
 
Pada acara Perusahaan, atau di seluruh properti Perusahaan, Perwakilan tak boleh membujuk 
orang lain untuk bergabung dengan perusahaan pemasaran jaringan lain atau terlibat dalam 
penjualan produk milik perusahaan pemasaran jaringan lainnya. 
 
Pelanggaran terhadap bagian mana pun dari klausul ini merupakan pelanggaran serius terhadap 
K&P dan dapat mengakibatkan penangguhan seketika atau bahkan penghentian Keanggotaan 
dari Perwakilan yang melakukan pelanggaran. 
 
5.11 Pelanggaran keamanan 
Seluruh Perwakilan bertanggung jawab untuk mempertahankan integritas jaringan Perusahaan. 
Perwakilan yang didapati 'meretas' ke atau mengganggu atau mengubah basis data Perusahaan 
atau bagian mana pun dari sistem Komputer Perusahaan (perangkat keras dan/atau perangkat 
lunak) atau berupaya untuk melakukan salah satu dari tindakan tersebut di atas tanpa otorisasi 
yang sah maka Keanggotaannya akan dihentikan dengan segera. Perwakilan bersangkutan juga 
harus bertanggung jawab atas seluruh kerugian dan kerusakan konsekuensial yang dialami 
Perusahaan. 
 
5.12 Kepatuhan hukum 
Perwakilan harus mematuhi seluruh hukum, undang-undang, peraturan dan ketentuan tentang 
penyelenggaraan bisnis Perwakilan mereka. 
 
5.13 Pajak, pengeluaran, dll. 
Perwakilan bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar pajak-pajak lokal, negara bagian, 
provinsi dan federal atas segala bentuk pendapatan yang mereka peroleh sebagai Perwakilan. 
Kecuali disyaratkan oleh undang-undang, regulasi atau peraturan di negara yang terkait, 
Perusahaan tidak berkewajiban untuk memberikan informasi pajak berkenaan dengan komisi 
dan/atau bonus yang diterima oleh Perwakilannya atas nama Perwakilan kepada otoritas 
pemerintah mana pun atau menahan komisi dan/atau bonus untuk membayar pajak 
Perwakilannya.  
 
Segala bentuk komisi dan/atau bonus yang dibayarkan oleh Perusahaan adalah pendapatan kotor 
tanpa potongan pajak atau pemotongan dalam bentuk apa pun oleh Perusahaan. Apabila setelah 
pembayaran komisi dan/atau bonus kepada Perwakilan, didapati bahwa Perusahaan bertanggung 
jawab karena tidak memotong pajak yang terkait dengan komisi dan/atau bonus tersebut, maka 
Perwakilan harus membebaskan Perusahaan dari liabilitas tersebut. 
 
5.14 Kewajiban terhadap Perusahaan 



Perwakilan harus, setiap saat, tetap loyal kepada Perusahaan dan tidak mempublikasikan 
informasi/pernyataan lisan dan/atau tertulis yang bersifat negatif atau merugikan Perusahaan. 
Perwakilan harus setiap saat menjunjung tinggi manajemen Perusahaan, kelalaian untuk 
melakukannya dapat berakibat pada penghentian dengan memperhatikan bahwa ia dapat 
dituntut atas fitnah atau pencemaran nama baik. 
 

6) Komisi dan Bonus  
 

6.01 Syarat mendapatkan komisi dan/atau bonus 
Perwakilan harus aktif dan mematuhi Perjanjian, K&P serta Skema Kompensasi dan telah 
membayar Biaya Pendaftaran atau Biaya Keanggotaan IR Tahunan agar memenuhi syarat untuk 
mendapatkan komisi dan/atau bonus. Selama Perwakilan berhak menerima komisi dan/atau 
bonus berdasarkan Skema Kompensasi tersebut, Perusahaan harus membayar komisi dan/atau 
bonus kepada Perwakilan tersebut sesuai dengan Skema Kompensasi tersebut. Perwakilan harus 
mengacu pada Skema Kompensasi untuk penjelasan terperinci mengenai struktur bonus, komisi 
dan/atau keuntungan serta persyaratan terkait.  
 

Komisi dan/atau bonus HANYA dibayarkan atas penjualan produk-produk Perusahaan. Komisi 
atau bonus tidak dibayarkan atas pembelian materi penjualan, literatur, Perencana Bisnis, 
Portofolio Produk Perusahaan atau untuk mensponsori Perwakilan dan/atau Pelanggan lainnya.  
 

Agar dapat menerima komisi atas penjualan produk, Perwakilan harus mengisi Formulir 
Pendaftaran Perwakilan yang harus diterima dan disetujui oleh Perusahaan sebelum akhir Periode 
Komisi di mana penjualan dilakukan.  
 

Komisi dan/atau bonus dihitung untuk setiap Pusat Penelusuran. Perwakilan berhak memiliki lebih 
dari satu (1) Pusat Penelusuran. Untuk rincian akuisisi atas TC tambahan serta penempatan TC, 
harap baca Skema Kompensasi yang diuraikan dalam Lampiran 1. 
 

6.02 Periode Komisi 
 

Periode Komisi adalah periode waktu di mana komisi dihitung dan dibayarkan berdasarkan 
penjualan dari minggu sebelumnya. Periode dimulai pada pukul 00:01 hari Sabtu hingga 23:59 
hari Jumat. Tetapi, perhitungan komisi dilakukan di akhir setiap hari mulai hari Senin hingga 
Jumat saja. Seluruh transaksi atau BV yang diakumulasi oleh atau untuk setiap Perwakilan pada 
hari Sabtu dan Minggu akan dianggap seolah terakumulasi pada hari Senin untuk kepentingan 
penghitungan komisi dan/atau bonus. 
 

6.03 Penyesuaian terhadap komisi dan/atau bonus 
Perwakilan menerima komisi, bonus dan keuntungan lainnya menurut Skema Kompensasi 
berdasarkan penjualan produk aktual kepada Pelanggan. Apabila suatu produk dikembalikan 
kepada Perusahaan untuk ditukar kembali dengan uang atau dibeli kembali oleh Perusahaan atau 
apabila suatu transaksi tidak berhasil terselesaikan, maka komisi, bonus dan/atau keuntungan 
lain yang melekat pada produk yang dikembalikan atau dibeli kembali atau transaksi yang tidak 
berhasil tersebut, akan dikurangi dalam Periode Komisi di mana penarikan uang atau pembelian 
kembali berlangsung, dan berlanjut ke Periode Komisi selanjutnya hingga komisi, bonus dan/atau 
keuntungan lainnya dapat dipulihkan sepenuhnya dari Perwakilan yang telah menerima komisi 
dan/atau bonus atas penjualan produk yang ditukar kembali dengan uang atau produk yang dibeli 
kembali.  
 



Di samping itu, apabila Perusahaan telah membayarkan komisi dan/atau bonus kepada 
Perwakilan untuk produk yang dikembalikan, maka Perusahaan berhak untuk meminta Perwakilan 
bersangkutan untuk mengembalikan komisi dan/atau bonus yang dimaksud dan Perwakilan juga 
berkewajiban untuk mengembalikan komisi dan/atau bonus tersebut kepada Perusahaan. 
 
6.04 Ringkasan Kompensasi 
Perusahaan berhak untuk mengenakan biaya pemrosesan saat menerbitkan Ringkasan 
Kompensasi elektronik atau kertas atas permintaan Perwakilan. 
 
6.05 Pembayaran komisi 
Seluruh komisi dan/atau bonus yang diterima Perwakilan akan dikreditkan ke Akun Q-nya. 
Perwakilan dapat memberikan instruksi pada Perusahan untuk pembayaran dari Akun Q-nya 
melalui cek, draf permintaan atau transfer telegrafis dengan dikenakan biaya administrasi 
sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu.  
 
6.06 Komisi dan/atau bonus yang tidak dicairkan 
Perwakilan harus menyetor atau mencairkan cek komisi dalam waktu enam (6) bulan sejak 
tanggal penerbitannya. Cek yang tidak dicairkan setelah enam (6) bulan dinyatakan tidak berlaku 
lagi. Setelah cek komisi dinyatakan tidak berlaku dan apabila Perwakilan yang memegang cek 
komisi tersebut meminta Perusahaan untuk menerbitkan kembali cek komisi lainnya untuk 
menggantikan yang sudah tidak berlaku, maka Perusahaan berhak untuk mengenakan biaya 
proses untuk menerbitkan kembali suatu cek komisi. Biaya proses tersebut akan dipotong dari 
saldo yang dimiliki oleh Perwakilan. 
 
6.07 Kebijakan pesanan tunggu 
Perusahaan akan segera mengirimkan seluruh produk yang stoknya tersedia. Produk-produk yang 
stoknya dinyatakan habis (kecuali yang sudah diskontinu) akan ditempatkan pada pemesanan 
ulang dan dikirimkan setelah Perusahaan menerima stok tambahan. Perwakilan Perujuk akan 
mendapatkan komisi dari pesanan produk yang belum terpenuhi segera setelah produk tersebut 
dikirimkan kecuali bila produk tersebut dinyatakan tidak diproduksi lagi. Pesanan tunggu dapat 
dibatalkan atas permintaan Pelanggan atau IR. 
 
6.08 Penyesuaian 
Perusahaan berhak untuk menyesuaikan segala bentuk hutang yang dimiliki oleh Perwakilan 
terhadap Perusahaan dengan menguranginya dari bonus dan/atau komisi.  
 

7) Pengunduran diri, Penangguhan dan Pengakhiran  
 
7.01 Pengunduran Diri 
Perwakilan dapat mengundurkan diri secara sukarela dari dan/atau menghentikan 
Keanggotaannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya 
perihal pengunduran diri atau pengakhiran sukarela tersebut kepada Perusahaan. Penerimaan 
pengunduran diri sukarela dan/atau penghentian setelah diterimanya pemberitahuan bergantung 
pada kebijakan pribadi Perusahaan.” 
 
 
7.02 Penangguhan 
Keanggotaan Perwakilan bisa ditangguhkan akibat melanggar ketentuan mana pun dalam 



Perjanjian, K&P, Skema Kompensasi dan/atau dokumen terkait lainnya yang diterbitkan oleh 
Perusahaan. Saat mengambil keputusan untuk menangguhkan Perwakilan, Perusahaan akan 
menginformasikan keputusan tersebut secara tertulis kepada Perwakilan, tanggal berlakunya 
penangguhan, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencabut penangguhan tersebut 
(jika ada). Pemberitahuan penangguhan akan dikirim ke alamat Perwakilan yang tertera pada 
berkas sesuai ketentuan pemberitahuan yang tertera dalam K&P. Penangguhan tersebut dapat 
atau tidak dapat mengarah pada pengakhiran Perwakilan yang ditentukan atas kebijakan penuh 
Perusahaan. Apabila Perwakilan menghendaki Perusahaan untuk meninjau keputusan tersebut, 
yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tersebut secara tertulis kepada Perusahaan 
dalam jangka waktu lima belas (15) hari sejak tanggal pemberitahuan penangguhan. Perusahaan 
akan meninjau dan mempertimbangkan penangguhan tersebut dan mengirimkan pemberitahuan 
tertulis kepada Perwakilan terkait dengan keputusannya dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari 
sejak tanggal diterimanya permintaan tertulis dari Perwakilan. Sesudah itu Perusahaan tidak akan 
meninjau lebih lanjut keputusannya. Perusahaan dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu 
selama masa penangguhan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada yang berikut ini:  
 

(a) Melarang Perwakilan menempatkan dirinya sebagai Perwakilan atau menggunakan merek 
dan/atau materi milik Perusahaan; 

 
(b) Menahan komisi dan/atau bonus Perwakilan selama periode penangguhan; 

 
(c) Melarang Perwakilan membeli produk dan layanan yang disediakan Perusahaan; 

 
(d) Melarang Perwakilan merujuk Perwakilan baru, menghubungi Perwakilan lain atau 

menghadiri pertemuan Perwakilan; 
 

(e) Apabila Perusahaan, atas kebijakan penuhnya, menetapkan bahwa pelanggaran yang 
menyebabkan penangguhan terus berlanjut dan belum terselesaikan secara memuaskan, 
atau terjadi suatu pelanggaran baru yang melibatkan Perwakilan yang ditangguhkan, 
maka Perwakilan yang ditangguhkan tersebut dapat diberhentikan. 

 
7.03 Pengakhiran 
Bergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran tersebut, Perwakilan dapat dengan segera 
diberhentikan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian, K&P, Skema 
Kompensasi, dan/atau dokumen terkait lainnya yang diterbitkan oleh Perusahaan. Perusahaan 
dapat, atas kebijakan penuhnya, memberhentikan Perwakilan yang melakukan pelanggaran 
tanpa memberikan masa penangguhan terhadap yang bersangkutan. Saat keputusan diambil 
untuk memberhentikan Perwakilan, Perusahaan akan menyampaikan hal tersebut kepada 
Perwakilan secara tertulis ke alamat yang tercantum dalam berkas Perwakilan tersebut yang 
menyebutkan bahwa pengakhiran telah dilakukan.  
 
Apabila Perwakilan memohon Perusahaan untuk meninjau kembali keputusan pengakhiran 
tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan tersebut secara tertulis dalam 
jangka waktu lima belas (15) hari sejak tanggal pemberitahuan pengakhirannya. Apabila 
Perusahaan tidak menerima permohonan dalam jangka waktu lima belas (15) hari, maka 
pengakhiran tersebut secara otomatis akan dianggap final. Apabila Perwakilan mengajukan 
permohonan dengan tepat waktu, Perusahaan akan meninjau keputusan tersebut dan 
memberitahukan keputusannya kepada Perwakilan yang bersangkutan dalam jangka waktu tiga 



puluh (30) hari setelah diterimanya permohonan dari Perwakilan tersebut. Sesudah itu, 
Perusahaan tidak akan meninjau lebih lanjut keputusannya. Apabila keputusan pemberhentian 
tersebut tidak dicabut kembali, maka pemberhentian dinyatakan efektif sejak tanggal yang tertera 
pada pemberitahuan pemberhentian awal. 
 
7.04 Dampak pengunduran diri, penangguhan dan pengakhiran 
Setelah mengundurkan diri, bekas Perwakilan dilarang untuk tetap menyatakan dirinya sebagai 
Perwakilan dari Perusahaan, dan harus berhenti menggunakan segala bentuk materi yang 
memuat merek dagang, merek layanan, nama dagang serta segala bentuk tanda, label, alat tulis 
atau iklan yang mengacu pada atau terkait dengan produk, skema atau program Perusahaan. 
Yang bersangkutan tidak berhak lagi untuk mendapatkan manfaat berdasarkan Perjanjian, K&P 
dan/atau Skema Kompensasi.  
 
Apabila Perwakilan ditangguhkan, maka sebelum pencabutan penangguhannya, dia dilarang 
untuk bertindak sebagai Perwakilan Perusahaan. Ia juga tidak diperkenankan untuk 
menggunakan materi yang memuat merek dagang, merek jasa, nama dagang dan segala bentuk 
tanda, label, alat tulis atau iklan yang mengacu pada atau terkait dengan produk, skema atau 
program milik Perusahaan. Ia tidak berhak lagi untuk mendapatkan manfaat berdasarkan 
Perjanjian, K&P dan/atau Skema Kompensasi. Tetapi ia tetap diperkenankan untuk 
mempertahankan TC-nya hingga kasusnya terselesaikan. Semua komisi dan/atau bonus yang 
seharusnya dibayarkan kepadanya seandainya ia tidak ditangguhkan akan ditahan oleh 
Perusahaan. Apabila penangguhan atas Perwakilan tersebut kemudian dicabut, maka seluruh 
komisi dan/atau bonus terhutang akan segera dibayarkan kepada Perwakilan. Tetapi, apabila 
kemudian Perwakilan tersebut diberhentikan, maka pengakhiran tersebut akan dinyatakan efektif 
sejak tanggal efektif penangguhan dilakukan. Seluruh komisi dan/atau bonus yang disimpan oleh 
Perusahaan sebagaimana disebutkan di atas akan dinyatakan hangus oleh Perusahaan.  
 
Segera setelah pengakhiran dilakukan, Perwakilan yang diberhentikan: 
 

(a) Harus menghapus dan secara permanen menghentikan pemakaian merek dagang, merek 
layanan, nama dagang dan segala bentuk tanda, label, alat tulis atau iklan yang mengacu 
pada atau terkait dengan produk, skema atau program milik Perusahaan; 

 
(b) Harus berhenti menyatakan dirinya sebagai Perwakilan Perusahaan; 

 
(c) Kehilangan seluruh hak-haknya sebagai Perwakilan dalam Skema Kompensasi dan 

terhadap seluruh komisi dan pendapatan di masa mendatang yang berasal dari program 
tersebut; 

 
(d) Harus melakukan semua tindakan yang secara beralasan diwajibkan oleh Perusahaan 

sehubungan dengan perlindungan informasi rahasia Perusahaan. Perusahaan memiliki 
hak untuk memotong sesuai jumlah utang Perwakilan ke Perusahaan termasuk, tanpa 
batasan, setiap kewajiban ganti rugi yang terjadi menurut sub-klausul 11.15 peraturan 
ini, dari komisi dan/atau bonus atau kompensasi lainnya yang dimiliki Perwakilan. 

 
 
7.05 Pendaftaran Ulang 
Perwakilan yang mengundurkan diri atau melanjutkan kembali Keanggotaannya dapat mendaftar 



ulang sebagai Perwakilan baru tetapi pendaftaran ulang tersebut hanya akan dipertimbangkan 
dua belas (12) bulan setelah pengunduran diri. Penerimaan pendaftaran ulang yang diajukan oleh 
Perwakilan yang diberhentikan akan menjadi kebijakan penuh Perusahaan. 
 

8) Pengalihan Keanggotaan  
 
8.01  Akuisisi Keanggotaan 

 
(a) Kecuali dinyatakan secara tegas di sini, Perwakilan dilarang menjual, memberikan atau 

mengalihkan Keanggotaannya (atau segala bentuk hak yang melekat) kepada Perwakilan 
atau pihak lain. Tanpa mengabaikan yang disebutkan di atas dan klausul 8.01 (c) tetapi 
tetap tunduk pada sub-klausul 8.01 (d), Perwakilan dapat mengalihkan Keanggotaannya 
kepada Perujuk pribadinya atau Perujuk pribadi dari Perujuk pribadinya hingga lima (5) 
tingkat Perujuk pribadi. Dalam kasus seperti ini, Keanggotaan Perujuk dan Keanggotaan 
Perwakilan yang dipindahkan akan dimerger menjadi satu kesatuan. 

 
(b) Dilarang mengalihkan Keanggotaan dalam jangka waktu enam (6) bulan kalender sejak 

tanggal pendaftaran Perwakilan. Apabila terjadi pengalihan, Perwakilan harus 
mengalihkan semua TC yang dimilikinya, yaitu seluruh Keanggotaan, kepada penerima 
pengalihan tanpa terkecuali. 

 
(c) Perwakilan yang ingin memperoleh Keanggotaan dari Perwakilan lain atau segala bentuk 

kepentingan yang melekat harus terlebih dahulu menghentikan Keanggotaannya dan 
menunggu dua belas (12) bulan sebelum dapat memenuhi syarat untuk melakukan 
pembelian tersebut. Seluruh transaksi tersebut harus diungkapkan sepenuhnya dan harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Perusahaan. 

 
(d) Perwakilan dilarang menjual, memberikan, menggabungkan atau mengalihkan 

Keanggotaannya (atau segala bentuk hak yang melekat) tanpa persetujuan tertulis 
terlebih dahulu dari Perusahaan dan harus mematuhi ketentuan di bawah ini: 

 
(d.1) Perusahaan berhak untuk menolak terlebih dahulu dalam kaitannya dengan segala 
bentuk penjualan, pemberian, pengalihan atau penggabungan Keanggotaan. Perwakilan 
yang ingin menjual, memberikan atau mengalihkan Keanggotaannya harus terlebih 
dahulu menawarkannya kepada Perusahaan secara tertulis dengan syarat dan ketentuan 
yang sama seperti penawaran yang baik atau dikehendaki. Perusahaan akan 
menginformasikan kepada Perwakilan dalam jangka waktu lima belas (15) hari setelah 
diterimanya pemberitahuan mengenai keputusannya untuk menerima atau menolak 
penawaran. Apabila Perusahaan tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu lima 
belas (15) hari atau menolak penawaran tersebut, maka Perwakilan dapat membuat 
penawaran yang sama atau menerima penawaran tertinggi dengan syarat dan ketentuan 
yang sama seperti penawaran kepada Perusahaan kepada pihak mana pun yang bukan 
merupakan Perwakilan. 
 
(d.2) Perwakilan yang menjual dan/atau calon pembeli harus menyerahkan kepada 
Perusahaan seluruh salinan dokumen yang merinci pengalihan, termasuk, tanpa batasan, 
nama pembeli, harga beli serta ketentuan pembelian dan pembayaran; 
 



(d.3) Pengalihan dokumen tersebut harus disertai dengan biaya pengalihan administrasi 
kantor sebesar USD 100; 
 
(d.4) Perjanjian pengalihan Keanggotaan harus memuat suatu syarat yang ditetapkan 
oleh Perwakilan yang menjual bagi kepentingan calon pembeli, yakni untuk tidak bersaing 
dengan calon pembeli atau berupaya untuk mengalihkan atau merujuk Perwakilan yang 
sudah ada selama jangka waktu satu (1) tahun sejak tanggal penjualan atau pengalihan;  
 
(d.5) Setelah penjualan, pengalihan atau pemberian disetujui secara tertulis oleh 
Perusahaan, pihak pembeli harus menggantikan posisi dan ketentuan perjanjian dari 
Perwakilan yang menjual dan harus menandatangani Formulir Pendaftaran Perwakilan 
yang ada dan dokumen lainnya sebagaimana disyaratkan oleh Perusahaan; 
 
(d.6) Atas kebijakan penuhnya, Perusahaan berhak menetapkan Syarat dan Ketentuan 
tambahan sebelum menyetujui proposal penjualan atau pengalihan. Perusahaan berhak 
untuk tidak menyetujui segala bentuk penjualan atau pengalihan. 

 
8.02 Perubahan Syarat atau Ketentuan 
Apabila Perwakilan mengubah Syarat dan Ketentuan penawarannya kapan pun, maka proses 
penawaran harus diulangi kembali, dimulai dengan pengajuan penawaran kepada Perusahaan. 
 
8.03 Mematuhi persyaratan Perusahaan 
Segala bentuk penjualan, pemberian atau pengalihan Keanggotaan atau segala bentuk 
kepentingan di dalamnya, yang tidak sesuai dengan persyaratan tersebut di atas tidak akan 
disetujui atau diakui oleh Perusahaan. 
 
8.04 Produk yang tidak dibayar lunas 
Dilarang melakukan pengalihan, pemberian atau penjualan Keanggotaan apabila pihak yang 
mengalihkan, pihak yang memberikan atau Perwakilan yang menjual belum membayar penuh 
produk-produk yang dipesannya kepada Perusahaan. 
 
8.05 Pengalihan ke Downline sendiri 
Dilarang mengalihkan Keanggotaan ke Downline sendiri. 
 
8.06 Menghindari Kepatuhan 
Jika diputuskan, dengan pertimbangan Perusahaan, bahwa Keanggotaan dipindahkan dengan 
maksud menghindari kepatuhan terhadap Perjanjian, K&P dan/atau Skema Kompensasi, 
pemindahan akan dinyatakan batal dan tidak berlaku. Perusahaan dapat, atas kebijakan 
penuhnya, mengambil tindakan-tindakan yang tepat, termasuk, tanpa batasan, menghentikan 
pengalihan Keanggotaan Perwakilan yang bersangkutan. 
 

 

9) Pemindahan  
 
9.01 Kematian 
Perwakilan berhak untuk menunjuk seseorang sebagai ahli warisnya yang akan menerima 
pengalihan Keanggotaan Perwakilan yang dilakukan oleh Perusahaan apabila Perwakilan tersebut 



meninggal dunia. Perwakilan berhak mengubah ahli warisnya selama yang bersangkutan masih 
hidup melalui pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan. Namun demikian, Perusahaan tidak 
akan menerima pemindahan tersebut kecuali ahli waris atau ahli waris terakhir telah 
menandatangani Formulir Pendaftaran Perwakilan terbaru dan mengirimkan salinan surat 
kematian yang dilegalisasi dari Perwakilan tersebut kepada Perusahaan. Ahli waris selanjutnya 
berhak untuk mengambil alih keanggotaan dari Perwakilan yang meninggal dunia dan berhak 
atas seluruh komisi, bonus atau manfaat lainnya yang terakumulasi sesudahnya beserta seluruh 
hak yang ada dan/atau tunduk terhadap kewajiban sebagai Perwakilan Perusahaan. Apabila 
Perwakilan tidak menunjuk ahli waris selama ia masih hidup, maka Keanggotaannya akan segera 
dihentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Segala bentuk cross lining sebagai akibat 
dari pemindahan Keanggotaan berdasarkan klausul ini tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran 
terhadap K&P. 
 
9.02 Pembubaran kemitraan 
Apabila suatu Keanggotaan didaftarkan oleh dua (2) orang atau lebih, maka mereka akan 
dipandang sebagai suatu kemitraan berdasarkan Perjanjian dan P&P. Apabila kemitraan tersebut 
dibubarkan, kecuali Perusahaan menerima perjanjian yang sah dan dapat ditegakkan secara 
hukum yang ditandatangani oleh semua pihak berkenaan dengan susunan Keanggotaan mereka 
dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak pemberitahuan pembubaran kemitraan, maka 
Keanggotaan tersebut secara otomatis akan dihentikan setelah berakhirnya jangka waktu tiga 
puluh (30) hari tersebut. 
 
9.03 Pernikahan dan perceraian 
Apabila dua (2) Perwakilan dalam garis rujukan yang terpisah menikah, mereka dapat tetap 
menggunakan Keanggotaan masing-masing. Mereka juga diperkenankan untuk menggabungkan 
Keanggotaan mereka menjadi satu (1) tapi mereka dilarang mengalihkan atau mengubah posisi 
TC mereka pada Pohon Jaringan. Hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran menurut sub-
klausul5.08. Apabila sepasang suami istri memilih untuk membuat suatu Keanggotaan tunggal 
yang mencerminkan keduanya sebagai pemilik yang setara dan kedua (2) orang ini bercerai di 
kemudian hari, maka Perusahaan akan terus membayarkan komisi yang diterima seperti sebelum 
terjadi perceraian atau perpisahan hingga Perusahaan menerima pemberitahuan tertulis, yang 
ditandatangani dan disahkan oleh kedua belah pihak atau oleh suatu keputusan pengadilan yang 
menetapkan cara pembayaran komisi di masa mendatang. 
 

10) Informasi Milik Perusahaan  
 
10.01 Informasi Rahasia 
Selama jangka waktu Perjanjian, Perusahaan dapat memberikan informasi rahasia kepada 
Perwakilan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, laporan Downline dan pohon jaringan, daftar 
Pelanggan, informasi Pelanggan yang dikembangkan oleh Perusahaan atau dikembangkan untuk 
dan atas nama Perusahaan oleh para Perwakilan (termasuk tetapi tidak terbatas pada data kredit, 
profil Pelanggan dan Perwakilan, serta informasi pembelian produk), daftar Perwakilan, informasi 
produsen dan pemasok, laporan bisnis, laporan komisi atau penjualan, dan informasi keuangan 
dan bisnis lainnya yang dinyatakan sebagai rahasia Perusahaan. Seluruh informasi tersebut (baik 
dalam format tertulis atau elektronik) merupakan hak milik dan konfidensial bagi Perusahaan dan 
dibagikan kepada Perwakilan dengan kepercayaan penuh dengan prinsip 'perlu mengetahui' 
untuk dipergunakan hanya dalam bisnis antara Perwakilan dengan Perusahaan.  
 



Perwakilan harus melakukan usaha terbaik mereka untuk menjaga informasi tersebut tetap 
rahasia dan tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut ke pihak ketiga, atau menggunakan 
informasi tersebut untuk aktivitas apa pun di luar Perusahaan baik langsung maupun tidak 
langsung selama menjadi Perwakilan dan setelahnya. Perwakilan dilarang menggunakan 
informasi tersebut untuk bersaing dengan Perusahaan atau untuk maksud apa pun selain dari 
mempromosikan program-program Perusahaan beserta produk dan layanannya. Setelah 
Perjanjian ditetapkan, tidak diperpanjang atau diakhiri, Perwakilan harus menghentikan 
pemakaian informasi rahasia tersebut dan segera mengembalikan segala bentuk informasi 
rahasia yang ada di tangan mereka kepada Perusahaan. 
 

10.02 Laporan online dan melalui telepon 
Perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan informasi yang akurat 
seperti laporan aktivitas Downline secara online atau melalui telepon, termasuk, tetapi tidak 
terbatas pada volume penjualan pribadi dan kelompok (atau bagiannya), serta aktivitas 
mensponsori Downline kepada Perwakilan. Namun demikian, dikarenakan berbagai faktor, 
termasuk kemungkinan yang tak terelakkan yaitu kesalahan manusia dan mesin; keakuratan, 
kelengkapan dan ketepatan waktu atas pemesanan; penolakan kartu kredit serta pembayaran 
cek elektronik; produk yang dikembalikan; dan biaya tagih balik (chargeback) oleh kartu kredit 
dan cek elektronik; informasi tersebut tidak dijamin oleh Perusahaan atau pihak mana pun yang 
membuat atau menyebarkan informasi tersebut. 
 

10.03 Penggunaan nama, logo, atau nama dagang Perusahaan, dll. 
(a) Nama, logo, nama dagang, merek dagang, nama produk, brosur, katalog, materi 

penjualan, kontrak, sesi pelatihan penjualan dan kontrak, literatur, materi audio atau 
video, presentasi atau acara Perusahaan semuanya merupakan milik Perusahaan yang 
dilindungi oleh hak cipta di seluruh dunia dan Perusahaan memiliki hak kepemilikan atau 
lisensi eksklusif atas seluruh isinya. 

 

(b) Perwakilan tidak boleh mereproduksi ulang atau mengedarkan secara pribadi versi yang 
direproduksi ulang dari materi tersebut dalam kondisi apa pun. Perwakilan dilarang 
menggunakan nama, logo, nama dagang, merek dagang, nama program atau nama 
produk milik Perusahaan dengan cara atau dalam bentuk apa pun.  

 

(c) Perlindungan Nama Yang Dimiliki Oleh Perusahaan. Selain dari semua undang-undang 
hak kekayaan intelektual yang relevan, daftar nama berikut juga tidak boleh dan dilarang 
digunakan oleh Perwakilan dalam aktivitas mereka sebagai sebagai Perwakilan: QI Ltd, 
QI Holdings Ltd, QI, QuestNet Ltd, QNet. Ltd, GoldQuest International Ltd, Quest Vacation 
International Ltd, QVI, Gold, Gold Team, GQI, V-Team, The V, VTI, Bank, Gold Rush, 
Legal, GITA, RYTHM, R.Y.T.H.M. atau RYTHM Asia. Prana Resort, JR Mayer Collection, 
Qatana, Amezcua Wellness, Cimier, Qplus, Q-Shoppe, QuEX, Bonvo, Q Lifestyle, 
Vijayaratnam Foundation, Copy Quest dan semua nama perusahaan lain di bawah QI 
Group. Perwakilan juga dilarang untuk memakai nama-nama ini dalam kaitannya dengan 
aktivitas bisnis Perwakilan di situs web pribadi atau alamat email mereka. 
 

10.04 Pembatasan hak cipta 
Terkait dengan pembelian produk dari Perusahaan, Perwakilan harus mematuhi seluruh 
perlindungan hak cipta dan pembatasan pemakaian oleh pihak produsen. 
 
Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan, Perwakilan dilarang merekam video 



dan/atau audio saat Perusahaan mengadakan rapat, konferensi dan/atau sesi pelatihan atau pun 
pidato (termasuk panggilan konferensi) yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. 
 
10.05 Kerahasiaan vendor 
Hubungan bisnis antara Perusahaan dengan para vendor, produsen dan pemasoknya bersifat 
rahasia. Perwakilan dilarang menghubungi, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau 
berbicara kepada, atau berkomunikasi dengan pemasok atau produsen Perusahaan kecuali pada 
kegiatan yang disponsori oleh Perusahaan di mana pemasok atau produsen hadir atas permintaan 
Perusahaan. 
 

11) Promosi Bisnis Perwakilan  
 
11.01 Materi promosi dan iklan 
Hanya materi promosi dan iklan yang diterbitkan atau disetujui sebelumnya secara tertulis oleh 
Perusahaan yang dapat digunakan untuk mengiklankan atau mempromosikan bisnis Perwakilan 
atau untuk menjual produk dan layanan Perusahaan. Literatur dan materi milik Perusahaan tidak 
boleh digandakan, dicetak ulang atau dipersonalisasi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya.  
 
Seluruh benda-benda promosi yang memuat nama atau logo Perusahaan harus dibeli sepenuhnya 
dari Perusahaan kecuali izin tertulis telah diperoleh terlebih dahulu dari Perusahaan.  
 
Perwakilan dapat membubuhkan nama, alamat, jabatan Perwakilan Independen, nomor telepon 
dan Nomor Identitas Perwakilan yang dimilikinya pada materi promosi apa pun yang disetujui 
atau dijual oleh Perusahaan kepadanya. 
 
11.02 Klaim pendapatan 
Dilarang memberikan proyeksi pendapatan, termasuk yang didasarkan sepenuhnya pada proyeksi 
matematika atau ‘proyeksi ideal’ dari Skema Kompensasi kepada calon Perwakilan Independen. 
Perwakilan Independen dilarang menampilkan pendapatan pribadinya sebagai indikasi 
keberhasilan untuk meyakinkan yang lainnya, karena kesuksesan pendapatan bergantung pada 
banyak variabel. Perwakilan Independen tidak boleh memberikan jaminan gaji, pengeluaran, 
tunjangan, dll. Perwakilan Independen dilarang menunjukkan atau memperlihatkan cek bonus 
atau komisi yang asli maupun salinannya untuk membujuk calon Perwakilan Independen. 
 
11.03 Jabatan Perwakilan 
Perwakilan hanya boleh menampilkan diri mereka sebagai “Perwakilan Independen Perusahaan.” 
Referensi dapat diberikan untuk peringkat relatif yang pernah diraih oleh Perwakilan, misalnya 
Perwakilan Independen Gold Star. 
 
11.04 Alat tulis dan kartu nama 
 

(a) Hanya versi gambar dan tulisan yang disetujui Perusahaan yang diizinkan untuk dipakai. 
 

(b) Kecuali telah mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Divisi Urusan Legal Perusahaan, 
Perwakilan tidak diizinkan untuk 'membuat' sendiri alat tulis, kartu nama atau gambar kop 
surat yang menggunakan nama dagang atau merek dagang Perusahaan.  

 
(c) Perwakilan dilarang menyisipkan alamat, nomor telepon atau alamat email dari kantor 



mana pun milik Perusahaan atau perusahaan terkait lainnya dalam kartu nama, alat tulis 
atau kop surat mereka. 

 
11.05 Iklan elektronik 
Perwakilan dilarang mengiklankan atau mempromosikan bisnis, produk atau Program pemasaran 
milik Perusahaan atau memakai nama Perusahaan dalam semua media publik termasuk transmisi 
atau media elektronik, di Internet melalui situs web atau yang lainnya, tanpa persetujuan tertulis 
terlebih dahulu dari divisi legal Perusahaan. Setelah mendapatkan persetujuan tersebut, 
Perwakilan diwajibkan mematuhi Kebijakan Media Sosial. Dilarang menyebarkan email spam dan 
menggunakan sistem pemutaran nomor telepon otomatis. Pelanggaran terhadap bagian mana 
pun dari klausul ini merupakan pelanggaran serius terhadap K&P dan dapat mengakibatkan 
penangguhan seketika atau bahkan penghentian Keanggotaan dari Perwakilan yang melakukan 
pelanggaran. 
 
11.06 Pencantuman nomor telepon 
Perwakilan tidak diperkenankan untuk memakai nama dagang Perusahaan dalam mengiklankan 
nomor telepon dan nomor telekopi mereka pada materi yang tidak dikeluarkan dan disetujui oleh 
Perusahaan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Divisi Urusan Legal Perusahaan. 
 
11.07 Wawancara media 
Perwakilan dilarang melakukan wawancara radio, televisi, surat kabar, tabloid atau majalah atau 
melakukan kemunculan publik, terlibat dalam pembicaraan di hadapan publik atau membuat 
berbagai bentuk pernyataan kepada media massa yang bertujuan mempublikasikan Perusahaan, 
produk-produknya atau bisnis Perusahaan, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan. 
Seluruh pertanyaan dari media harus diteruskan kepada Divisi Urusan Legal di Kantor Perusahaan 
di Hong Kong. 
 
11.08 Dukungan 
Dukungan yang diberikan oleh petugas atau administrator Perusahaan atau pihak ketiga tidak 
boleh dikemukakan, kecuali dinyatakan secara tegas di dalam literatur dan komunikasi 
Perusahaan. Badan regulasi di tingkat Negara, Federal dan Negara Bagian tidak memberikan 
persetujuan atau dukungan terhadap program-program penjualan langsung. Oleh karena itu, 
Perwakilan dilarang menyatakan atau menyiratkan, baik secara langsung atau tidak langsung 
bahwa program-program, produk-produk atau layanan Perusahaan telah disetujui atau didukung 
oleh badan pemerintahan atau negara mana pun. 
 
 
11.09  Komunikasi independen 
Perwakilan, sebagai kontraktor independen, didorong untuk membagikan informasi dan arahan 
kepada Downline mereka masing-masing. Namun demikian, Perwakilan harus menentukan dan 
membedakan antara komunikasi pribadi mereka dengan komunikasi resmi Perusahaan saat 
mereka berkomunikasi dengan Downline mereka. 
 

11.10 Tampilan produk-produk Perusahaan 
Integritas Skema Kompensasi dibangun berdasarkan metode penjualan orang ke orang, satu 
orang ke orang lain dan presentasi dalam ruangan. Perwakilan dilarang untuk secara sadar 
menjual produk Perusahaan kepada, atau menampilkan produk Perusahaan, nama Perusahaan, 
merek dagang, literatur atau materi promosi di outlet eceran mana pun, termasuk tetapi tidak 



terbatas pada supermarket, toko makanan, pasar loak atau temu barter, etalase permanen milik 
restoran, bar atau klub malam atau tempat sejenis, toko kelontong atau pompa bensin. 
Pengecualian harus disetujui secara tertulis oleh Divisi Urusan Legal Perusahaan.  
 

Perwakilan dapat mempromosikan Skema Kompensasi di kantor mereka, pekan raya dan 
pameran dagang mereka dengan syarat bahwa program tersebut tidak diperlihatkan atau 
ditampilkan bersama dengan program lain yang terkait dengan perusahaan penjualan langsung 
atau perusahaan jaringan lainnya. 
 

11.11 Klaim produk dan layanan 
Perwakilan dilarang membuat klaim, pernyataan atau jaminan terkait dengan produk apa pun 
yang dikeluarkan oleh Perusahaan, kecuali yang telah terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh 
Perusahaan atau tertuang dalam materi resmi Perusahaan, seperti K&P. 
 

11.12 Penyebaran faksimili dan spam 
Dilarang melakukan penyebaran faksimili dan email yang tidak dikehendaki (spam).  
 

11.13 Penyimpanan catatan 
Perusahaan mendorong seluruh Perwakilan untuk menyimpan catatan yang lengkap dan akurat 
terkait kesepakatan bisnis mereka. 
 

11.14 Kepatuhan hukum 
Segala alat bantu atau teknik presentasi yang digunakan oleh Perwakilan saat mempromosikan 
konsep bisnis Perusahaan, produk dan/atau Skema Kompensasi harus dalam lingkup hak-hak 
Perwakilan di negara/negara bagian/provinsi mereka masing-masing. Merupakan tanggung jawab 
Perwakilan untuk memastikan bahwa setiap pernyataan yang dibuat atau teknik demonstrasi 
yang ditampilkan diperkenankan oleh hukum yang berlaku di negara/negara bagian/provinsi yang 
bersangkutan. Apabila suatu lisensi khusus atau gelar profesional disyaratkan di lokasi tertentu 
untuk membuat pernyataan atau menampilkan presentasi demikian, atau untuk 
menyelenggarakan bisnis, maka adalah tanggung jawab Perwakilan untuk mendapatkan lisensi, 
gelar atau izin yang disyaratkan tersebut. 
 

11.15 Perjanjian ganti rugi 
Setiap dan semua Perwakilan harus membebaskan dan menyatakan tak bersalah Perusahaan, 
para pemegang saham, pejabat, direktur, karyawan dan perantaranya dari dan terhadap segala 
bentuk klaim, tuntutan, liabilitas, kerugian, biaya atau pengeluaran termasuk, tetapi tidak 
terbatas pada, biaya pengadilan dan biaya pengacara, yang dikenakan terhadap atau dialami 
atau ditimbulkan oleh yang mana saja dari mereka, yang secara langsung atau tidak langsung 
timbul akibat atau dalam kaitannya dengan atau berhubungan dengan dugaan di bawah ini: 
 

(a) Aktivitas sebagai Perwakilan; 
 

(b) Pelanggaran atas ketentuan Perjanjian; 
 

(c) Pelanggaran atas atau kegagalan untuk mematuhi undang-undang, peraturan atau tata 
tertib yang berlaku. 
 

 
12) Pensponsoran Internasional 



 
12.01 Deskripsi Pensponsoran Internasional 
Pensponsoran Internasional adalah kesempatan yang diberikan kepada IR untuk mendaftarkan 
orang lain untuk menjadi Downline-nya bukan hanya di pasar dunia tempat IR tersebut terdaftar 
pada saat ini, tapi juga di pasar negara dan afiliasi lain tempat Perusahaan telah menetapkan 
skema bisnis yang dilokalkan. 
 
12.02 Biaya Pensponsoran Internasional (“ISF”) 
ISF adalah biaya yang dikenakan kepada IR yang telah mendapatkan volume agregat total pada 
TC Primer sebesar lima puluh persen (50%) atau lebih dari pasar Perusahaan yang dilokalkan. 
Jumlah yang akan dibayarkan dapat bervariasi antar minggu bergantung pada Komisi Langkah 
mingguan IR. 
 
12.03 Peraturan Bisnis Pensponsoran Internasional 
  

(a) IR diperkenankan mensponsori orang lain dan melibatkan diri dalam Pensponsoran 
Internasional IR yang tinggal di suatu negara tempat Perusahaan mengimplementasikan 
skema bisnis yang dilokalkan. 

(b) ISF dikenakan sebesar lima belas persen (15%) dari Komisi Langkah mingguan total IR 
yang dihasilkan dari semua TC. 
 

(c) Setiap volume TC Primer IR akan diperiksa dengan basis mingguan. Ini artinya IR mungkin 
atau mungkin tidak dikenakan ISF dengan basis mingguan, bergantung pada volume 
agregat yang diperoleh IR dari pasar yang dilokalkan. 
 

(d) IR yang terlibat dalam Pensponsoran Internasional akan dikenakan ISF jika setidaknya 
lima puluh persen (50%) volume agregat TC Primernya pada minggu komisi saat ini 
berasal dari pasar Perusahaan yang dilokalkan. 
 

(e) ISF dipotong dari Komisi Langkah mingguan IR. Komisi Langkah total IR dan biaya terkait 
yang dikenakan untuk Pensponsoran Internasional akan dirinci pada ringkasan Akun Q. 
 

(f) Hanya IR yang telah mendapatkan secara penuh Komisi Langkah siklus pertama dari TC 
mereka yang dikenakan pemotongan ISF. Sesudahnya, ISF akan dipotong dari komisi 
mingguan total berikutnya yang dihasilkan oleh IR yang terpengaruh dari semua TC 
mereka. 
 

(g) Tidak akan ada pemotongan ISF dari siklus pertama Komisi Langkah IR (yaitu siklus satu 
(1) langkah satu (1) hingga lima (5)) yang diperoleh dari TC tertentu. Pemotongan ISF 
diterapkan hanya pada Komisi Langkah berikutnya yang dihasilkan dari TC mana pun 
tanpa memandang apakah komisi dihasilkan pada minggu komisi yang sama atau tidak. 
 
 

13) Ketentuan Umum  
 
13.01 Larangan bagi karyawan Perusahaan 
Karyawan Perusahaan dan anggota keluarga inti mereka (contohnya suami atau istri, ibu, ayah, 
saudara laki-laki, saudara perempuan, dll.) yang bertempat tinggal di rumah tangga yang sama 



dengan karyawan dilarang ikut serta dalam Skema Kompensasi. Pelanggaran terhadap kebijakan 
ini dianggap serius, dan dapat berakibat pada pemecatan karyawan atau pencabutan seluruh 
jaringannya terhadap kredit Perusahaan. Perwakilan yang dialihkan ke suatu posisi yang digaji di 
Perusahaan dan bekerja pada Perusahaan sebelum penerimaan pada pekerjaan atau posisi yang 
digaji, harus mengirimkan pemberitahuan pengalihan kepemilikan kepada Perusahaan dan 
menyerahkan hak-hak kepemilikan serta hak-hak istimewa atas TC mereka. 
 
13.02 Liabilitas 
Sejauh yang diperkenankan oleh hukum, Perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap dan 
setiap Perwakilan membebaskan Perusahaan dari, dan melepaskan seluruh tuntutan atas segala 
bentuk kehilangan keuntungan, kerusakan tidak langsung, langsung, khusus dan kerusakan 
konsekuensial atau segala bentuk kerusakan lainnya yang ditimbulkan atau dialami oleh 
Perwakilan sebagai akibat dari: 
 

(a) pelanggaran oleh Perwakilan lain terhadap Perjanjian, setiap Syarat atau Ketentuan dalam 
K&P; dan/atau Skema Kompensasi;  

 
(b) pengoperasian bisnis Perwakilan lainnya; 

 
(c) data atau informasi yang tak sengaja, tidak tepat atau keliru yang diberikan oleh 

Perusahaan; 
 

(d) kegagalan untuk menyediakan informasi atau data yang diperlukan oleh Perwakilan untuk 
mengoperasikan bisnis mereka, termasuk, tanpa batasan, pemasaran atau promosi 
produk-produk Perusahaan dan/atau mengenalkan atau merujuk seseorang sebagai 
Pelanggan/Perwakilan kepada Perusahaan. 

 
13.03 Kejadian luar biasa 
Perusahaan tidak bertanggung jawab atas penundaan atau kegagalan dalam kinerja yang 
disebabkan oleh situasi di luar kendali Perusahaan, seperti pemogokan, gangguan tenaga kerja, 
kebakaran, perang, keputusan atau instruksi pemerintah, atau pembatasan sumber pasokan 
umum terhadap suatu pihak. 
 
13.04 Pelanggaran 
Adalah kewajiban setiap Perwakilan untuk mematuhi dan mempertahankan integritas K&P. 
Apabila Perwakilan menyaksikan Perwakilan lain melakukan suatu pelanggaran, maka ia harus 
membahas pelanggaran tersebut secara langsung dengan Perwakilan yang melakukan 
pelanggaran. Apabila Perwakilan yang menyaksikan ingin melaporkan pelanggaran tersebut 
kepada Perusahaan, maka ia harus memerinci pelanggaran tersebut secara tertulis atau mengisi 
Formulir Keluhan Perusahaan, yang bisa diunduh dari situs web resmi Perusahaan di 
www.qnet.net dan menandai korespondensi tersebut "Kepada: Network Compliance 
Department)” atau melalui email ke NCD@qnet.net. 
 
13.05 Perubahan 
Perusahaan memiliki hak untuk mengubah K&P, harga eceran, ketersediaan produk dan layanan 
dan/atau Program Kompensasi setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dulu jika dianggap 
sesuai. Perubahan akan disampaikan kepada Perwakilan melalui publikasi resmi Perusahaan atau 
situs web Perusahaan di www.qnet.net. Perubahan dinyatakan efektif dan bersifat mengikat 

http://www.qnet.net/
mailto:NCD@qnet.net?subject=Attention:%20Network%20Compliance%20Department
http://www.questqnet.net/


setelah disampaikan melalui situs web Perusahaan. Apabila terjadi pertentangan antara dokumen 
atau kebijakan asli dengan perubahan tersebut, maka yang berlaku adalah perubahan tersebut. 
 
13.06 Penetapan / Penggantian / Pengalihan 
Perusahaan dapat sewaktu-waktu, tanpa izin dari Perwakilan, untuk menetapkan, mengganti atau 
mengalihkan seluruh atau sebagian dari manfaat, hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 
ini kepada pihak ketiga dan Perwakilan melakukan semua hal yang dapat disyaratkan oleh 
Perusahaan untuk menyempurnakan dan menuntaskan penetapan, penggantian atau pengalihan 
tersebut. 
 
13.07 Ketentuan ketiadaan pelepasan hak 
Kegagalan Perusahaan untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan K&P atau untuk 
mendorong kepatuhan penuh Perwakilan terhadap kewajiban atau ketentuan yang tertuang di 
sini, dan kebiasaan atau praktik kedua belah pihak yang menyimpang dari K&P, tidak dapat 
diartikan sebagai pelepasan hak Perusahaan untuk meminta kepatuhan terhadap Perjanjian 
dan/atau K&P.  
 
Pelepasan hak oleh Perusahaan terhadap wanprestasi tertentu yang dilakukan oleh seorang 
Perwakilan tidak memengaruhi atau menghalangi hak-hak Perusahaan terkait dengan 
wanprestasi apa pun di kemudian hari. Dengan cara apa pun hal ini juga tidak memengaruhi hak-
hak atau kewajiban Perwakilan yang lain. Penundaan atau pengabaian oleh Perusahaan untuk 
menjalankan segala bentuk hak yang timbul dari suatu wanprestasi tidak akan memengaruhi atau 
menghalangi hak-hak Perusahaan terhadap wanprestasi tersebut atau wanprestasi berikutnya di 
kemudian hari. Pelepasan hak oleh Perusahaan hanya dapat diberlakukan secara tertulis oleh 
petugas Perusahaan yang berwenang. 
 
13.08 Hukum yang mengatur 
Perjanjian, K&P serta Skema Kompensasi diatur oleh undang-undang Wilayah Administratif 
Khusus Hong Kong, Republik Rakyat Cina. 
 
13.09 Yurisdiksi dan Arbitrase 
Segala bentuk perselisihan, pertentangan atau tuntutan yang timbul akibat atau dalam kaitannya 
dengan Perjanjian, K&P dan/atau Skema Kompensasi atau pelanggaran, penghentian maupun 
ketidakabsahan dokumen-dokumen tersebut (selanjutnya disebut sebagai "Perkara"), harus 
terlebih dahulu diupayakan untuk diatasi melalui musyawarah antara Perwakilan yang 
bersangkutan dengan Perusahaan.  
 
Jika Perwakilan dan Perusahaan tidak dapat menyelesaikan Perkara dalam waktu enam puluh 
(60) hari sejak tanggal Perkara diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, Perkara akan 
diserahkan kepada dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase yang dilakukan oleh Pusat 
Arbitrase Internasional Hong Kong (Hong Kong Internasional Arbitration Centre) menurut 
Peraturan Arbitrase yang Diterapkan oleh Pusat Arbitrase Internasional Hong Kong yang berlaku 
pada saat Pemberitahuan Arbitrase diserahkan. Arbitrase bertempat di Hong Kong. Jumlah arbiter 
harus satu (1). Proses hukum arbitrase akan dilakukan dalam Bahasa Inggris. 
 

Terkait semua masalah yang berhubungan dengan arbitrase menurut klausul ini, harap 
perhatikan Pasal 81 pada Undang-Undang Arbitrase (Bab 609). Terkait dengan hal ini, Pasal 5 
(“Banding terhadap putusan arbitrasi sehubungan dengan interpretasi undang-undang”) pada 



Lampiran 2 Undang-Undang Arbitrase (Bab 609) dengan ini secara tegas dinyatakan tidak 
diberlakukan. 
 

13.10 Keseluruhan Perjanjian 
Perjanjian, K&P serta Skema Kompensasi secara bersama-sama membentuk keseluruhan 
Perjanjian antara Perwakilan dan Perusahaan. 
 

13.11 Pemisahan 
Apabila kapan pun terdapat ketentuan dalam Perjanjian dan/atau K&P yang bersifat atau menjadi 
bertentangan dengan hukum, tidak sah atau tidak dapat ditegakkan dalam hal apa pun 
berdasarkan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi mana pun, maka legalitas, keabsahan atau 
kekuatan hukum ketentuan lainnya dalam Perjanjian dan/atau K&P berdasarkan undang-undang 
yang berlaku dalam yurisdiksi tersebut atau yang lainnya, maupun legalitas, keabsahan atau 
kekuatan hukum ketentuan tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam yurisdiksi 
tersebut atau yang lainnya, tidak akan terpengaruh atau terhalang karenanya. 
 

13.12 Pemberitahuan dan komunikasi 
Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lain yang diberikan atau dibuat berdasarkan 
Perjanjian, K&P dan/atau Skema Kompensasi oleh Perusahaan kepada Perwakilan harus dilakukan 
secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan ke alamat atau alamat email 
terbaru mereka yang ditentukan oleh Perwakilan dan dicatat di berkas. Segala bentuk 
pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang ditujukan kepada Perusahaan harus 
dikirimkan ke Divisi Kepatuhan Jaringan (Network Compliance Department) Perusahaan di 
kantornya di Hong Kong atau melalui email ke NCD@qnet.net. Segala bentuk pemberitahuan, 
permintaan atau komunikasi lainnya yang ditujukan kepada pihak terkait secara fisik akan 
dianggap telah terkirim setelah lima belas (15) hari diberikan atau dibuat, dengan syarat, apabila 
hari yang dimaksud bukan merupakan hari kerja di tempat tujuan surat, maka pemberitahuan, 
permintaan atau komunikasi tersebut akan dianggap terkirim pada hari kerja berikutnya di tempat 
tersebut. Seandainya pemberitahuan, permintaan, atau komunikasi tersebut dikirimkan melalui 
email, pihak lain dianggap telah menerimanya jika email memasuki server email penerima tanpa 
ada pesan tidak terkirim dikirimkan kembali ke pengirim  
 

13.13 Tajuk dan Daftar Isi 
Tajuk dan Daftar Isi dalam Perjanjian, K&P serta Skema Kompensasi disediakan semata untuk 
memudahkan dan bukan merupakan bagian dari dokumen tersebut. Tajuk dan Daftar Isi tersebut 
tidak dapat dijadikan landasan untuk penafsiran atau penyusunan dokumen tersebut atau sebagai 
bukti atas maksud kedua belah pihak. 
 
13.14 Gender, dll. 
Kecuali konteksnya menyatakan lain, maka kata-kata yang menyatakan angka tunggal harus 
dianggap mencakup angka jamak dan kata-kata yang menyatakan jenis kelamin laki-laki harus 
dianggap mencakup jenis kelamin perempuan atau netral dan atau sebaliknya, dan acuan 
terhadap perorangan harus dianggap mencakup perusahaan dan badan, berbadan hukum atau 
tidak.  
 
13.15 Bahasa Inggris yang Berlaku 
Apabila Kebijakan & Prosedur (“K&P”) diterjemahkan ke dalam bahasa lain dan terdapat hal yang 
tidak konsisten dalam segala bentuk ketentuan antara versi Bahasa Inggris dan versi terjemahan 
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K&P, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku. 
  



 

KEBIJAKAN & PROSEDUR 

 

LAMPIRAN 1 - SKEMA KOMPENSASI 

 
01 Judul 
 
Ini adalah “Skema Kompensasi QNet” atau “CompPlan” atau “Q10” sebagaimana disebutkan 
dalam Kebijakan & Prosedur (“K&P”) QNet Ltd. Skema Kompensasi ini menguraikan hak dan 
perhitungan komisi dan/atau bonus bagi Perwakilan Independen QNet Ltd. 
 
 
02 Definisi dan Penafsiran 
 
Kecuali disebutkan secara spesifik di sini, seluruh ketentuan dalam Skema Kompensasi ini memiliki 
pengertian yang sama seperti yang didefinisikan dalam K&P. 
 
“IR Aktif” berarti setiap IR yang mencapai ketentuan pemeliharaan RSP Bulanan minimum yang 
ditetapkan untuk peringkatnya saat ini, dari penjualan eceran atau pembelian produk QNET apa 
saja untuk konsumsi pribadinya.  
 
“Diaktifkan” berarti saat IR yang Memenuhi Syarat telah mencapai dan mengalokasikan 
minimum 500 BV di tiap sisi Pusat Penelusuran (TC) miliknya yang mana saja.  
 

“Volume Bisnis” atau “BV” berarti nilai poin suatu produk yang digunakan untuk memenuhi 
kualifikasi TC dan menghitung Komisi Langkah. 

“Bank BV” berarti tempat menyimpan BV yang dihasilkan IR. 
 
“Periode Komisi” berarti periode waktu di mana komisi dihitung dan dibayarkan berdasarkan 
penjualan dari minggu sebelumnya.  
 
“Tingkat Kompensasi” adalah tingkat pendapatan dari Perwakilan Independen. Komisi dan 
bonus dibayarkan sesuai dengan Tingkat Kompensasi IR dan sebagaimana tertuang dalam Daftar 
1 dalam Lampiran 1 ini. 

“Kompresi” berarti saat IR tidak memenuhi ketentuan Pemeliharaan RSP Bulanan minimum 
untuk peringkatnya saat ini, IR Aktif di bawah IR itu akan naik untuk sementara waktu mengisi 
posisinya untuk mendapatkan Poin Penjualan Berulang (“RSP”) dari Downline dalam jaringan atau 
garis rujukannya. 

 
 
 
“Penghitung” berarti suatu mekanisme perhitungan untuk suatu TC dan letaknya adalah di 



sebelah kiri dan kanan masing-masing TC. Catatan ini mencerminkan saldo BV yang telah 
diakumulasi oleh Kelompok Downline untuk kepentingan perhitungan Komisi Langkah. 
Penghitung bisa jadi aktif atau tidak berdasarkan peraturan yang tertuang dalam sub-klausul 
8.03. 
 
“Siklus Komisi” berarti enam (6) Langkah Komisi. 
 
“Langkah Komisi” berarti satu (1) bagian dari Siklus Komisi yang setara dengan 3.000 BV di 
kaki volume bawah. 
 
“Pelanggan Eceran” berarti seseorang yang membeli produk-produk Perusahaan dengan harga 
eceran tetapi tidak mendaftar sebagai Perwakilan. 
 
“Kebijakan Penurunan” berarti jika IR gagal memenuhi ketentuan Pemeliharaan per Kuartal 
atau per Bulan minimum untuk Peringkat IR saat ini pada Skema Utama atau Skema RSP masing-
masing, ia akan mempertahankan Peringkatnya saat ini namun Dibayar sebagai Peringkat lebih 
rendah terkait pencapaiannya pada Kuartal atau Bulan itu. 
 
“Kelompok Downline” memiliki pengertian yang sama sebagaimana yang tercantum dalam 
sub-klausul 7.02 di bawah ini. 
 
“Pembayaran Awal” berarti pembayaran sebagian dari Komisi Langkah pertama yang 
dibayarkan di muka pada IR baru yang Memenuhi Syarat dan Diaktifkan setelah mencapai Volume 
Bisnis Kelompok (GBV) yang diwajibkan di Kaki Volume Bawah yang mana saja dari TC Primernya 
dalam jangka waktu yang ditentukan. Pembayaran ini hanya berlaku pada TC Primer pada Siklus 
Komisi Langkah 1 pertama tanpa memandang peringkat tempat IR baru ditempatkan dan 
pembayaran total akan dilakukan sesuai dengan Daftar 1. Prosedur Pembayaran Awal sesuai 
dengan penjelasan dalam sub-klausul 7.03. 
 
“Poin eVoucher (EP)” berarti poin yang dihasilkan di setiap Langkah Komisi 6 dari setiap Siklus 
Komisi, dapat ditukarkan dengan produk  
 
“Laba Pembelian Pertama” berarti perbedaan antara Harga Eceran pembelian pemenuhan 
syarat pertama IR baru dan Harga Diskon IR. 
 
“Penghapusan” atau “Dihapus” berarti penghapusan BV sisa saat IR telah mencapai 
Pembayaran Maksimum pada Tingkat Kompensasinya, untuk Periode Komisi itu. 
 
Volume Bisnis Kelompok atau “GBV” berarti BV total yang diakumulasi di Kelompok Downline 
kiri dan kanan suatu TC 

“Poin Penjualan Berulang Kelompok” atau “RSP Kelompok” berarti RSP yang diperoleh 
IR dari penjualan berulang dan pembelian pribadi yang dilakukan oleh Downline dalam jaringan 
atau garis rujukannya 

“Kaki Dalam” adalah cabang Downline sebelah kiri dari suatu TC apabila TC itu berada di 
cabang Downline sebelah kanan dari Upline langsungnya atau cabang Downline sebelah kanan 



dari suatu TC apabila TC tersebut berada di cabang Downline sebelah kiri dari Upline 
langsungnya. Itu berarti sisi berlawanan dari Kaki di bawah tempat TC diletakkan. 

 
“Harga Diskon IR” adalah harga produk-produk Perusahaan yang dijual oleh Perusahaan 
kepada IR setelah IR melakukan pembelian pribadi pemenuhan kualifikasi pertama mereka pada 
Skema Utama atau Skema RSP. 
 
“Kaki Volume Bawah” berarti kaki yang lebih lemah atau kaki dengan volume lebih sedikit 
dalam Pohon Jaringan Skema Utama tempat Komisi Langkah dihitung. 
 
“Skema Utama” merujuk ke Skema Kompensasi tempat IR bisa mendapatkan komisi/bonus 
menurut Volume Bisnis Kelompok yang diraih pada Kaki Volume Bawah mana saja. Pada Skema 
Utama, IR bisa mendapatkan Laba Eceran dan Komisi Langkah menurut Tingkat Kompensasinya. 
  
“Pemeliharaan” berarti IR diwajibkan mencapai atau mempertahankan ketentuan minimum 
Peringkatnya saat ini di Skema Utama maupun Skema RSP sesuai yang tertera pada Daftar 3 dan 
4 Lampiran 1. 
 
“Bulan/Bulanan” – berarti minimum empat (4) Periode Penjualan. 
 
“Kaki Luar” adalah cabang Downline dari suatu TC selain dari Kaki Dalam. 
 
“Dibayar Sesuai Pencapaian” - berarti jika IR gagal memenuhi Pemeliharaan Peringkatnya 
saat ini baik pada Skema Utama maupun Skema RSP, ia akan dibayar sesuai Peringkat lebih 
rendah yang ia penuhi persyaratannya selama periode itu. Dalam hal ini, jika Peringkat IR saat 
ini misalnya adalah Diamond Star tapi ia tidak mampu memenuhi Pemeliharaan untuk Diamond 
Star dan ia hanya berhasil memenuhi Pemeliharaan untuk Gold Star, ia akan dibayar sesuai 
Peringkat lebih rendah yaitu Gold Star (Peringkat yang persyaratannya ia penuhi). Hal ini berlaku 
untuk tiap Peringkat dan Peringkat terkait untuk menghindari keraguan. 
 
“Tingkat Pembayaran” - mengacu pada posisi di pohon jaringan Skema RSP tempat IR Aktif 
berhak mendapatkan RSP. IR dapat menghasilkan RSP dari maksimum sepuluh (10) Tingkat 
Pembayaran pada Skema RSP. 
 
“Volume Bisnis Pribadi” atau “PBV” berarti BV yang merupakan tanggung jawab pribadi IR 
untuk didapatkan atau dicapai, baik melalui penjualan eceran ke pelanggan atau pembelian 
produk QNET oleh IR untuk konsumsi pribadi  
 
“Penempatan” adalah cara penempatan TC dalam basis data Perusahaan sebagaimana 
ditunjukkan dalam Pohon Jaringan. 
 
“TC Primer” berarti TC pertama yang diberikan kepada IR baru setelah pendaftaran berhasil. 
Biasanya dikenali sebagai ekstensi ‘001’ setelah Nomor Identifikasi Perwakilan (No ID IR) 
 
“Memenuhi Kualifikasi” berarti TC telah mencapai dan mengalokasikan BV minimum yang 
disyaratkan ke TC-nya (TC Primer-001 TC-002 dan TC-003 masing-masing mensyaratkan 500 
BV). 



 
“eStore QNET” adalah tempat yang dapat diakses dari situs web QNET dan Kantor Virtual (VO) 
IR, tempat Produk ditawarkan untuk dijual kepada pelanggan dan IR untuk konsumsi pribadi 
mereka. 
 
“eStore Penukaran QNET” berarti toko penukaran yang tersedia dan dapat diakses dari Kantor 
Virtual IR (VO) tempat IR dapat menukarkan produk menggunakan Poin eVoucher (EP) yang 
dihasilkan IR. 
 
“Kuartal/Per Kuartal” berarti 13 Periode Komisi. 
 
 
“Peringkat” adalah gelar pengakuan yang diberikan kepada IR yang didasarkan pada tingkat 
kompensasi yang dicapainya. 
 
“Peningkatan Peringkat” berarti IR akan dipromosikan ke peringkat baru saat ia memenuhi 
semua persyaratan untuk peringkat baru sebagaimana diuraikan dalam Daftar 3 dari Lampiran 1 
ini dalam basis per Kuartal. 
 

Bronze Star adalah peringkat standar untuk IR baru 
Silver Star adalah peningkatan dari Bronze Star setelah pemenuhan semua ketentuan 
yang ditetapkan dalam Daftar 3 dan 4 pada Lampiran 1 ini. 
Gold Star adalah peringkat awal untuk IR lama/dipromosikan yang Memenuhi Syarat 
pada Skema Utama dan bisa juga merupakan peningkatan dari Silver Star setelah 
pemenuhan semua ketentuan yang ditetapkan dalam Daftar 3 dan 4 pada Lampiran 1 ini. 
Platinum Star adalah peningkatan dari Gold Star setelah pemenuhan semua ketentuan 
yang ditetapkan dalam Daftar 3 dan 4 pada Lampiran 1 ini. 
Diamond Star adalah peningkatan dari Platinum Star setelah pemenuhan semua 
ketentuan yang ditetapkan dalam Daftar 3 dan 4 pada Lampiran 1 ini. 

“Rujukan” berarti aktivitas merujuk Pelanggan eceran atau IR baru untuk berpartisipasi dalam 

“Penjualan Berulang” berarti pengulangan pembelian atau penjualan produk dan layanan 
Perusahaan. 
 
“Poin Penjualan Berulang” atau “RSP” adalah poin yang ada pada tiap produk QNET, yang 
diperoleh IR Aktif dari maksimum sepuluh (10) Tingkat Pembayaran pada Skema RSP. 
 
“Komisi Penjualan Berulang” berarti komisi yang berasal dari Poin Penjualan Berulang yang 
diakumulasi. 
 
“Harga Eceran” adalah harga produk-produk Perusahaan yang dijual oleh Perusahaan kepada 
Pelanggan dan IR pada pembelian pribadi pemenuhan kualifikasi pertama mereka pada Skema 
Utama atau Skema RSP. 
 
“Laba Eceran” adalah selisih antara Harga Eceran dan Harga Diskon IR untuk suatu produk 
yang dikeluarkan oleh Perusahaan. Laba Eceran hanya diberikan pada IR yang menjual produk 
Perusahaan pada pelanggan eceran. 



 
Skema RSP – merujuk pada Skema Kompensasi tempat IR aktif mendapatkan Komisi Penjualan 
Berulang. Pada Skema RSP, IR bisa mendapatkan Laba Eceran dan Komisi Penjualan Berulang 
dari RSP yang dihasilkan dari maksimum sepuluh (10) Tingkat Pembayaran, termasuk penjualan 
eceran atau pembelian pribadinya dan penjualan berulang kepada Downline hingga sembilan (9) 
tingkat di bawah dalam jaringan atau garis rujukannya. 
 
“Periode Penjualan” berarti periode satu minggu mulai dari pukul 00:01 hari Sabtu hingga 
23:59 pada hari Jumat berikutnya, Waktu Hong Kong. 
 
“Pusat Penelusuran Sekunder” berarti Pusat Penelusuran kiri dan kanan yang terhubung 
langsung ke TC Primer yang diberikan kepada IR baru setelah pendaftaran diterima. TC kiri 
biasanya diidentifikasi sebagai ekstensi ‘002’ dan TC kanan diidentifikasi sebagai ‘003’ setelah 
Nomor Identifikasi Perwakilan (No. ID IR). 
 
Swaaktivasi – suatu metode pengaktifan Keanggotaan dengan BV yang dicapai IR dari 
penjualan eceran atau pembelian produk QNET untuk konsumsi pribadinya. 
 
“Komisi Langkah” berarti komisi yang dibayarkan sesuai Tingkat Kompensasi IR.  
 
“Pusat Penelusuran” atau "TC" adalah suatu posisi dalam basis data Perusahaan. Komisi 
dan/atau bonus dihitung dengan mengacu pada setiap Pusat Penelusuran (TC). 
 
03 Akuisisi TC 
 
3.01 Pusat Penelusuran 
 
Seorang IR akan diberi tiga (3) TC saat ia pertama kali diterima sebagai IR. Tiga (3) TC ini akan 
muncul di Pohon Jaringan dalam konfigurasi berikut: TC Primer-001 sebagai TC tertinggi memiliki 
TC-002 terhubung langsung di sebelah kirinya dan TC-003 langsung di sebelah kanannya. 
 
3.02 Pemenuhan Kualifikasi Semua TC 
 
Seluruh TC IR harus memenuhi kualifikasi sebelum yang bersangkutan dapat memperoleh TC 
tambahan. 
 
3.03 BV Minimum 
 
Agar dapat memperoleh TC tambahan dan juga untuk membuat suatu TC memenuhi kualifikasi, 
maka jumlah minimum BV yang dapat dialokasikan ke satu (1) TC adalah 500 BV untuk TC Primer 
001 dan untuk TC Sekunder 002 dan 003. 
 
3.04 Mendapatkan TC tambahan 
 
Tunduk pada sub-klausul 3.05, setelah memenuhi kualifikasi semua TC-nya yang ada, IR bisa 
mendapatkan TC tambahan, dengan mendapatkan Volume Bisnis Pribadi sebesar 1000 BV. 1.000 
BV ini kemudian akan dialokasikan ke TC yang baru dibuat. 
 



3.05 TC tambahan maksimal dalam transaksi tunggal 
 
Seorang IR hanya dapat membuat maksimum dua (2) 2 TC tambahan dalam satu transaksi, tanpa 
memperhatikan apakah PBV yang didapatkan melebihi BV minimum yang disyaratkan untuk 
membuat dua (2) TC.  
 
 
04 Penempatan 
 
4.01 Hak penempatan 
 
Perujuk berhak untuk menempatkan TC Primer dari IR yang dirujuknya secara pribadi atau TC 
tambahan lain yang dialokasikan untuknya (artinya IR memutuskan lokasi penempatan untuk 
004-nya dan ekstensi TC berikutnya sebagaimana dinyatakan dalam sub-klausul 3.04 dokumen 
ini) dengan mematuhi Aturan Penempatan sebagaimana dinyatakan di bawah ini. 
 
 
 
05 Aturan Penempatan 
 
5.01 Batas TC terhubung 
 
Hanya dua (2) TC dapat dihubungkan langsung ke TC Primer. 
 
5.02 TC Upline Langsung 
 
Setiap TC hanya bisa memiliki satu (1) TC sebagai Upline langsungnya.  
 
5.03 Hak Penempatan Perujuk 
 
Tunduk terhadap sub-klausul 5.08, Perujuk berhak sepenuhnya untuk menempatkan TC Primer 
dari IR yang dirujuk secara pribadi oleh Perujuk tersebut. Tunduk terhadap yang disebutkan di 
atas, IR berhak untuk menempatkan setiap TC sekunder yang dialokasikan untuknya. 
 
5.04 Hak penempatan IR 
 
Tunduk terhadap sub-klausul 5.07, IR dapat menempatkan setiap TC yang berhak ia tempatkan 
di bawah TC yang sudah ada pada Downlinenya, dimulai di mana saja di bawah TC Primernya 
(TC-001). Tapi ia tidak dapat menempatkan suatu TC di posisi yang telah ditempati oleh TC lain. 
 
5.05 Penempatan di atas TC Primer 
 
IR dilarang menempatkan TC mana pun di atas TC Primernya sendiri. 
 
 
 
5.06 Penempatan di bawah TC Primer 
 



IR tidak dapat menempatkan TC mana pun yang berhak ia tempatkan di posisi yang tidak berada 
di bawah TC Primernya. Dengan kata lain, ia tidak dapat menempatkan TC bertentangan dengan 
sub-klausul 5.08. 
 
5.07 Ekstensi TC selanjutnya ke TC-003 
 
Menurut subklausul 5.01, semua ekstensi TC yang menjadi milik IR setelah TC-003 (misalnya TC-
004 dan seterusnya) tidak dapat ditempatkan/dihubungkan langsung ke TC yang sudah ada milik 
IR yang sama. 
 
5.08 Penempatan standar 
 
Apabila instruksi penempatan dari IR Perujuk tidak jelas, tidak tepat, bertentangan dengan K&P 
(termasuk Skema Kompensasi) atau apabila IR tersebut gagal memberikan petunjuk penempatan 
sama sekali, maka berlaku penempatan standar sebagaimana ditetapkan dalam klausul 6 Metode 
Penempatan Standar. 
 
 
06 Metode Penempatan Standar 
 
6.01 Penempatan standar suatu TC 
 
TC yang ditempatkan sesuai standar hanya dapat ditempatkan, dalam Pohon Jaringan, pada 
posisi kosong pertama di Kaki Luar dari TC-nya atau TC Perujuknya. 
 
 
07 Komisi dan/atau Bonus 
 

(a) Semua IR berhak mendapatkan Laba Eceran. Pelanggan tidak berhak mendapatkan komisi 
dan/atau bonus meskipun suatu TC ditempatkan atas pembelian mereka. 

 
(b) Hanya IR yang Memenuhi Kualifikasi dan Diaktivasi yang berhak mendapatkan Komisi 

Langkah dan/atau bonus selain Laba Eceran.  
 

(c) BV yang terakumulasi sebelum Aktivasi tidak akan diberikan kepada IR tersebut kecual 
hal ini terjadi dalam Periode Komisi yang sama untuk Aktivasi. 

 
(d) Semua komisi dan/atau bonus yang harus dibayarkan menurut Skema Kompensasi ini 

didasarkan pada penjualan produk-produk Perusahaan, bukan dengan mengenalkan 
orang kepada Perusahaan. 

 
7.01 Laba Eceran 
 

(a) IR berhak atas Laba Eceran untuk setiap produk yang berhasil dipromosikan olehnya 
secara pribadi kepada Pelanggan yang kemudian membelinya dari Perusahaan. 

 
(b) Perujuk juga berhak atas Laba Eceran dari pembelian pribadi pertama pemenuhan 

kualifikasi (yang dapat mencakup lebih dari satu produk) dengan Harga Eceran oleh 



Downline yang dirujuknya secara pribadi. 
 
7.02 Komisi Langkah 
 

(a) Komisi Langkah dibayarkan kepada IR berdasarkan BV yang terakumulasi melalui 
pembelian produk yang dilakukan oleh Pelanggan atau IR. Hanya IR yang Memenuhi 
Kualifikasi dan Diaktivasi yang berhak atas Komisi Langkah.  

 
(b) BV akan diberikan untuk setiap jenis produk dan jenis produk yang sama bisa jadi 

mendapatkan unit BV yang berbeda. 
 

(c) Setelah terjualnya suatu produk, Perusahaan akan mengkreditkan sejumlah BV, yang 
nilainya setara dengan BV produk tersebut, kepada salah satu (1) TC atau Bank BV milik 
IR yang membeli sendiri produk tersebut atau berhasil mempromosikan penjualan produk 
kepada Pelanggan. Apabila suatu produk terjual kepada Pelanggan, maka Perusahaan 
akan mengkreditkan BV yang ditetapkan bagi produk tersebut ke Bank BV milik IR yang 
berhasil mempromosikan penjualan produk tersebut dan IR harus mengalokasikan BV 
yang didapatnya dalam waktu tujuh (7) hari ke TC-nya. 
 

(d) Pada Pohon Jaringan, TC pada Kaki Dalam dari suatu TC tertentu mewakili suatu 
Kelompok Downline dari TC tertentu tersebut. TC yang berada dalam Kaki Luarnya 
mewakili Kelompok Downline lainnya. Dengan kata lain, setiap TC harus memiliki satu (1) 
Kelompok Downline pada Kaki Dalamnya dan satu (1) pada Kaki Luarnya.  
 

(e) Untuk setiap TC, terdapat satu (1) Penghitung yang mencatat akumulasi BV dari masing-
masing Kelompok Downline.  
 

(f) Komisi Langkah akan dihitung untuk setiap TC berdasarkan total akumulasi BV baik pada 
Kelompok Downline suatu TC sebagaimana diperlihatkan pada Penghitungnya dan sesuai 
dengan Ikhtisar 1. 
 

(g)  Komisi Langkah dihitung setiap hari dan dibayarkan setiap minggu. Komisi yang 
dibayarkan ke suatu TC dihitung pada akhir Periode Komisi dan semua saldo tersisa untuk 
BV yang belum dipotong komisi akan diteruskan ke Periode Komisi berikutnya. 
 

(h) Komisi langkah mingguan maksimum dibatasi untuk setiap Tingkat Kompensasi 
Perwakilan Independen sebagaimana diuraikan dalam Daftar 1. Semua BV yang 
terakumulasi selama satu minggu dalam suatu Periode Komisi setelah Komisi Langkah 
maksimum mingguan terkait untuk Periode Komisi tersebut telah tercapai harus 
dihilangkan dan tidak boleh diperhitungkan dalam menghitung setiap Komisi Langkah 
yang dibayarkan kepada IR. 
 

7.03 Pembayaran Awal  
 
Opsi Pembayaran Awal hanya berlaku untuk IR yang baru Memenuhi Kualifikasi dan Diaktifkan 
yang mencapai Kaki Volume Bawah yang disyaratkan pada TC Primer di Siklus Komisi Langkah 1 
dalam jangka waktu yang ditetapkan. Hal ini tanpa memandang penempatan peringkat IR baru 
dan pembayaran total akan sesuai dengan Daftar 1.  



 
Sebagaimana dinyatakan dalam klausul ini, IR harus Diaktifkan dengan merujuk 2 Penerima 
Rujukan Langsung yang Memenuhi Kualifikasi di tiap sisi pusat penelusurannya, agar memenuhi 
syarat untuk opsi Pembayaran Awal. Swaaktivasi tidak memperbolehkan IR mendapatkan 
penghasilan dari opsi Pembayaran awal. 
 
IR baru yang Memenuhi Kualifikasi dan Diaktifkan harus mencapai 1.000 BV pertama di Kaki 
Volume Bawahnya dalam waktu 4 minggu pertama dari tanggal pendaftaran agar memenuhi 
syarat untuk menerima Pembayaran Awal pertama terkait. 
 
Setelah itu, IR baru yang Memenuhi Kualifikasi dan Diaktifkan harus mencapai 1.000 BV kedua 
yang disyaratkan di Kaki Volume Bawahnya dalam 6 minggu pertama dari tanggal pendaftaran 
agar memenuhi syarat untuk menerima Pembayaran Awal kedua terkait. 

 
Contoh prosedur Pembayaran Awal: IR baru yang Memenuhi Kualifikasi dan Diaktifkan, yang 
ditempatkan di peringkat pertama (Bronze Star) akan langsung mendapatkan USD 50 setelah 
mencapai 1.000 BV pertama di Kaki Volume Bawahnya dalam waktu 4 minggu pertama dari 
tanggal pendaftarannya dan USD 50 lagi saat Kaki Volume Bawahnya mencapai 1.000 BV kedua 
dalam waktu 6 minggu pertama dari tanggal pendaftaran. Saldo sisa dari pembayaran Langkah 
1 total yang ditentukan untuk peringkat aktifnya sebesar USD 100, akan dibayarkan padanya 
setelah ia mencapai 1.000 BV yang ketiga di Kaki Volume Bawahnya.  
 
Dengan kata lain, untuk Peringkat Bronze Star, pembayaran total Komisi Langkah 1 sebesar USD 
200 dibayar secara bertahap sebesar USD 50 untuk 1.000 BV pertama dan USD 50 untuk 1.000 
BV kedua dan USD 100 untuk 1.000 BV ketiga dari total 3.000 BV yang disyaratkan di Kaki Volume 
Bawah untuk Langkah 1, Siklus Komisi 1. Harap baca Daftar 2. 

 
 

7.04 Poin Penjualan Berulang (RSP) dan Komisi Penjualan Berulang 
 

IR dapat mengonversi RSP yang didapatnya menjadi uang tunai berdasarkan tarif konversi 
standar 10.000 RSP: USD 300. 

 
Poin Penjualan Berulang adalah poin yang ada pada tiap produk QNET, yang dapat diperoleh IR 
Aktif dari maksimum sepuluh (10) Tingkat Pembayaran. 

 
Uang tunai hasil konversi dari RSP yang didapatkan disebut Komisi Penjualan Berulang. 

 
IR harus memenuhi Pemeliharaan RSP Bulanan minimum untuk peringkatnya saat ini, dari 
penjualan eceran atau pembelian produk QNET apa saja untuk konsumsi pribadi, demi 
mendapatkan RSP dari maksimum sepuluh (10) Tingkat Pembayaran, tergantung pada 
Peringkatnya saat ini. 
 

7.05 Perubahan Komisi dan/atau Bonus  
 
Perusahaan dapat, atas kebijakan penuhnya, mengganti Daftar dari Skema Kompensasi ini atau 
mengubahnya untuk mengganti metode atau jumlah yang tertera di sini atau mungkin menambah 
atau menghilangkan apa pun ke atau dari Daftar.  



 
Bilamana Perusahaan bermaksud mengganti, mengubah atau menghapus Daftar pada Skema 
Kompensasi, maka Perusahaan harus memberikan pemberitahuan awal dalam waktu yang wajar 
kepada IR dengan menerbitkan perubahan yang dimaksud pada situs web resminya. 
Penggantian, perubahan atau penghapusan akan berlaku segera setelah berakhirnya periode 
pemberitahuan yang ditetapkan waktunya secara wajar. 
 
 
08 Aktivasi dan Pemenuhan Kualifikasi 
 
8.01 Pemenuhan Kualifikasi 
 

(a) Agar suatu TC memenuhi kualifikasi, IR hanya dapat menggunakan BV yang ditetapkan 
bagi suatu produk yang dibelinya secara pribadi atau yang berhasil dipromosikannya 
kepada seorang Pelanggan.  

 
(b) IR harus mengualifikasikan TC Primer (001) terlebih dahulu sebelum IR dapat melakukan 

hal yang sama terhadap TC lainnya. 
 

(c) Setelah mengualifikasikan TC Primernya, IR dapat mengalokasikan BV miliknya yang 
tersisa ke ekstensi TC lainnya. Dengan kata lain, setelah IR mengalokasikan BV 
pemenuhan kualifikasi yang dibutuhkan ke TC Primernya, TC Primer dianggap sebagai TC 
yang Memenuhi Kualifikasi dan jika IR mengalokasikan BV pemenuhan kualifikasi yang 
dibutuhkan ke ekstensi TC lainnya, ekstensi TC lain juga akan dianggap sebagai TC yang 
Memenuhi Kualifikasi. 

 
8.02 Aktivasi 
 
IR yang Memenuhi Kualifikasi dapat mengaktifkan Keanggotaannya dengan mencapai dan 
mengalokasikan minimum lima ratus (500) BV di tiap sisi TC Primernya atau di TC Sekundernya 
yang mana saja. 
 
IR yang Memenuhi Kualifikasi dapat mengaktifkan Keanggotaannya dengan tiga (3) cara. 
 

(a) Penjualan Eceran – IR mencapai BV dari penjualan ecerannya dan mengalokasikan 
lima ratus (500) BV masing-masing di tiap sisi TC mana saja milik IR atau ;  

 
(b) Kombinasi Penjualan Eceran, dan Pembelian Pribadi atau Penerima Rujukan Langsung 
(Direct Referral) yang Memenuhi Kualifikasi – Mengalokasikan minimum lima ratus (500) 
BV masing-masing di tiap sisi TC mana saja milik IR melalui kombinasi BV dari Penjualan 
Eceran dan pembelian produk QNET oleh IR untuk konsumsi pribadi atau penerima 
rujukan langsung yang Memenuhi Kualifikasi. 

 
(c) Penerima Rujukan Langsung – Menempatkan setidaknya satu (1) Penerima Rujukan 
Langsung yang Memenuhi Kualifikasi per sisi di TC IR yang mana saja. 

 
 
8.03 Mengaktifkan Penghitung TC 



 
Penghitung TC hanya akan diaktifkan setelah TC memenuhi kualifikasi dan Keanggotaan 
diaktifkan. 
 
 
09 Promosi 
 
9.01 Tingkat Kompensasi 
 
Terdapat lima (5) Tingkat Kompensasi IR pada Skema Utama maupun Skema RSP untuk tujuan 
memberikan Komisi Langkah dan Komisi Penjualan Berulang yang berasal dari RSP yang 
didapatkan. Setelah itu, urutan ke atas tingkat kompensasi adalah seperti yang ditetapkan pada 
Daftar 1 dan 6 Lampiran 1. 
 
9.02 Promosi ke peringkat yang lebih tinggi 

 
IR bisa dipromosikan ke Peringkat yang lebih tinggi setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan 
untuk tiap Peringkat, baik pada Skema Utama maupun Skema RSP. 

 
Ketentuan minimum per Kuartal untuk lima (5) Peringkat pada Skema Utama tertera dalam Daftar 
3. 

 
Ketentuan minimum per Bulan untuk lima (5) Peringkat pada Skema RSP tertera dalam Daftar 4. 
 
9.03 Demosi  

 
IR yang gagal memenuhi Pemeliharaan atau memenuhi ketentuan Pemeliharaan minimum untuk 
Peringkatnya saat ini, akan mempertahankan Peringkat saat ini namun akan Dibayar Sesuai 
Pencapaian peringkat lebih rendah sesuai pencapaian mereka. 

 
IR Baru yang mendaftar pada atau setelah 18 April 2015 akan ditempatkan di Peringkat Bronze 
Star baik pada Skema Utama maupun Skema RSP, kemudian setelah pemenuhan ketentuan 
peningkatan peringkat yang diperlukan, mereka akan dipromosikan ke Silver Star, Gold Star, 
Platinum Star, dan Diamond Star. Meskipun demikian, baik pada Skema Utama maupun Skema 
RSP, jika IR tidak dapat memenuhi Pemeliharaan peringkat mereka sesuai jangka waktunya, 
mereka akan mempertahankan peringkat saat ini tapi Dibayar Sesuai Pencapaian peringkat lebih 
rendah menurut pencapaian mereka. Pada Skema Utama, peringkat terendah ke mana IR bisa 
diturunkan adalah Silver Star. Karenanya, IR baru yang dipromosikan ke Gold Star, Platinum Star 
dan Diamond Star dapat Dibayar Sebagai peringkat lebih rendah namun tidak di bawah Peringkat 
Silver Star. Meski demikian, pada Skema RSP, peringkat terendah ke mana IR bisa diturunkan 
adalah Bronze Star.  
 
IR lama yang mendaftar dan mencapai Peringkat tertentu sebelum 18 April 2015 akan 
mempertahankan peringkat mereka saat ini pada Skema Utama, tapi harus ditempatkan di 
Peringkat Bronze Star pada Skema RSP. Meskipun demikian, baik bagi Skema Utama maupun 
Skema RSP, jika IR tidak dapat memenuhi Pemeliharaan peringkat saat ini sesuai jangka 
waktunya, mereka akan mempertahankan peringkat saat ini tapi akan Dibayar Sesuai Pencapaian 
Peringkat lebih rendah menurut pencapaian mereka.  



 
10. Skema Kompensasi yang Ditingkatkan atau “Q10” 

 
Mulai tanggal 18 April 2015, Perusahaan akan meluncurkan Skema Kompensasi yang 
Ditingkatkan disebut “Q10”, yang akan menampilkan Skema Utama dan Skema RSP. Karena 
itulah semua IR lama dan baru secara otomatis tunduk pada Aturan Bisnis baru sebagaimana 
yang dinyatakan di bawah ini: 

 
(a) Semua IR baru dan lama akan memiliki peluang untuk mendapatkan 

komisi/bonus pada Skema Utama dan Skema RSP. 
 

(b) Skema Utama memungkinkan IR mendapat Laba Eceran dan Komisi Langkah 
berdasarkan Volume Bisnis Kelompok pada Kaki Volume Bawah mana saja 
setelah Pemenuhan Syarat dan Aktivasi.  
 

(c) Skema RSP memungkinkan IR mendapatkan Laba Eceran, Komisi Penjualan 
Berulang, dan bonus lain setelah mencapai ketentuan tertentu. 
 

(d) Pembelian Pertama IR Baru yang mendaftar pada atau setelah 18 April 2015 
harus berupa produk yang disertai BV dan RSP baik pada Skema Utama maupun 
Skema RSP. Pembelian pribadi pemenuhan kualifikasi pertama yang disertai 50 
RSP oleh IR baru dilakukan pada Harga Eceran pada Skema RSP. Selanjutnya, 
pembelian berikutnya dilakukan pada Harga IR. Meski demikian, jika IR sudah 
melakukan pembelian pribadi pemenuhan kualifikasi pertamanya yang disertai 
500 BV pada Skema Utama, ia berhak mendapatkan Harga IR untuk pembelian 
berikutnya baik pada Skema Utama maupun Skema RSP.  
 

(e) Skema Utama memiliki lima (5) peringkat; yaitu Bronze Star, Silver Star, Gold 
Star, Platinum Star, dan Diamond Star. Ini adalah ketentuan yang ditetapkan, 
yang harus dicapai tiap IR untuk naik ke peringkat lebih tinggi atau 
mempertahankan peringkatnya saat ini per Kuartal. Tingkat kompensasi untuk 
tiap Peringkat diatur dalam Daftar 1. 
 

(f) Skema RSP memiliki enam (6) peringkat; yaitu IR, Bronze Star, Silver Star, Gold 
Star, Platinum Star, dan Diamond Star. Ini adalah ketentuan yang ditetapkan, 
yang harus dicapai tiap IR untuk naik ke peringkat lebih tinggi atau 
mempertahankan peringkatnya saat ini. Ketentuan harus dicapai setiap bulan. 
Tingkat Pembayaran per Peringkat diatur dalam Daftar 6. 
 
Aturan Bisnis Skema RSP adalah sebagai berikut: 

 
1. IR bisa mendapatkan RSP dari penjualan eceran dan pembelian 

pribadinya dan dari penjualan berulang ke Downlinenya hingga 
sembilan (9) Tingkat Pembayaran di bawah dalam jaringan 
atau garis rujukannya. 
 



2. RSP yang diperoleh dikonversi secara otomatis menjadi uang 
tunai per minggu. Komisi Penjualan Berulang ditambahkan ke 
Akun Q IR pada minggu komisi terkait. 

 
3. IR bisa mendapatkan Laba Eceran dari penjualan berulang 

produk QNET apa saja pada Skema RSP. 
 

4. IR bisa mendapatkan Bonus Peningkatan Peringkat saat 
Peringkatnya naik ke Gold Star, Platinum Star, atau Diamond 
Star. Bonus Peningkatan Peringkat diatur dalam Daftar 5. 

 
5. IR bisa mendapatkan Bonus Pemeliharaan Peringkat saat ia 

mencapai dan mempertahankan Gold Star, Platinum Star, atau 
Diamond Star selama enam (6) bulan berturut-turut. Bonus 
Peningkatan Peringkat diatur dalam Daftar 5. 

 
6. Pada Skema RSP, IR bisa mendapatkan lebih banyak RSP saat 

ia dipromosikan ke peringkat lebih tinggi setelah mencapai 
ketentuan Peningkatan Peringkat RSP bulanan seperti 
tercantum pada Daftar 4. 

 
7. IR harus mencapai ketentuan Pemeliharaan Peringkat RSP 

Bulanan minimum untuk menghindari Diturunkan ke Peringkat 
lebih rendah. IR dapat diturunkan ke Peringkat terendah yaitu 
Bronze Star. 

 
8. IR harus memenuhi ketentuan Pemeliharaan RSP Bulanan 

minimum untuk Peringkatnya saat ini untuk mencegah 
Dikompresi dari mendapatkan RSP dari Downline. 

 
9. Ketentuan Pemeliharaan RSP Bulanan harus dicapai dalam satu 

Bulan. 
 

10. Ketentuan Peningkatan Peringkat RSP Bulanan dihitung per 
minggu dalam satu bulan. 

 
11. IR berhak mendapat RSP dari Tingkat Pembayaran berdasarkan 

Peringkatnya saat ini seperti diatur dalam Daftar 6.  
 

12. IR mendapatkan RSP yang setara dengan RSP total yang ada di 
setiap produk QNET melalui penjualan eceran atau pembelian 
pribadi IR dan dari penjualan berulang ke Downlinenya pada 
tiap Tingkat Pembayaran.  

 
13. Pada Skema RSP, Tingkat Pembayaran 2, IR bisa mendapatkan 

RSP ganda dari penjualan berulang ke Downlinenya dalam 
Tingkat Pembayaran 2 
 



 
(g) Pada Skema Utama, IR bisa mendapatkan Komisi Langkah pada tingkat 

Kompensasi lebih tinggi saat ia naik ke Peringkat lebih tinggi setelah mencapai 
ketentuan Peningkatan Peringkat Skema Utama per Kuartal sesuai yang tertera 
pada Daftar 3. 

 
(h) IR harus mencapai ketentuan Pemeliharaan Peringkat Skema Utama per Kuartal 

minimum untuk menghindari diturunkan ke Peringkat lebih rendah. IR dapat 
diturunkan ke peringkat terendah yaitu Silver Star. 

 
(i)  Pada Skema Utama maupun Skema RSP, IR yang diturunkan ke Peringkat lebih 

rendah akan mempertahankan Peringkat tertinggi yang dicapai, tapi akan 
Dibayar Sesuai Pencapaian peringkat lebih rendah menurut pencapaiannya. 

 
(j)  Ketentuan Pemeliharaan Peringkat Skema Utama harus dicapai dalam satu 

Kuartal. 
 

(k) Ketentuan Peningkatan Peringkat Skema Utama dihitung per minggu dalam satu 
Kuartal. 

 

 
---------------------- Sisa halaman ini sengaja dibiarkan kosong ----------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IKHTISAR 1 
 
TINGKAT KOMPENSASI PER PERINGKAT 
 
Langkah Volume Bisnis 

Kelompok di 

setiap Kaki 

Volume Bawah 
(GBV) 

Peringkat 
 

Bronze Star 
 

Silver Star 
 

Gold Star 
 

Platinum 
Star 

 
Diamond 

Star 

1 3.000 BV USD 200 USD 225 USD 250 USD 275 USD 300 

2 3.000 BV USD 200 USD 225 USD 250 USD 275 USD 300 

3 3.000 BV USD 200 USD 225 USD 250 USD 275 USD 300 

4 3.000 BV USD 200 USD 225 USD 250 USD 275 USD 300 

5 3.000 BV USD 200 USD 225 USD 250 USD 275 USD 300 

6 3.000 BV 10 EP 10 EP 10 EP 10 EP 10 EP 

 
 
*Poin eVoucher (EP) bernilai sepuluh (10) poin siklus dan hanya dapat digunakan untuk 
ditukarkan dengan Produk di eStore Penukaran QNET. 
 
 
KOMISI LANGKAH 
 
Komisi Langkah Mingguan Maksimum per Pusat Penelusuran 
 

 
Peringkat 

 
Bronze Star 

 
Silver Star 

 
Gold Star 

 
Platinum Star 

 
Diamond Star 

 
Pembayaran 
per langkah 

 
USD 200 

 
USD 225 

 
USD 250 

 
USD 275 

 
USD 300 

Jumlah 
Langkah 
maksimal per 
Minggu 

 

40 

 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

Pembayaran 
Maksimal per 
Minggu 

 
USD 6.800 + 60 

EP 

 
USD 9.450 + 

80 EP 

 
USD 12.500 

+ 100 EP 

 
USD 16.225 + 

110 EP 

 
USD 20.100 + 

130 EP 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



DAFTAR 2: PEMBAYARAN AWAL  
 

Volume Bisnis 

Kelompok di setiap Kaki 

Volume Bawah (GBV) 
 

 

Pembayaran Awal, 

USD 

 

Kerangka Waktu 

 

 
1.000 BV 

 

 
USD 50 

 

IR harus mencapai GBV yang diwajibkan 
pada kaki volume bawah yang mana saja 

dalam waktu 4 minggu pertama sejak 
tanggal pendaftarannya 

 

 
 

1.000 BV 
 

 

 
 

USD 50 

 
IR harus mencapai GBV yang diwajibkan 

pada kaki volume bawah yang mana saja 
dalam waktu 6 minggu pertama sejak 

tanggal pendaftarannya 

 
 

1.000 BV 

 
 

 
 

USD 100 

 
 

T/A 

 
 
 
 
 
 
 
Hal di atas hanya memberikan gambaran Pembayaran Awal untuk Langkah 1 Siklus Komisi 1 
dari TC Primer milik IR di peringkat pertama (Bronze Star) di mana pembayaran totalnya adalah 
USD 200. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAFTAR 3: KETENTUAN PENINGKATAN PERINGKAT DAN PEMELIHARAAN 
PERINGKAT SKEMA UTAMA PER KUARTAL 
 
 

 
KETENTUAN PENINGKATAN PERINGKAT SKEMA UTAMA PER KUARTAL 

 
KRITERIA 

 
BRONZE STAR 

 
SILVER STAR 

 
GOLD STAR 

 
PLATINUM STAR 

 
DIAMOND STAR 

 
Penjualan Pribadi / 

Eceran. 
RSP 

Memenuhi 
Syarat dan 
Diaktifkan 
(Satu Kali) 

  
 

150 RSP 

 
 

150 RSP 

 
 

150 

 
 

BV Penerima 
Rujukan Langsung 
(untuk Peringkat Gold 
dan lebih tinggi, BV 
dapat berasal dari 

Baru atau Lama atau 
Penjualan Eceran) 

 
 

 OPSI 1: Penuhi Syarat 
dan dapatkan 3 
Penerima Rujukan 
Langsung Memenuhi 
Syarat dengan 500 BV 
masing-masing. 
 
OPSI 2: Penuhi Syarat 
dan dapatkan 2 
Penerima Rujukan 
Langsung Memenuhi 
Syarat dengan 1.000 
BV masing-masing. 
 
OPSI 3: Dapatkan 150 
RSP Pribadi dan 
dapatkan 2 Penerima 
Rujukan Langsung 
Memenuhi Syarat 
dengan 1.000 BV 
masing-masing. 

 
 
 

500 BV 

 
 
 

3.000 BV 

 
 
 

5.000 BV 

 
 
 
 
 

Kaki Volume 
Bawah, GBV 

  6.000 BV per 
Kuartal 

 
Atau 

 
2 Langkah per 

Kuartal 
 
 

120.000 BV per 
minggu selama 8 

minggu 
 

Atau 
 

40 langkah per 
minggu selama 8 

minggu 

180.000 BV per 
minggu selama 8 

minggu 
 

Atau 
 

60 langkah per 
minggu selama 8 

minggu 

 
 
 

RSP Kelompok 

   
 

1.200 RSP 

7.500 RSP dengan 
minimum 2 kaki 
masing-masing 
memiliki tidak 

lebih dari 4.000 
RSP 

25.000 RSP dengan 
minimum 2 kaki 
masing-masing 

memiliki tidak lebih 
dari 13.000 RSP 

 
 
 
 

Kinerja Kelompok 
(Langsung dan 

Tidak Langsung) 

    
30 Downline yang 

akan naik atau 
mempertahankan 

peringkat dari 
Gold Star dan 
lebih tinggi 

 

 
90 Downline yang 

akan naik atau 
mempertahankan 

peringkat dari Gold 
Star dan lebih tinggi 

Pemeliharaan 
Peringkat 

Pembayaran 

   Mencapai 
persyaratan 

Platinum Star 
selama 2 Kuartal 
berturut-turut. 

Mencapai 
persyaratan 

Diamond Star 
selama 2 Kuartal 

berturut-turut 

 



 
 
 

 
KETENTUAN PENINGKATAN PERINGKAT SKEMA UTAMA PER KUARTAL 

 
KRITERIA 

 
BRONZE STAR 

 
SILVER STAR 

 
GOLD STAR 

 
PLATINUM STAR 

 
DIAMOND STAR 

 
 

Penjualan Pribadi / 
Eceran. 

RSP 
 

   
 

150 RSP 

 
 

150 RSP 

 
 

150 RVP 

 
 

BV Penerima Rujukan 
Langsung 

(untuk Peringkat Gold dan 
lebih tinggi, BV dapat 
berasal dari yang Baru 

atau Lama atau Penjualan 
Eceran) 

 

   
 
 

500 BV 

 
 
 

3.000 BV 

 
 
 

5.000 BV 

 
 
 
 
 

Kaki Volume Bawah, 
GBV 

   
6.000 BV per 

Kuartal 
 

Atau 
 

2 Langkah per 
Kuartal 

 
 

 
120.000 BV per minggu 

selama 8 minggu 
 

Atau 
 

40 langkah per minggu 
selama 8 minggu 

 
180.000 BV per minggu 

selama 8 minggu 
 

Atau 
 

60 langkah per minggu 
selama 8 minggu 

 
 
 

RSP Kelompok 

   
 

1.200 RSP 

7.500 RSP dengan 
minimum 2 kaki masing-

masing memiliki tidak 
lebih dari 4.000 RSP 

25.000 RSP dengan 
minimum 2 kaki masing-

masing memiliki tidak 
lebih dari 13.000 RSP 

 
 
 
 

Kinerja Kelompok 
(Langsung dan Tidak 

Langsung) 

    
30 Downline yang akan 

naik atau 
mempertahankan 

peringkat dari Gold Star 
dan lebih tinggi 

 

 
90 Downline yang naik 
atau mempertahankan 
peringkat dari Gold Star 

dan lebih tinggi 

 
 
 
 
 
 
 
 



DAFTAR 4: KETENTUAN PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN PERINGKAT 

SKEMA RSP PER BULAN 

 
 

KETENTUAN PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN PERINGKAT SKEMA RSP PER BULAN 

 
Peringkat 

 

 
Bronze Star 

 
Silver Star 

 
Gold Star 

 
Platinum Star 

 
Diamond Star 

Status Skema 

Utama 

  Memenuhi Syarat 

dan Diaktifkan 

Memenuhi Syarat dan 

Diaktifkan 

Memenuhi Syarat dan 

Diaktifkan 

 

RSP Pribadi/Eceran 

 

50 
 

 

100 

 

150 

 

200 

 

250 

Kinerja Penerima 
Rujukan Langsung 

 4 Bronze atau Lebih 
Tinggi 
Atau 

 
2 Bronze mendapat 2 

Bronze 

4 Silver atau Lebih 
Tinggi 
dan 

 
2 Bronze atau 

Lebih Tinggi 

4 Gold atau Lebih 
Tinggi dan 
 

4 Silver atau Lebih 
Tinggi 

4 Platinum atau Lebih 
Tinggi 4 Gold atau Lebih 
Tinggi dan 2 Silver atau 

Lebih Tinggi 

RSP Kelompok   10.000 120.000 750.000 

 

 

 
 

 

DAFTAR 5: BONUS PENINGKATAN PERINGKAT DAN BONUS PEMELIHARAAN 

PERINGKAT RSP 

 
 

PERINGKAT GOLD STAR PLATINUM STAR DIAMOND STAR 

Bonus Peningkatan 
Peringkat Satu Kali 

USD 200 USD 600 USD 1.200 

 

 

 

 

  

Mempertahankan 
Peringkat Pembayaran 

Periode Bonus Pemeliharaan 
Peringkat 

 
Gold Star 

 
6 bulan berturut-turut 

 
USD 2.000 

 
Platinum Star 

 
6 bulan berturut-turut 

 
USD 6.000 

 
Diamond Star 

 
6 bulan berturut-turut 

 
USD 12.000 

 

 

 
 
 
 
 



DAFTAR 6: TINGKAT PEMBAYARAN PER PERINGKAT 
 

PERINGKAT RSP TINGKAT 

PEMBAYARAN 

BRONZE STAR 4 LEVEL 

SILVER STAR 6 LEVEL 

GOLD STAR 8 LEVEL 

PLATINUM STAR 9 LEVEL 

DIAMOND STAR 10 LEVEL 
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